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INDISOLUBILA UNITATE
DINTRE PARTID Șl POPOR
— suprema garanție a progresului multilateral al patriei
Un act istoric, un act pentru noua
în a căror pregătire și desfășurare
istorie a patriei : Plenara C.C. al
a avut o contribuție hotărîtoare. ro
P.C.R., dînd expresie voinței în
lul fundamental ce i-a fost în
tregii noastre națiuni socialiste,
credințat în înfăptuirea marilor
acordului deplin al tuturor con
acte istorice din etapa revoluției so
științelor țării, a adoptat Hotărirea
ciale și naționale, antifasciste și
prin care propune realegerea tova
antiimperialiste și din perioada in
rășului Nicolae Ceaușescu, la cel
care s-au pus bazele victoriei defi
de-al XIII-lea Congres, in funcția
nitive a socialismului în tara noas
supremă de secretar general al
tră, l-au prefigurat pe eroul revo
partidului. în memoria timpului,
luționar desemnat de istoric să con
așa cum reiese și din telegramele,
ducă, in anii luminoși ai edificării
societății
socialiste
multilateral
din mesajele adresate din întreaga
tară tovarășului Nicolae Ceaușescu,
dezvoltate în România, destinele
națiunii noastre, ale întregului po
secretarul general al partidului,
por român.
această nouă învestitură se înscrie
De la Congresul al IX-lea,
ca o elocventă dovadă a alesei pre
țuiri, a deosebitei
stime pe
care
partidul, întregul
nostru popor le
nutresc fată de
ctitorul României
moderne.
Poporul român
a știut, de-a lun
gul multimilena
rei sale istorii, să
aleagă in fruntea
sa patrioti lumi
nați. înzestrați cu
înțelepciune și cu
înalta capacitate
de a-și înțelege
vremea,
de
a
scruta cu demni
tate și cutezan
ță viitorul. Forța
marilor săi con
ducători a izvorît
din năzuința lor
adică
aproape două decenii
. fierbinte de a consolida, aici, pe
în
fruntea
partidului
nostru
pămîntul românesc, un stat puter
comunist, învestit cu suprema
nic. unitar, liber și independent,
responsabilitate, se află tovarădin trainica lor legătură cu masele.
Pe acei conducători care l-au purtat . șui Nicolae Ceaușescu. inflăcăratul
revoluționar și' patriot, eminentul
spre biruință, care au dovedit dra
conducător politic ce și-a cucerit,
goste de țară și au luptat cu dirdatorită meritelor sale excepționale,
zenie pentru apărarea ei, pentru
clarviziunii cu care conduce po
înfăptuirea unității naționale, a su
porul nostru pe drumul făuririi so
veranității și independenței de stat,
cialismului și comunismului, iu
poporul i-a omagiat și le-a închinat
birea profundă a întregii națiuni,
imnuri de glorie, în semn de alea
în tot acest timp, prin modul in
să cinstire.
care și-a exercitat și iși exercită
Din rindurile poporului, autorul
mandatul de mare răspundere în
de necontestat al glorioasei noastre
credințat de partid și de popor ă
istorii naționale, s-au ridicat. în
dovedit că nobilul său țel este ri
anii istoriei contemporane, comu
dicarea necontenită a patriei pe
niștii ; in cadrul partidului comu
cele mai înalte culmi de progres și
nist. in anii grei ai ilegalității, s-au
civilizație socialistă. Secretarul ge
format militanți demni, curajoși,
neral al partidului a gîndit cu lu
pentru care nimic nu putea fi — și
ciditate drumul patriei noastre prin
nu a fost — mai presus decit uni
ani și decenii, spre acel viitor de
tatea poporului, libertatea si in
aur pe care I-au visat înaintașii,
dependenta patriei. în lupta re
angajîndu-se cu întreaga ființă în
voluționară a partidului s-au for
înfăptuirea lui. Pe acest drum de
mat și s-au
afirmat
calitățile
lumină
si glorie a fost urmat, este
politice remarcabile ale tovară
urmat de întregul nostru partid, de
șului Nicolae Ceaușescu. Eve
întregul popor.
nimentele din 1933, procesul de
la Brașov, din 1936. marea demon
Istoria, noua istorie a patriei
strație antifascistă de la 1 Mai 1939,
noastre, ce înscrie în paginile ei
alte numeroase acțiuni revoluțio
etapele de mărețe înfăptuiri din
nare și antifasciste la care a parti
anii revoluției și construcției socia
cipat din însărcinarea partidului.
liste. a validat cit de înțeleaptă s-a

dovedit a fi alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului — alegere primită cu vie sa
tisfacție de toți oamenii muncii din
patria noastră, fără deosebire de
naționalitate. Azi, în cea mai glo
rioasă epocă din cite a cunoscut
România în întreaga sa existență,
epocă deschisă de Congresul al
IX-lea, este un motiv de îndreptă
țită mîndrie patriotică, pentru în
tregul nostru popor, faptul că in
fruntea partidului, în fruntea țării
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
patriotul revoluționar, încercatul
conducător politic care s-a avintat,
încă din anii adolescenței, în clo

gramului făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și
înaintării României spre comunism,
însuflețite angajamente ale comu
niștilor, ale oamenilor muncii de a
îndeplini exemplar sarcinile din
acest an și din actualul cincinal, de
a asigura mersul înainte al patriei
noastre pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.
Sint exprimate, totodată. în me
sajele și telegramele adresate se
cretarului general al partidului
gînduri de profundă admirație pen
tru tot ceea ce s-a înfăptuit în
România in anii de după cel de-al
IX-lea Congres — ani în care totul
s-a transformat,
.....
s-a înnoit. Ora
șele și satele s-au
u B dezvoltat cu rapiditate extraormS
d.^art A? .fost
ridicate mii și mu
SBBSS
de edificii industriale, repartizate
ShSbutiaSMj echilibrat în toan
te județele patriei. S-au inăltat
pretutindeni loo
cuinte confortabieatra
instituții știint‘fice- de invățăMttS
BwițH
mint și cultură,
unități sanitare,
Țara toată a deu)3
venit un vast șan
tier ; de la un caPăt la altul, se
muncește, se cre
ează — inspirato
rul, organizatorul acestui extra
ordinar proces constructiv fiind
partidul, in frunte cu secreta
rul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
în toți acești ani,
adresindu-se direct și deschis po
porului, oamenilor muncii, secre
tarul general al partidului a trasat
direcții clare de gîndire si acțiune,
a cerut să fie stimulat spiritul de
inițiativă, să fie generalizată expe
riența înaintată; pentru ca întreaga
noastră activitate să se înscrie în
parametrii eficientei maxime. Pe
baza indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu s-a acționat cu fermi
tate pentru asigurarea unei struc
turi echilibrate între industrie,
agricultură, transporturi, învățămint. activitate științifică : au spo
rit. totodată, preocupările pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă,
pentru
perfectionarea pregătirii
profesionale, pentru creșterea efi
cienței economice, pentru asigura
rea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului .nostru popor.
Semnatarii mesajelor și telegrame
lor dau expresie. în cuvinte calde,
vibrante, celei mai alese recunoș
tințe față de secretarul general al

[in
cotul luptei pentru o viață nouă,
pentru un viitor luminos, viitorul
comunist. Acest viitor îl clădește
azi poporul strins unit in jurul
partidului, al secretarului său gene
ral. durîndu-i trainică temelie din
faptele muncii pentru țară.
Hotârirea prin care Plenara C.C.
al P.C.R. din 27 iunie a propus
realegerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, la cel de-al XIII-lea
Congres. în fruntea partidului este
unanim aprobată și puternic susți
nută de toți comuniștii, de întregul
popor român. Semnificativ. în acest
sens, este și faptul că din întreaga
țară, din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, a organizațiilor
de masă și obștești, a unităților
economice, științifice, de învățâmint
și cultură, a comuniștilor, a oame
nilor muncii au fost adresate tova
rășului Nicolae Ceaușescu _ calde
mesaje și telegrame de înălțător
omagiu. Presa a publicat, in pagi
nile sale, o parte dintre aceste nu
meroase mesaje, in care, din adincul conștiințelor întregului popor,
sint exprimate, odată cu nestrămu
tata încredere in faptul că reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
in funcția de secretar general al
partidului constituie garanția sigu
ră a înfăptuirii neabătute a Pro-

(Continuare în pag. a IV-a)

- în timp cît mai scurt, fără pierderi!
Pina in seara zilei de 5 iulie orzul a fost strîns de pe 373711
hectare, reprezentînd 65 la sută din suprafața cultivată, iar
în județele din cîmpia de sud a țării a început recoltarea grîului

Coacerea neuniformă a lanurilor, determinată de evoluția tim
pului în această perioadă, impune identificarea permanentă a
solelor ajunse la maturitate și recoltarea lor operativă
Esențial este ca după recoltare să fie strînse imediat paiele,
spre a se crea front de lucru la pregătirea terenului și se
mănatul culturilor succesive
Ne aflăm într-o perioadă de vîrf a lucrărilor agri
cole de vară, cînd este nevoie să se muncească intens
la recoltarea orzului si grîului. la însămînțarea cul
turilor succesive, la strîngerea furajelor si. concomi
tent, să se execute întreținerea culturilor prăsitoare.
Volumul mare și urgenta lucrărilor ce trebuie efec
tuate acum impun ca organizațiile de partid de la sate,
conducerile unităților agricole să acționeze stăruitor
pentru mobilizarea mecanizatorilor, cooperatorilor, a
tuturor locuitorilor de la sate la munca în cimp, pe
întreaga durată a zilei-lumină. iar la pregătirea tere
nului. în vederea însămintării culturilor succesive —
si noaptea, asigurînd. printr-o bună organizare a
muncii, folosirea cu randament înalt a utilajelor
agricole si a mijloacelor de transport. Care este stadiul
lucrărilor agricole de vară și care sint prioritățile
acestor zile ?
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, pînă în seara zilei de 5 iulie
recolta de orz a fost strînsă de pe 373 711 hectare, re
prezentînd 65 la sută din suprafața cultivată. Pînă
la această dată, unitățile agricole din județele Dolj,
Olt, Teleorman. Timiș. Argeș. Caraș-Severin. Ialomița
și Giurgiu au încheiat secerișul orzului. De asemenea,
in majoritatea județelor din cîmpia de sud a tării a
început recoltarea griului.
Concomitent cu grăbirea lucrărilor de recoltare,
transport și depozitare a. cerealelor oăioase. o atentie
deosebită trebuie acordată însămintării culturilor suc

Folosiți din plin fiecare oră bună de lucru în lanuri,
pentru a grăbi recoltarea orzului și grîului! Dovediți
înaltă răspundere pentru utilizarea la întreaga capacitate
a mijloacelor mecanice și de transport, spre a asigura
strîngerea și depozitarea în cel mai scurt timp și fără
pierderi a recoltei!
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DE BUNA CALITATE,
în concordanța

cu cerințele economiei naționale

construcții de utilaje, 110 tone in
serții metalice pentru anvelope auto,
130 tone bare forjate din oțeluri ali
ate pentru scule, precum și alte pro
duse. Demn de relevat este că aceste
rezultate s-au obținut in condițiile
unor ritmuri înalte de creștere a
producției. Bunăoară, comparativ cu
realizările din perioada corespunză
toare a anului trecut, in primul se
mestru din acest an producția a spo
rit cu 17,4 Ia sută la cocs metalurgic,
cu 18 la sută la feroaliaje, cu 11,3
la sută la otel brut, cu 13,6 la sută
la laminate finite pline din oțel și
cu 7,4 Ia sută la țevi din oțel. în ce
privește producția-marfă, aceasta a
crescut fată de aceeași perioadă a
anului trecut cu 11 la sută, prevede
rile de plan pe primul semestru fiind depășite cu 1,8 la sută.
— Ce fapte deosebite se cuvin remarcate din activitatea primului semestru ?
— Puternic mobilizate de Îndem
nurile patriotice ale secretarului ge
neral al partidului, de a da țării cît
mai mult metal, de a ridica continuu
nivelul calitativ al producției și efi
ciența economică, colectivele de oa-

Brigada „Scînteii“ transmite
din județul Ialomița

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

OȚEL MAI MULL

— C'iz ce rezultate au încheiat metalurgiștii primul semestru al anului?
— Orientarea fermă dată de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a acorda prio
ritate folosirii depline, cu înalt ran
dament. a puternicului potențial tehnico-productiv de care dispune in
prezent metalurgia, modernizării și
înnoirii producției și tehnologiilor
de fabricație, creșterii mai accentu
ate a eficientei economice s-a con
cretizat in primul semestru al anu
lui, prin munca plină de dăruire a
metalurgiștilor, intr-un bilanț rodnic,
bilanț ce va fi consolidat, in cinstea
marii noastre sărbători naționale de
la 23 August și a Congresului al
XIII-lea al partidului, cu noi fapte
de muncă. Astfel, in prima jumătate
a anului au fost obținute o serie de
rezultate pozitive, ce se regăsesc, in
primul rind, in creșterea producției
fizice la sortimentele de bază, pre
cum și la o serie de sortimente cu
prelucrare metalurgică ridicată. Mai
exact. în această perioadă au fost
realizate peste plan 2 600 tone oței
brut. 4 700 tone table și benzi groa^^se și mijlocii, 28 000 tone țevi pentru

în pagina a ll-a:

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

4© DE ANI DE MARO IZUÎNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI^

Oamcnilor muncii din industria metalurgică — ramură de bază a
economiei naționale — le revin in anul 1984 sarcini deosebit de complexe
atît în privința creșterii și modernizării producției, cit și in domeniul
sporirii eficienței economice. Și este foarte important ca toate aceste
sarcini să fie îndeplinite exemplar, rezultatele obținute de metalurgie
iniluențind intr-o măsură importantă înfăptuirea tuturor programelor do
dezvoltare a industriei constructoare de mașini, a altor programe privind
progresul economico-social al țării în acest an hotăritor al cincinalului.
In legătură cu acțiunile ce se întreprind pentru realizarea sarcinilor co
revin acestei ramuri în 1984, am avut o convorbire cu inginerul GHEORGI1E DELIU, adjunct al ministrului industriei metalurgice.

cesive. Pentru reușita acestor culturi este necesar ca
lucrările să se desfășoare în flux continuu — de la
recoltarea cerealelor păioase. eliberarea de paie a te
renului la pregătirea solului si semănat. Or. potrivit
datelor furnizate de ministerul de resort, există mari
decalaje în executarea acestor lucrări. Deși suprafața
totală de pe care a fost strînsă recolta însumează
427 200 hectare, iar paiele au fost eliberate de pe
287 740 hectare, au fost însămînțate cu culturi succe
sive doar 202 000 hectare, reprezentînd 10 la sută din
suprafața prevăzută.
Toate lucrările agricole de vară sint urgente și, de
aceea, organele si organizațiile de partid, consiliile
populare, consiliile agroindustriale si conducerile uni
tăților agricole au datoria să acționeze energic pen
tru intensificarea la maximum a secerișului si a se
mănatului culturilor succesive, astfel ca recolta să
ajungă în timp cît mai scurt din cîmp în magazii, să
fie asigurate toate condițiile
necesare obținerii de
producții mari si sigure la cea de-a doua cultură.

meni ai muncii din combinatele, în
treprinderile și celelalte unități me
talurgice au obținut in primul se
mestru al anului unele rezultate de
vîrf, ce constituie adevărate recor
duri productive pentru ramura noas
tră. în acest sens, se cuvine reținut
faptul că in luna iunie a fost obțiConvorbire realizata de

Hie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)

O NOIK CALITATE
ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE!
O chemare si un îndemn vibrant, care
mobilizează energiile creatoare ale
întregului popor pentru dezvoltarea
si
» înflorirea economiei românești
»
PAGINA A Ill-A.

în spiritul muncii, al
patriotismului socialist
Revigorînd tradițiile
înaintate, progresiste
ale școlii românești,
bazindu-se pe analiza
realistă, de fond a
stadiului său actual și
a perspectivelor ce i
se deschid în procesul
integrării cu cerceta
rea și producția, fiind
receptiv la cuceririle
de vîrf ale revoluției
tehnico-științifice con
temporane,
învătămîntul superior se în
fățișează în anul 40 al
libertății noastre ca
un vast șantier al noii
calități in formarea
contingentelor de spe
cialiști de care au ne
voie economia, știinta
și cultura națională,
în această perspecti
vă, Universitatea din
București, prin totali
tatea atributelor care
ii definesc misiunea
sa socială, se afirmă
ca important for in
stitutional de învățămînt modern și
de
cultură
umanistă,
tehnico-știintifică
și
oractic-aplicativă. Mă
surile și acțiunile în
treprinse în ultimii
ani pentru perfectio
narea și modernizarea
întregului sistem
al
activităților universi
tare au pornit și por
nesc de la ideea că
factorul uman, stu
dentul, trebuie să se
afle la confluența tu
turor funcțiilor și fi
nalităților proceselor
instructive, formative,
de investigație științi
fică si 'practică pro
ductivă. Atit prin tra
dițiile sale bogate,
care se întind pe un
amplu interval istoric,
cît mai ales prin ex
periența nouă, pro
fund revoluționară, pe
care a ciștigat-o
în
anii edificării socialis
mului. universitatea a

cultivat și cultivă in
rindurile
studenților
respectul
neabătut
pentru valorile repre
zentative ale culturii
și civilizației naționale
și universale, motiva
ția superioară a mun
cii și capacitățile ne
cesare pentru conti
nuarea amplului pro
ces cultural, care pune
în lumină potențialul
creator al poporului
nostru.
înfăptuirea vocației
patriotice, umaniste a

Prof. univ. dr.
loan-loviț
POPESCU
rectorul Universității
din București

activității universitare
iși află un puternic
imbold în îndemnurile
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul
general al partidului
nostru, care a subli
niat că „inccpind de
la învățămintul pre
școlar și pină la învă
țămintul
universitar,
copiii, tinerii trebuie
crescuți și educați in
spiritul dragostei de
patrie, al devotamen
tului față de socialism,
față de partid, in spi
ritul
muncii,
inarmindu-i cu cele mai
noi cuceriri ale științei
și cunoașterii umane.
Școala de toate gra
dele trebuie să for
meze un tineret revo
luționar, pasionat, în
drăzneț, gata de orice
sacrificiu pentru inte
resele patriei, ale so
cialismului,
pentru
apărarea independen
ței țării, pentru pace“.
Sint cuvinte care defi

nesc în modul cel mai
clar misiunea nobilă a
școlii, sarcinile ce re
vin universității, îm
preună c.u celelalte
unități ale învățămîntului, in direcționarea
întregului său cimp de
atribuții și compe
tențe.
Una dintre pirghiile
exprimării
vocației
specifice a Universită
ții bucureștene in cul
tivarea înaltelor trăsă
turi ale patriotismului
o constituie cultivarea
mindriei pentru tradi
țiile luminoase de gindire și creație, dezvol
tate prin opera unor
înaintași de seamă. Invățămintul,
știința,
cultura noastră dato
rează mult contribu
ției unor savanți ca
Titu Maiorescu, Spiru
Haret. Nicolae Iorga,
Vasile Pârvan, Nicolae
Titulescu,
Gheorghe
Țițeica, Dimitrie Guști,
Simion
Mehedinți,
Ovid
Densușianu,
George Călinescu, Si
mion Stoilov, care, în
diferite perioade, și-au
desfășurat activitatea
sub auspiciile Almei
Mater
bucureștene.
Studentul
de astăzi,
indiferent de profilul
său de pregătire, în
vață și muncește într-un climat cultural
care este marcat de
însemnele unor tradi
ții proeminente, a că
ror bogăție de învăță
minte se convertește
în motivații noi pentru
actul de implicare ac
tivă în cunoaștere și
acțiune socială. Nu
o dată, cu prilejul
concursurilor profesio
nale și al sesiunilor de
comunicări, în cadrul
unor manifestări știin-

(Continuare
în pag. a IV-a)
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AZI SE RECOLTEAZĂ, MlINE SE ARĂ
și Imediat se seamănă

In județul Ialomița, primele lanuri de grîu din aceasta campanie au fost recoltate de către mecanizatorii de la
I.A.S. Stelnica

Brigada „Scînteii“ transmite din județul Ialomița

cu

dicată. decit este normal, nu se gă
sesc in paie nici spice nebătute si
nici boabe risipite. Reglarea aparatu
lui de treier ori de cite ori este ne
voie, menținerea unei viteze constan
te de lucru, ca dealtfel și exigența
cu care șeful formației și mecanicul
de întreținere, prezenți permanent in
cimp, controlează funcționarea fie-

zut cum reușesc Ghcorghe Matei,
Petre Miț. Tudor Minică, Gheorghe
Văleanu și Moise Mărăcineanu să
recolteze cite 26 buncăre pe zi. cum
Octavian Mărăcineanu și Octavian
Marinache pregătesc pentru semănat,
intr-un schimb prelungit, citc 35 hec
tare de teren, am ințclcs de ce di
rectorul părea nemulțumit că nu a

„Anotimpul" de neodihnă
a mecanizatorilor, De sus> de

DRUMUL GRIULUI,
DRUMUL MUNCII,
DRUMUL PIINII

Fluxul de lucrări este continuat de mașinile de adunat-paic, după care urmează tractoarele
asigură pregătirea terenului—in ritm cu semănatul'

în Cimpia Bărăganului ialomițean,
secerișul orzului s-a terminat. Dar
adevărata bătălie desfășurată pe
frontul larg al recoltei „’84" continuă.
Din zori și pină noaptea tirziu. peste
tot. este de admirat entuziasmul cu
care acționează cei 8 500 de meca
nizatori. al căror angajament este de
a stringe in cel mult 8—10 zile griul
de pe cele 71 600
ha cultivate in
întreprinderile agricole de stat și în
cooperativele agricole de producție.
Toate eforturile de organizare, de
participare in masă a oamenilor de
la sate la efectuarea lucrărilor din
această perioadă sint subordonate
unui obiectiv care poate fi sintetizat
astfel : tot ceea ce a produs pămintul pină la această dată să fie strins
și păstrat cu maximă răspundere și.
totodată, să se asigure ca pină in
toamnă cel puțin 80 000 hectare din
cele cultivate cu păioase să rodească
din nou. Aceasta tși găsește concre
tizarea in modul responsabil in care
este organizată, activitatea la recol
tare. eVitindu-se cu orice preț risipa
in care se acționează pentru a pune
bazele celei dc-a doua culturi. Să
concretizăm.

discuri,

care

pe unul din digurile incintei, teri
toriul fostei bălți Ialomița se desco
peră privirilor in toată splendoarea.
După 25 de ani de la începerea lu
crărilor de îndiguire și desecare, ani
în care oamenii de aici s-au aflat
într-o permanentă luptă pentru pu
nerea în valoare la nivelul maxim
posibil a acestor terenuri. ..balta"
arată astăzi ca o adevărată grădină
roditoare. Pășind acum, in aceste
zile în care se stringe piinea nouă a
țării, printre lanurile frumoase și
curate de griu. porumb, soia, floareasoarelui, sfeclă de zahăr ale I.A.S.
Stelnica. al cărui teritoriu ocupă o
treime din fosta împărăție a bălții,
nu-ți poți stăpini sentimentele de
admirație pentru ceea ce au făcut și
lac oamenii de aici.
Mai intii a fost orzul : 1 400 hecta
re. pe care cei 70 de combincri le-alt
recoltat exact in trei zile. Acum c
rindul griului : 2 300 hectare. Viteza
zilnică de recoltare planificată este
de 350 hectare, dar angajamentul
mecanizatorilor este de a realiza cel
puțin 400 hectare. De mai multe zile,
pentru cei 250 de mecanizatori și
conducători auto care participă la
campania de seceriș, nopțile au doar
4—5 orc. Griul c bun și copt de-acuni,
iar oamenii sint intr-o permanentă
întrecere cu timpul. Buncărele sint
descărcate in autocamioane numai
din mers, combinele nu-s lăsate in
repaus dccit atit cit iau masa cei
care le conduc. Numai așa se pot
recolta zilnic intre 22 și 28 dc buncăre eu fiecare combină. Zilnic,
peste brațul Borcea se transportă de
aici intre 1 000 și 1 200 tone dc griu.
adică lot ceea ce se recoltează pină
scara. Dar in ..baltă" se bat zilnic
recorduri nu numai la seceriș, cf și
la arat și semănatul culturilor suc
cesive.
Pe cițlva dintre cei ce fac piinea
în fosta baltă a Ialomiței i-am intilnit pe intinSUl unei sole cu griu.
aparținind fermei nr. 5. In locul unui
răspuns despre calitatea muncii me
canizatorilor. șeful formației, ingine
rul Iosif Șipo.ș, ne îndeamnă mai
intii să vedem cum se materializează
aici fluxul de lucrări dc la recoltare
pină la semănat. Mergind pe urmele
celor 15 combine, privim la miriștea
„rasă" Ia suprafața pămintului. dar
mai cu seamă spre valurile nesfirșite
dc paie. Cu toate că umiditatea boa
belor din spice era cu ceva mai ri

In consiliul agroindustrial Făcăeni,
bunăoară, vine. i. din cele 1 500 hec
tare recoltate, erau insămințate cu
culturi succesive 1 250 hectare ; în
consiliul agroindustrial Movila s-a
pornit la recoltarea griului pe toate
suprafețele care . au fost cultivate.
Peste 30 Ia sută din aceste suprafețe
au fost arate sau discuite de către
mecanizatorii din schimburile de
noapte. Consemnăm, aci. de fapt
materializarea uneia dintre măsurile
importante stabilite de comandamen
tul județean pentru agricultură in ve
derea realizării unei bune corelări
intre ritmul de recoltare și cel de
semănat.
Revenind la ceea ce spuneam
la începutul acestor rînduri — și
anume ca. neapărat pină,la toamnă,
pe suprafețele planificate să se
obțină și a doua cultură normală
de porumb, soia, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr, legume sau furaje
— subliniem că in județul Ialomița,
datorită unei bune organizări, de
calajul între recoltare și semănat a
fost dus pină la limita minimă ad
misă. Fapt este că 15 500 hectare,
din cele 16 700 hectare de pe care
a fost strins orzul in județ, sint
acum insămintate cu a doua cultură
si că in același mod se lucrează
in continuare pină la încheierea insămintărilor pe întreaga suprafață
planificată de 32 000 hectare.
Evidențiind aceste rezultate bune
la insâmințarea culturilor succesive,
merită să subliniem, totodată, grija
deosebită ce se acordă calității lu
crărilor. Și nu intimplător intrucit,
atit ca dimensiune, cit și ca impor
tanță economică, această acțiune
poate fi socotită ca o a treia mare
campanie de însămințări a anului.
La Săveni am văzut nu numai cum
se ară pâmintul. dar pe terenurile
semănate mai de mult am văzut cit
de reușită poate fi o cultură succe
sivă atunci cind se bucură de ace
eași atenție ca orice cultură do bază.

în loc de concluzii. Secer1’

După ce sămința a fost încorporată în sol se întind aripile de ploaie, care
grăbesc pornirea plantelor in vegetație

Așa se lucrează in aceste zile la I.A.S. Stelnica, unde toate suprafețele
de pe care au fost recoltate păioasele sint acum gata însămânțate
cărei combine — acestea sint princi
palele căi prin care s-a ajuns aici ca
pierderile să fie evitate.
Inginerul Ștefan Marin, directorul
I.A.S. Stelnica, cu care am străbătut
terenurile incintei indiguite, e unul
dintre specialiștii care, dincolo de ci
frele statistice ce exprimă bilanțul
realizărilor la zi, pune mai presus de
toate marele efort de muncă al celor
care zi de zi. ceas dc Ceas, se apleacă
cu trudă și migală asupra fiecărei
palme de pămint pentru a o face tot
mai roditoare. Unii dintre ei lucrează
aici de pe vremea cind a început me
tamorfoza bălții. Alții s-au născut și
au învățat să deprindă aici meseria
de mecanizator. Vorbind despre
munca lor. acum, la vremea secerișu
lui. se cuvine mai degrabă să vor
bești de neodihnă lor. Abia după ce
i-am văzut in cimp, după ce am vă

găsit cuvintele cele mai
potrivite
pentru a evidenția pe oamenii din
întreprindere pe măsura faptelor lor
de muncă demne de toată lauda.

Noaptea se muncește la
cîmp ca și ziua. Noaplea s"a lă*
sat de mult peste Bărăgan. Străba
tem drumurile de hotar ce leagă teu
renurile unităților agricole cuprinse
in perimetrul Fetești — Făcăeni —
Movila, incercind să urmărim, la fața
locului, activitatea mecanizatorilor
din schimbul dc noapte. Numeroasele
lișii de pămint proaspăt brăzdate,
dar mai ales ampla desfășurare a
tractoarelor pe cimpia întunecată
constituie una din explicațiile corelă
rii perfecte care se realizează aici in
tre toate fazele lucrărilor agricole, in
special intre recoltare și semănat.

șui griului in județul Ialomița este
abia in faza de inceput. Combinele
au încercat lanurile în mai multe
zone ale județului, dar de recoltat
au recoltat in foarte puține locuri.
Lanurile se află insă intr-o coacere
rapidă si este așteptat ca dc dumi
nică aria secerișului să se extindă
in întreg județul. Trăgind maximum
de învățăminte din realizările bune
și mai puțin bune de la recoltarea
orzului, este nevoie să fie luate mă
suri deosebite pentru ca. incă din
prima zi de adevărat seceriș al griu
lui. toate cele 1 300 combine să lu
creze la întreaga capacitate, astfel
incit viteza zilnică planificată la re
coltare — de 8 000 hectare — să fie
atinsă și chiar depășită, fără a scăpa
nici un moment din vedere calitatea
lucrărilor. Iar calitatea la recoltare
înseamnă eliminarea oricăror pier
deri. Pontru realizarea vitezei la se
mănatul culturilor succesive, accen
tul trebuie pus pe eliberareh de paie
a miriștilor șl pe pregătirea terenu
lui. In acest sens se impune orga
nizarea cu rezultate mai bune a
schimbului doi. astfel ca printr-o
muncă susținută, în fiecare noapte
sa se poată ara și discui cel puțin
3J100 hectare. Ca puncte de referințe
pentru desfășurarea acestei acțiuni
trebuie luate realizările mecanizato
rilor din consiliile agroindustriale
Cocora, Girbovi, Andrășești și Balaciu.

Florea CEAUSESCU
Iosiî POP
Mihai VIȘO1U
Foto : Gabriel Lcancu
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BIOGAZUL
îsi demonstrează utilitatea si eficienta
3

.33

Este pozitiv faptul că în balanța energetică a țării au inceput să fie
luate tot mai mult in considerare, alături de combustibili clasici, noi
resurse energetice neconvenționalc. Intre acestea, biogazul s-a impus
atenției specialiștilor nu numai pe plan teoretic, ci și pe planul aplica
țiilor practice. Ziarul nostru a Înfățișat o serie de realizări care atestă
eficiența deosebită a producției de biogaz. sursă de energie ieftină, ce
trebuie să-și găsească utilizări cit mai largi. Nc oprim astăzi asupra re
zultatelor obținute in acest domeniu intr-o importantă unitate agricolă a
județului Timiș.

Mai exact, este vorba de realiza
rea unei stații dc biogaz ce prezintă
numeroase elemente constructive originale față de instalațiile similare
aflate in prezent în funcțiune. Noua
și originala instalație a fost con
cepută și realizată'- de colectivul de
creație tehnică ăl Trustului S.M.A.
Timiș și specialiști clin cadrul S.M.A.
— Orțișoara, respectiv, de Eroul
Muncii Socialiste Nicolae Donggedorf, inginerul Emilian Ciotescu,
maistrul Mihai Tăger. inginerii Vaierltl Ciupe și Ion Rădoi și meca
nicii Ion Adam și Ion Nagi. Bene
ficiarul acestei instalații : Asociația
economică inlercooperatistă pentru’
creșterea și ingrășarca taurinelor —
Orțișoara.
DE UNDE S-A PORNIT? ...Cind
am conceput stația de biogaz — ne
spune directorul Nicolae Donggedorf
— ne-am propus, de la inceput. ca această să fie astfel realizată, incit să
asigure independența totală, energe
tică și termică, a Asociației econo
mice intercooperatistc pentru crește
rea și ingrășarca taurinelor — Orți
șoara. Soluțiile gindite in acest scop
au dus la realizarea unei producții
sigure, rapide, continue și constante
de biogaz".
Potrivit opiniei specialiștilor de
aici, prin aceste caracteristici insta
lația de biogaz de la Orțișoara se de
tașează net față dc alte instalații si
milare din țară. Practic, folosind de
jecțiile dc la complexul dc ingrășare
a taurinelor din cadrul asociației,
stația produce 480 mc biogaz pe zi,
atît vara, cit și iarna. în plus, așa
cum aveam să constatăm in timpul
documentării noastre, s-a urmărit
permanent ca instalația de biogaz să
fie realizată cu cheltuieli cit mai
mici, la executarea acesteia utillzindu-se o serie de materiale refolosibile.
O PRODUCȚIE SIGURA, RAPIDA
ȘI CONSTANTA DE BIOGAZ — iată
o cerință care sc impune cu strin
gență. in cazul utilizării resurselor
energetice ■heconvetlțioi1ill<e și care
aici, la Orțișoara. și-a găsit, intr-a

devăr. o soluționare eficientă. Iar
pentru a ințelege mai bine cum s-a
atins această performanță, ne oprim,
fie și succint, asupra schemei con
structive a instalației, asupra ele
mentelor sale caracteristice.
După cum se știe, generatoarele de
biogaz de la majoritatea instalațiilor
sint niște bazine mari, executate din
beton. Umplerea și golirea., acestor
bazine fac necesară, de regulă, opri
rea producției . dc biogaz, ceea ce

Argumente ale praoticii:
0 OBIGU Eî EHCIENTS
INSTfiUȚIE
afectează pentru o perioadă activita
tea unităților beneficiare. Mai mult,
ele sint și foarte costisitoare, con
strucția lor necesitind un consum ri
dicat de ciment. In ,cazul de față,
generatoarele de biogaz sint realiza
te din două cisterne C.F.R. vechi, ca
sate. care au fost amplasate in plan
înclinat. Alimentarea acestora se face
prin partea superioară, cu ajutorul
unor elevatoare cu eup<?. iar evacua
rea dejecțiilor fermentate se efec
tuează prin partea inferioară. Cu
alte cuvinte, procesul de alimentare
și evacuare se desfășoară pe baza
principiului
vaselor comunicante,
astfel incit generatoarele de biogaz
sint încărcate permanent la un nivel
constant. Aceste „amănunte" au o
importanță deosebită, deoarece prin
asemenea soluții constructive s-a
reușit ca funcționarea instalației să
nu fie întreruptă pentru golirea și
reumplerea generatoarelor de biogaz
și, ca atare, se obține o producție
continuă.
EFICIENTA ȘI SFERA DE EX
TINDERE A NOII INSTALAȚII.
Desigur, nu nc-am propus să pre
zentăm detaliat instalația de biogaz
ce funcționează la Orțișoara. Ce
lor interesați, specialiștii din cadrul
Trustului S.M.A. Timiș și de la
S.M.A. Orțișoara sint gata să le ofe

re orice alte informații in legătură
cu aceasta.
în rindurile de față am insistat
numai asupra citorva dintre elemen
tele esențiale ale acestei instalații,
care ii conferă un plus substanțial de
randament și eficiență in comparație
cu alte stații de acest gen. . In acest
sens, mai notăm o idee originală,
gmdită și realizată dc autorii acestei
instalații, idee care vizează trans
formarea unei părți din producția de
biogaz in energie electrică. Pentru
aceasta, un grup electrogen de 125
kVA, acționat de un motor de 220
CP. a fost transformat să funcțio
neze pe baza unui amestec de moto
rină și biogaz : „In acest fel — rte
spune ing. Emilian Ciotescu — am
utilizat pentru prima dată un grup
electrogen, achiziționat de la între
prinderea- de mașini electrice Bucu
rești, care funcționează cu motor
termic alimentat cu biogaz. Energia electrică produsă de noi
o pulsăm in rețeaua întreprinde
rii de specialitate și consumăm din
rețea atit cit am livrat. Evidențele
atestă că producția de energie pe
care o realizăm pe bază de biogaz
este suficientă pentru a asigura aso
ciației economice intercooperatistc
pentru creșterea și ingrășarca tauri
nelor — Orțișoara autonomia din
punct de vedere energetic".
De bună scamă, nu intreaga canti
tate dc biogaz este utilizată pentru
producerea energiei electrice. Bio
gazul are aici și alte destinații : iar
na.este utilizat și la încălzirea unui
adăpost de viței, precum și a pavi
lionului administrativ, iar vara o
bună parte din căldura rezultată pe
baza utilizării blogazului este dirijată
la silozul de cereale din apropiere,
unde este folosită la uscarea cereale
lor. Practic, cu o producție de 480 mc
pe zi, cit are. instalația de biogaz de
la Orțișoara, se asigură întregul ne
cesar de energie electrică și termică
al asociației economice intercooperatiste din localitate, economisindu-se
astfel, anual, peste 1 000 MWh ener
gie electrică, 1 000 tope motorină și
100 tone cărbune. Asemenea insta
lații de biogaz Vor fi realizate în
acest an și in alte unități agricole
din județul Timiș, prima dintre acestea urmind să fie construită la
Remetea. Este o experiență care, in
tr-adevăr. merită să fie cunoscută
și generalizată.

Cezar IOANA
Șt. ILIE

HIDROGENUL
o „promisiune" energetică de mare perspectivă
© Un kilogram de hidrogen dezvoltă de trei ori mai multă
căldură decit 1 kilogram de benzină ® O combustie mixtă :
benzină și 1—2 la sută hidrogen conduce la o economie de car
burant de 20-40 la sută @ Hidrogen produs prin... recuperări
industriale © Hidrurile metalice - „bureți" pentru hidrogen
în anul 1969. la Universitatea din
Oklahoma (S.U.A.) a fost făcut să
funcționeze pentru prima dată in
lume un motor cu ardere internă ali
mentat cu hidrogen. La acea vreme,
tentativa a fost privită de specia
liștii in materie cu scepticism. în
prezent insă ideea utilizării hidroge
nului drept combustibil a revenit in
plină actualitate. După aproape un
deceniu și jumătate, ca urmare a
unor încercări și experiențe care
au abordat
folosirea
hidrogenu
lui in toată complexitatea sa. op
tica s-a schimbat radical. Mulți
specialiști împărtășesc opinia dotrivit căreia succesorul petrolului,
in perspectiva cea mai apropiată, ca
principal combustibil pentru încălzit
și motoare, va fi hidrogenul, cel mai
răspindit element dc pe Pămint.
în spiritul sarcinilor subliniate de
conducerea partidului privind utili
zarea surselor energetice neconven
ționale. cercetări privind producerea
hidrogenului (folosind pentru aceas
ta surse neconvenționalc de energie)
se efectuează și in țara noastră, Ia
Institutul de cercetare științifică și
inginerie tehnologică pentru industria
electrotehnică, iar rezultatele sint
promițătoare.
in ultimul deceniu, încercările
efectuate in multe țări ale lumii de
a alimenta motoarele cu hidro
gen au demonstrat că modificările
care ar trebui aduse actualelor mo
toare pentru a funcționa bine sint
minime. Două sînt insă obstacolele
care se mai ridică astăzi in calea
utilizării largi a hidrogenului in
tracțiunea rutieră. Mai intii, prețul
de fabricație. Producerea sa pe căi
'tradiționale — electroliză, disociere
termică, metodele termochimice etc.
— este incă neeconomică. Dar nu și
insurmontabilă, fapt dovedit recent
de concluziile unor colective de cer
cetători din diverse țări (Institutul
pentru agricultură și minerit din
College Station — Texas, S.U.A.,
grupul chimic italian ..Montedison",
unele institute de cercetări și uni
versități din Uniunea Sovietică etc.)
care au anunțat obținerea hidroge
nului. la nivel de laborator, la un

sistemul are o siguranță foarte marfe
in timpul
exploatării și, așa cum
reiese din cercetări recente cu unele
hidruri. greutatea „moartă" a fost
redusă considerabil : o autonomie dc
150 km s-ar putea asigura cu 50 kg
dc hidrură, ceea cc parc să fie ac
ceptabil.
preț comparabil cu cel al petrolu
Aceasta în situația cind automobi
lui. Compania italiană ..Montedison",
lul este alimentat exclusiv cu hidro
in colaborare cu Universitatea din
gen. Dar. așa cum afirma dr. ing.
Torino și Institutul politehnic din
Paul Ghete de la institutul de cer
Lausanne, a pus la punct un proce
cetări clujean amintit, altele sint
deu nou dc producere a hidrogenului
datele in cazul cind s-ar adopta o
din apă in urma unei reacții catali combustie mixtă — hidrogen plus
tice. Metoda folosește energia solară
carburant : autonomia ar fi practic
pentru intreținerea reacțiilor de
de 500—600 km. în plus, ceea ce este
disociere a apei in prezența unul
mai important — după cum preci
catalizator pe bază de bioxid de ti zează publicațiile de specialitate —
tan.
un amestec dc carburant cu 1—2
O a doua
dificultate constă in
la sută hidrogen
poate deter
stocarea și depozitarea sa la bordul
mina, datorită excepționalei sale
mașinii. Datorită
calități de ardere,
densității
sale
o reducere a con
foarte mici — Tkgumonte ale practicii: sumului de ben
chiar
lichefiat,
zină de pină la 40
PEIMELE MAȘINI COE
este de patru ori
la sută, fără a
mai ușor ca ben
aduce modificări
UTILIZEAZĂ HIDROGENUL
zina — la o masă
esențiale motoru
egală-are nevoie
lui. In acest sens,
de un rezervor
nu este lipsită de
de 3—1 ori mai mare. încer
semnificație o recentă afirmație a
cările efectuate de către un co
firmei Mercedcs-Benz că. in even
lectiv de Cadre didactice și specia
tualitatea unei stopări a importuri
liști de la Institutul politehnic din
lor de petrol, sint pregătiți la ora
București, pe un autoturism DACIA actuală să poată trece cu liniile de
— 1300. au arătat că pentru a-i asi
producție la adaptarea motoarelor
gura o autonomie dc 150 km, greu
pentru consum de hidrogen.
tatea suplimentară (în cazul folosi
Cercetători clujeni au abordat
rii hidrogenului) ar fi dc 300 kg. iar problemele utilizării hidrogenului in
volumul ocupat mai mare decit ac
special prin prisma stocării. Temă
tualul portbagaj.
rezolvată cu
succes, dovadă fiind
Cercetările efectuate, la noi in țară rezervorul cu hidrură de fier-titan.
de Institutul dc tehnologie izotopică a cărui concepție constructivă este
și moleculară din Cluj-Napoca de la nivelul celor realizate acum pe
monstrează că mult mai interesantă
plan mondial. Totodată, experimen
și promițătoare este stocarea hidro
tările făcute pe aliajele de fier-titan,
genului in hidruri metalice. Princi
furnizate de Institutul de cercetări,
piul este următorul : rezervorul este inginerie tehnologică, proiectare și
in întregime umplut cu o rețea de producție pentru industria anorga
tuburi metalice (oțel, duraluminiu
nică și metale neferoase din Bucu
rești, au demonstrat, prin parametrii
etc.) in care se găsesc particule
obținuți, că hidrurile noastre sînt
foarte fine (de
ordinul a citorva
cel puțin la fel de bune ca cele adu
microni) dintr-un aliaj de titan și
se din import.
fler (sau alte amestecuri). Acestea
Problema care ii preocupă pe clu
pot acumula hidrogen in structura
jeni este continuarea experiențelor
lor, eliberindu-1 apoi la o ușoară în
vizind comportarea rezervoarelor in
călzire — de exemplu, cu ajutorul
exploatare pe autovehicule care să
gazelor calde de eșapament. Alimen
folosească, in amestec, hidrogen și
carburant. Mai precis, hidrogen și
tarea motorului cu hidrogen astfel
motorină, temă, se pare, incă insu
stocat prezintă citeva mari avantaje:
ficient abordată pe plan mondial.
hidrură poate fi folosită la un nu
Hidrogenul utilizat in acest scop ar
măr practic nelimitat de încărcări.

putea fi cel provenit din surplusu
rile existente in momentul de față
in industria chimică. Bunăoară, intr-Un studiu efectuat dc institut la
Combinatul chimic Govora reiese că
aici există un disponibil (mare par
te evacuat in atmosferă) de circa 40
milioane mc dc hidrogen, ceea ce
echivalează cu 3,63 milioane kilo
grame de hidrogen. Acesta ar putea
asigura combustia mixtă cu 1,5 la
sută hidrogen, conducind la o eco
nomie de motorina de 50 000 tone pe
an. care costă in prezent circa 120
milioane ici. Dar combinatul din Go
vora nu este singura unitate din
industria noastră chimică unde există
disponibil de hidrogen. Cu investiții
practic neînsemnate si fără consum
suplimentar de energie, el poate fi
recuperat și utilizat drept combus
tibil.
Dar stocarea cu hidruri metalice
nu reprezintă decit o primă parte —
poate cea mai dificilă — a progra
mului ce are ca scop utilizarea hi
drogenului în tracțiunea rutieră. Cea
de-a doua parte a acestui program,
ce ar fi trebuit Să se desfășoare Ia
Institutul de cercetări și proiectări
pentru autocamioane din Brașov, in
paralel cu experiențele cercetători
lor clujeni, este mult rămas in urmă.
Dealtfel, tema de cercetare a și fost
transferată Institutului național de
motoare termice — I.N.M.T., care a
fost desemnat drept coordonator al
întregului program de folosire a
hidrogenului ca sursă energetică. Informindu-ne la conducerea institutu
lui asupra stadiului dc desfășurare a
cercetărilor, aflăm că, din păcate, ci
abia a depășit etapa... organizatorică.
Este absolut necesar ca experimen
tările pe motor și apoi pe vehicul
să înceapă în cei mai scurt timp.
Așa cum se preciza și Ia ședința Co
mitetului Politic Executiv ai C.C. al
P.C.R. din 21 noiembrie anul trecut,
cercetările privind sursele alternati
ve de energie, inclusiv hidrogenul,
au prioritate, ele înseriindu-se 'in
tr-un larg și cuprinzător program
care vizează asigurarea independen
ței energetice a țării. Pentru aceasta
Se cere din partea I.N.M.T. și insti
tutelor colaboratoare o mobilizare a
forțelor de cercetare pentru a finali
za cu cele mai bune rezultate ceea
ce deja s-a inceput.

Vlaicu RADU
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40 de ani.de mari izbînzi sub stindardul partidului

ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE!
0 chemare și un îndemn vibrant, care mobilizează energiile creatoare
ale întregului popor pentru dezvoltarea și înflorirea economiei romanești
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• Noua calitate trebuie să se reflecte în
tehnice ale produselor roi
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O nouă calitate în agricultură înseamnă
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CE ÎNSEAMNĂ NOUA CALITATE AZI

BiiBra

a structurii producției industriale

PONDEREA CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI
Șl CHIMIEI ÎN PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ
(în procente)

Sporirea susținuta a eficientei economice

• CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI
Șl CHIMIA
au înregistrat în perioada 1950-1983
cele mai înalte ritmuri medii anuale
de creștere :
PESTE 15 SI, RESPECTIV,
17 LĂ SUTĂ

CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL
(în procente)

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
ÎN INDUSTRIE (în procente)

REDUCEREA CU 1 LA SUTĂ

CREȘTEREA CU 1 LA SUTĂ

a ponderii cheltuielilor materiale în produsul
social echivalează cu un spor de venit național :
1965 = 3,4 miliarde lei
1975 = 9,5 miliarde lei

a productivității muncii în industrie echivalează
cu un spor de producție :
1950 = 0,3 miliarde lei
1965 = 5,9 miliarde lei

• PONDEREA MĂRFURILOR
CU GRAD SUPERIOR
DE PRELUCRARE mașini, utilaje și mijloace
de transport, produse chimice
și mărfuri industriale de larg
consum - s-a ridicat în anul 1983
LA 58 LA SUTĂ DIN VOLUMUL
TOTAL AL EXPORTULUI,
față de 7,2 la sută în anul 1950.
© în perioada 1965-1983, în industria construc
țiilor de mașini a cunoscut o creștere mai puternică
producția de mașini-unelte, de mijloace de auto
matizare și de tehnică de calcul, de mecanică fină
și optică, de aparate de măsură și control electro
tehnice și electronice.
® în industria chimică , în aceeași perioadă, s-a
dezvoltat în ritm intens și s-a diversificat continuu
producția de fibre și fire chimice, mase plastice,
cauciuc sintetic, îngrășăminte chimice, substanțe
farmaceutice și medicamente.

• PRODUSE CU NIVEL TEHNIC RIDICAT,
al căror „act de naștere” a fost semnat în anii
socialismului : tractoare, rulmenți, motoare na
vale, nave maritime și aeriene, echipamente
pentru prelucrarea datelor, pentru controlul au
tomat al produselor industriale, mașini de prelu
crat metale prin electroeroziune, centre de pre
lucrat cu comandă numerică, polietilenă de mică
și mare densitate, substanțe farmaceutice și me
dicamente, fire și fibre sintetice, fenol, ace
tonă ș.a.

\

1983 =

17,7 MILIARDE LEI

1983 =

CIRCA 11 MILIARDE LEI

Dezvoltarea intensivă si modernizarea agriculturii
LA

PONDEREA PRODUSELOR
NIVEL MONDIAL RIDICAT
(în procente)

CREȘTEREA GRADULUI DE VALORIFICARE
A MATERIILOR PRIME Șl MATERIALELOR
(în procente)

circa 164

trivit Programului de ridicare a nivelului
și calitativ ai produselor, încă din acest an,
jrodusele destinate exportului vor avea paratehnico-funcționali și de fiabilitate la nivel
al.
’rodusele noi și modernizate în primii trei ani
linaiului dețineau în 1983 o pondere de
32 LA SUTĂ din volumul total al producției
'iei republicane.

SUPRAFAȚA ARABILĂ
CE REVINE PE UN TRACTOR
(hectare)

684

® Investițiile alocate agriculturii în acest cincinal
sînt de peste 2,5 ori mai mari decit cele realizate
in întreaga perioadă 1950-1965.
© in ultimii 10 ani au fost aplicate în producție
PESTE 7 700 TEHNOLOGII NOI SI PERFECȚIO
NATE, cu parametri tehnici și economici similari cu
cei din țările avansate.
® Ponderea producției realizate în sistem me
canizat și automatizat va atinge in medie 65 la sută
în 1985, circa 70 la sută în 1987 și PESTE 90 LA
SUTĂ in 1990.

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
PE UN HECTAR DE TEREN ARABIL
(kilograme)

® La sfîrșitul anului 1983, suprafața totală
amenajată pentru irigat a ajuns la 2 500 300 HEC
TARE, față de 229 900 hectare în 1965.

© Fermele și complexele de creștere și îngrqșare
industrială pentru animale și păsări, construite în
perioada 1950-1983, produc în prezent PESTE 75
LA SUTĂ din carnea de porc, taurine, ovine și,
practic, întreaga producție a sectorului avicol.

© Producția medie la hectar la porumb a fost
în anul 1983 de peste 5 ori mai mare față de 1950,
iar la grîu și secară - de aproape 3 ori.

• Pînă la sfîrșitul actualului cincinal se va în
cheia în linii generale procesul de mecanizare a
principalelor lucrări agricole
Pagină realizată de Iile ȘTEFAN
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Noi realități sociale, o nouă calitate a vieții

Condiția demnității și civilizației
răsplătește astăzi munca minerilor
Nu există localitate, nu există colț
de tară care să nu fi suferit trans
formări esențiale in ultimele patru
decenii. Ele sint deosebit de frapante
in eroica Vale a Jiului. Cărbunele,
care odinioară isi prelungea întune
ricul si praful negru al galeriilor
subterane oină in viața localităților
miniere, a devenit, in anii socialis
mului. temelia bunăstării oamenilor,
a prosperității Si înfloririi întregii văi.
Pentru a măsură drumul parcurs
am luat ca punct de referință un re
portaj al scriitorului Geo Bogza, in
titulat ..Tristețea coloniilor". O dis
tanță uriașă separă realitățile ce au
provocat revolta acelor pagini
de
luminoasele realități ale prezentu
lui, așa cum se înfățișează ele acum,
in preajma sărbătoririi a 40 de ani
de la înfăptuirea revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.
Cc s-a ales din fostele „colonii"?
Cum arătau așezările construite de
patroni pentru cci ce scoteau profi
turi din măruntaiele pămîntului ?
Geo Bogza a fost zguduit de mize
ria intilnită pe străzile de-g lungul
cărora ..se înșirau zeci ele case iden
tice, construite după același tipar,
din linii puține și sărace : pereții, acoperișul, ușa, fereastra... Așa cum
au fost construite in veacul rapace
scurs de la născocirea locomotivei,
coloniile de mineri n-au făcut alt
ceva decit să degradeze mulțimile umane care au avut nefericirea să le
locuiască". în coloniile din Lupeni.
după expresia scriitorului, tristețea
și mizeria atingeau cel mai înalt
grad de intensitate.
Căutînd replica în timp a constată
rilor făcute de scriitor cu decenii in
urmă, am început aceste însemnări
chiar la Lupeni, in cartierele care
stîrniseră dreapta sa indignare :
„Lopștain", „la Cucu" (botezate
astfel după numele circiumarilor) și
„80 de case" (pentru că erau 80).
Călăuză ne-a fost un vechi locuitor
al Lupenilor — Victor Brașoveanu,
om care a trăit întreaga metamorfo
ză a acestor locuri :
— Coloniile pe care le căutați ...să
nu le mai căutați pentru că nu mai
sint. în locul lor s-au ridicat clădiri
moderne, luminoase. Termoficarea a
eliminat sutele de coșuri fumegînde.
Acum putem purta cămăși albe. O
dorință măruntă, la care. înainte,
cind funinginea și praful de cărbune
stăpineau văzduhul, nici nu ne pu
team gindi.
Pe locul coloniei „Lopștain". cu
străzile ei sordide, se întind acum
sere și solarii, unde se cultivă legu
me pentru cantinele minerilor.
— Dacă ne grăbim, ne spune „ghi
dul". mai prindem citeva case in
picioare...

într-adevăr. din colonia „80 de
căși“, cum ii spuneau oamenii, au
mai rămas doar citeva. aflate
in
frontul de lucru al unei echipe de
demolare formate din mineri pen
sionari. Luăm o ultimă imagine fo
tografică a acestei străzi. Intrăm să
vedem cum arătau pe dinăuntru
aceste case : un mic antreu, o bu
cătărie, o singură cameră și o man
sardă : tavanul jos. lumină puțină,
deși afară este soare. Sub lovituri de
tirnăcop. date cu sete, casele vechi
se năruie, cărămizile putrede se sfărîmă.
Și la Vulcan, și la Petrila trebuie
să facem apel la memoria
celor
virstnici pentru a reconstitui imagi
nea localității, așa cum era ea acum
40 de ani.
— „Coloniile" au dispărut, ne spu
ne pensionarul Traian Dobrican. Ni
mănui nu-i pare rău după casele acelea fără lumină electrică, fără apă,
fără canalizare.
Și totuși, nici de acele locuințe
amărite minerii nu se bucurau in
liniște. Cînd omul ieșea la pensie —
dacă mai apuca să se pensioneze !
— era dat afară din „colonie".
Revenind la timpul prezent. în re
portajul amintit. Geo Bogza scria,
avind in fața ochilor mizeria colo
niilor pentru mineri : „Ar fi trebuit
zone geometrice de verdeață, lespezi
albe de marmură, ferestre largi, lu
mină și soare mai mult decit intr-un
sanatoriu...". Și acum, iată-le pe toa
te aevea. Nu lipsește nici geometria
stenică a scuarurilor, nici marmura,
iar ferestrele miilor de apartamen
te se deschid larg spre păduri foș

Acasă Ia mineri. Am vizitat pe
271 de apartamente cite s-au făcut
in
perioada
primului
cincinal,
cițiva dintre zecile de mii de bene
1951—1955.
ficiari ai numeroaselor blocuri de
Dar localitățile Văii Jiului nu sint locuințe, începind cu foștii locatari
simple dormitoare. 7 creșe și 48 de ai tristelor colonii. Noua adresă a
grădinițe, in care sint îngrijiți
și lui loan Oprișa este in cartie
educați 6 500 de copii, 127 de școli cu rul Bărbăteni, in blocul 17. Un
invadat
de
peste 1 300 săli de clasă, un institut apartament spațios,
de invățămint superior, 6 cămine lumina soarelui, in care zburdă ve
studențești compun tabloul institu seli doi copii. „Am scăpat de cenu
șă și de funingine, de igrasie. Cind
țiilor destinate copiilor și tineretului
deschid fereastra și aud păsările cin— aproape 50 000, adică mai mult de
o treime din populația Văii Jiului. tind in pădure simt că intineresc.
Cine a stat intr-o casă din colonie
Un teatru, două case de cultură. 4
știe ce vreau să spun".
cluburi muncitorești, 16 cinemato
grafe cu 4 400 de locuri, 7 cămine
Printre construcțiile noi din Vul
culturale, 93 de biblioteci cu un mi
can am văzut și citeva vile, cu par
lion de volume dau măsura grijii
ter și două etaje. Locatarii sint mi
pentru instruirea locuitorilor, pentru
neri cu familii numeroase. Vasile
satisfacerea setei lor de cultură și
Tirșe, miner la exploatarea din loca
cunoaștere.
contribuit totodată la curățirea at
litate, ocupă un apartament cu pa
mosferei de fumul sutelor de coșuri.
Sănătatea minerilor — bun
de tru camere, mobilate foarte frumos,
Vrem ca vechile colonii să nu mai
mare preț — este încredințată unui cu spațiul bine distribuit. Pe Viorica
existe decit in memoria oamenilor.
număr de 318 medici și peste o mie și Vasile Zăiceanu (tot miner) i-am
găsit in plină activitate : pregăteau
— în oricare dintre localitățile ce de cadre medii, care au la dispoziție
se înșiră pe firul văii, ca mărgelele o bază materială de primă mină: 5 apartamentul pentru a aduce mobila.
într-o frumoasă salbă, am putea con
spitale cu peste 2 600 de paturi. 4 „Am locuit intr-un apartament mai
semna asemenea schimbări, vechile
policlinici. 15 dispensare de între mic, dar fetițele cresc — avem pa
tru — și aveam nevoie de mai mul
„colonii" cedind locul noilor
con-, prindere și 20 teritoriale, un centru
strucții de locuințe pentru cei
ce stomatologic, o stație de salvare, o te încăperi. Acesta este minunat".
Ne impărtășesc grijile — plăcute
muncesc in adincuri. Din 1944 și pînă secție de recuperare medicală. în
griji'! — ale schimbării domiciliului:
in prezent s-au edificat aproape noile cartiere există numeroase ma
40 000 de apartamente, ceea ce în
gazine. diferite alte spații comer le trebuie o garnitură de sufragerie,
seamnă că marea majoritate a popu
ciale, unități prestatoare de servicii: o bucătărie nouă, covoare, perdele,
dulapuri de cărți — unul pentru fielației locuiește in casă nouă, ne .spu
vinzările de bunuri — in medie pe
ne tovarășul Viorel Faur.
primul
un locuitor
— se ridică la circa X care școlăriță. Au și garaj la sub
secretar al comitetului municipal de
10 000 de lei anual, ceea ce este con sol. Deocamdată nu au mașină, dar
partid, președintele Comitetului exe secința firească a sporirii neconteni vor avea, pentru că. spun ei. mașina
cutiv al Consiliului popular munici
te a retribuției medii : de la 561 de este o necesitate, nu un lux, iar cos
tul. față de ciștigul unui miner, e
pal Petroșani. Acest cincinal va în
lei, în anii 1950—1952, la 4 720 lei. în
ușor de achitat.
semna 8 814 apartamente. Cel mai
prezent. Există 5 111 posesori de au
mare număr din istoria Văii Jiului.
toturisme. 948 de motociclete și 724
O casă bună înseamnă sănătate.
O creștere de 32 de ori față de cele
de motorete.
Faptul că circa 90 la sută din popu
lația Văii Jiului se bucură de o lo
cuință ridicată în anii socialismului,
deci nouă, se reflectă pozitiv in sta
rea de sănătate a oamenilor. „Boli
le mizeriei au dispărut, afirmă dr.
Gheorghe Drăghici, directorul spita
Casele pe care le vedeți în fotografia ală
lului din Petrila. A scăzut, in gene
ral, procentul de îmbolnăviri. Este
turată nu mai există decit pe celuloidul care
demnă de relevat reducerea conside
a înregistrat această imagine, ultima, Înaintea
rabilă a zilelor de incapacitate de
demolării lor. Colonia ,,80 de case" a dispă
muncă, datorate bolilor profesionale,
de la circa 4 000, in 1966, la 280 in
rut. Au apărut, în schimb, cartiere și blocuri
1983. îmbucurător este și faptul că
noi - peste 10 000 de apartamente numai în
anul acesta s-au născut mai multi
copii decit in perioada corespunză
Lupeni, printre care și blocul 45 (fotografia
toare a anului trecut, toți sănătoși".
de jos - stingă) din cartierul Bărbăteni,
Au dispărut „petele negre" ale
ultimul dat in folosință, in această localitate,
Văii Jiului. Și acelea de pe fața așe
zărilor.
și acelea, poate nu atit de
sau construcțiile de pe modernul bulevard al
vizibile, din existența oamenilor căr
Republicii din Petroșani (fotografia de jos bunelui. In Încheierea reportajului
scriitorul spunea : „Va trebui adusă,
dreapta), sau zecile de blocuri noi, cu o linie
in viața minerilor, toată lumina si
arhitectonică adaptată specificului montan
toată măreția ce invăluie valea Ve
fundul căreia ei atit s-au chinuit".
din celelalte localități miniere ale Văii Jiului.
Această lumină și această măreție au
îmbrăcat acum haina realului.

nitoare și riuri, spre bulevarde, fără
teama funinginii care macula totul.
— La Lupeni, ne spune Ion Resi
gn. primarul orașului, s-au ridicat
blocuri de locuințe însumînd 10 300
de apartamente. Peste 90 la sută din
populația orașului locuiește in case
noi. Iar lucrările de înnoire conti
nuă. Pe locul coloniei de pe strada
Parîngului, în demolare, vom con
strui încă o mie de apartamente.
Orașul a fost termoficat, ceea ce a

însemnări
clin Valea Jiului

1

Mesajul umanist al operei de artă
Spre a-și atinge înaltul
țel propus — reflectarea
intr-o formă muzical-poetică de factură contempo
rană a îndelungatei plămă
diri a spiritualității națio
nale și a formării conștiin
ței istorice a poporului ro
mân — tel care dealtfel se
înrădăcinează în străve
chiul rost social al frumo
sului, compozitorul Gheor
ghe Dumitrescu și-a con
struit opera metodic, esen
țialul creației sale drama
tice și oratoriale fiind cu
prins in două mari cicluri:
„Ciclul Jertfei" și „Ciclul
Miturilor". Muzicianul — aproape totdeauna și libretist al partiturilor sale —
iși pune cu acuitate pro
blema specificului poporu
lui român, regăsind „trăsă
turile caracteristice unui
suflet echilibrat și nobil"
in mărturiile care namu
parvenit din toate timpu
rile istorice, „de la cintecele vechi, care amintesc
obiceiurile și spiritualita
tea strămoșilor (...)
pînă
in ziua de azi. ilustrind in
mod complet și echilibrat
o întreagă concepție des
pre viață și lumea încon
jurătoare".' Ceea ce compo
zitorul afirma cu aproape
20 de ani in urmă se ma
terializează. ca tot atițea
variațiuni pe p unică temă,
în toate operele și orato
riile sale, inclusiv in „Orfeu — prințul trac", trage
die lirică scrisă in 1978,
prezentată în premieră sce
nică la Opera Română din
București la 25 mai .1984,
sub bagheta lui Carol Lit
vin.

„Orfeu — prințul trac"
apare ca un punct de con
fluentă a celor două cicluri
amintite. Istoria, spiritua
litatea daco-geților sint elcctiv implicate in drama
turgia acestei
creații pe
tema mitologică. Compozi
torul sublinia dealtfel in
tr-un text publicat cu pri
lejul primei audiții « ope
rei : „Am
scris-o ca un
omagiu adus
strămoșilor
noștri și legendarului prinț
trac, muzician, poet, filo
zof apărut in plină înflo
rire a marelui neam trac,
precursor și contemporan
cu mari civilizații ale an
tichității și care a contri
buit la formarea culturii
europene".
Orfeu, exponent al unui
etos spepific și prin aceas
ta arhetip- al omului euro
pean. căutător împătimit
și îndrăzneț, tinzind spre
țărmuri noi ale cunoașterii,
simbol al destinului artei
ca factor de civilizație —
acestea sint traseele idea
tice principale ale operei.
De la un motiv mitologic
etern — motiv care a in
spirat 58 de lucrări înre
gistrate de istoria muzicii
universale — „Orfeu-printul trac" reface o lume
imaginară intr-un spațiu
geografic real. Reluind cu
măsură și experiență pro
cedeul de amalgamare a
timpilor istorici și cultu
rali aplicat și in „Decebal". compozitorul inserează'in mari scene de an
samblu stilizarea unor ri
tualuri românești cu aproape sigure origini in

tV
PROGRAMUL 1
Telex
La sfîrșit de săptăniînă
Săptămîna politică
Telejurnal (partial cotor) Q Sub
semnul anului jubiliar
19,20 Noi șl copiii noștri. Vara copiilor
19,40 Țara mea meleag cu flori (color)

13.30
13,35
16.45
19,00

mileniile îndepărtate. în
scenariul original, drama
turgia urmărește avataruri
le unei aventuri a cunoaș
terii șj ale unei aventuri
a iubirii, purtindu-i pe Or
feu și pe Euridice alăturați
altor figuri ale mitologiei
elene (Iason, Medeea. He
cate, Heracles - etc.), dacogete. sau a altor popoare
— pe tărimurile de fante
zie ale unor vaste spații
geografice. Din rațiuni de
organizare \ a
producției
scenice, regizorul
George
Zaharescu. in consens cu
scenografă Hristofonia Cazacu, a procedat, prin con
densarea spectacolului
in
numai două părți (șase ta
blouri intr-o solemnă ele
ganță. ambianță scenică
unitară,
ușor
modulată
prin variațiuni ale decoru
lui și costumelor corului si
îndeosebi ale
eclerajului,
factor important de expre
sie — maestru de lumini
Ion Cotirlă), la crearea li
nei viziuni omogene și. in
discutabil. in consens cu
esența
contemplativă
a
muzicii (pe fundalul crea
ției lui Gheorghe
Dumi
trescu in care domină ca
tegoria dramaticului. „Or
feu. prințul trac" se des
prinde ca o' partitură de
maximă expresie lirică). Aceastâ viziune permite tot
odată cea mai
elocventă
afirmare principalului fac
tor de expresie al textului
muzical — corul. înscena
rea- preponderent „oratorială" a lui George Zaha
rescu și a Hristofoniel Cazacu plasează evident co

19,55 Teleenciclopedia
20.25 Film : ,,Secretul cifru lui". Produc
ție a studioului
cinematografic
București. Regia : Lucian
Bratu
Prima parte
21.10 Meridianele umorului și cîntecului (color)
22.10 Telejurnal (parțial color)
22.25 La hanul melodiilor. (color)
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal O Sub semnul anului
jubiliar

19,20
19,35
20.10
20,45
21.05
21,30
21,55
21.10
22,23

rul in postura anticului
„comentator al
acțiunii",
iar admirabilul corp sonor
pregătit de Stelian Olaru
restituie marile pagini de
ansamblu ale operei — în
deosebi „Drumul Soarelui"
și „Orfeu, mindrla noas
tră" — în întreaga lor mă
reție. Dramaturgia muzi
cală pune evident in prim
plan rolul lui Orfeu — rol
dificil prin trăsătură și ce
rințele de nuanțare a ex
presiei in cadrul unitar al
unui stil de recitator liric
— și care a fost remarca
bil susținut in seara pre
mierei de tenorul Constan
tin .Ene. Numeroasele pei
saje „satelizate" de autor
in jurul eroului titular au
fost minuțios pregătite și
cu conștiință artistică pre
zentate de Elvira Cîrje.
Rodica
Mitricâ-Bădircea.
Adina Iurașcu.
Victoria
Bezzetti, Cornelia Angelescu. Marina Mirea, Adrian
Ștefănescu, Nicolae Constantinescu. Dan
Zancu,
Marcel Angelescu. Pompei
Hârășteanu. Ștefan Teodorescu. Constantin Gabor.
Nicolae Bratu, ca și sec
vențele coregrafice semna
te de Alexa Mezincescu.
Apologie a ideii de artă,
a valorilor culturii și civi
lizației umaniste. „Orfeu
— prințul trac" este o optră-meditație și un spectacol-idee, o realizare le
certă valoare a Operei Ro
mâne din București, căreia
o bună dirijare a progra
mării ii poate asigura efi
ciența educativă necesară.

Radu GHECIU

Buletinul rutier al Capitalei
Moștenire pentru viitor
Tinere talente
Lumea contemporană și confrun
tările de idei
Orizont tehnico-științiflc
Melodii populare
De pretutindeni
Telejurnal
Bună seara, fete, bună seara,
băieți !

Rodica ȘERBAN

In spiritul muncii,
al patriotismului socialist
(Urmare din pag. I)
țifice prestigioase la
care iau parte, studen
ții noștri au obținut și
obțin performanțe de
virf, care atesta nu
numai faptul că dis
punem de un potențial
uman puternic, ci și
strădania lor de a cul
tiva prestigiul uni
versității, de a-și desăvirși pregătirea in
tr-o
atmosferă
de
emulație și mindrie
patriotică pentru lu
crul bine făcut, efi
cient și finalizator.
Beneficiind de fap
tul că. prin tradițiile
sale mai vechi sau
mai noi. Universitatea
• din București se si
tuează intr-o „zonă
fierbinte" a circulației
valorilor, ne străduim
mereu să dezvoltăm in
rindul studenților con
știința implicării per
manente in lărgirea
noilor orizonturi de
cultură socialistă, cu
puternice
rezonanțe
patriotice. S-a putut
vedea, dealtfel. în di
ferite împrejurări, că
studenții și absolven
ții noștri demonstrea
ză. prin munca lor. o
ridicată conștiință a
apartenenței la efortul
constructiv al oameni
lor muncii, o capacita
te sporită de implicare
activă in
dinamica
realităților socialiste,
în esența sa. patrio
tismul nu este o atitu
dine declarativă, ci
una faptică, probatorie, exemplară. Iată de
ce am considerat că
Stă in puterea Univer
sității să canalizeze
procesul
instructiv,

toate activitățile ob
ștești. cele culturale,
artistice și sportive
studențești spre finali
tăți ce pot fi evaluate
cu indicatori ai fapte
lor palpabile. Aceasta
este, fără îndoială, o
cale complexă, nu lip
sită de reale dificul
tăți. de necesitatea de
a depăși unele menta
lități și comportamen
te învechite, dar este
calea cea mai produc
tivă. cea mai eficientă.
Este și rațiunea pen
tru care, in dezbateri
le organizațiilor de
partid, ale organisme
lor colective do condu
cere. la nivelul cate
drelor. în munca aso
ciațiilor
studenților
comuniști s-a urmărit
și se urmărește eva
luarea practică a sem
nificațiilor
educativpatriotice pe care le
comportă procesul de
invățămint și celelalte
activități complemen
tare acestuia. Este,
totodată, rațiunea pen
tru care, deschizind
larg sistemul activită
ților practice spre cu
noașterea directă și
prețuirea împlinirilor
socialismului in cele
mai diverse medii, ur
mărim definirea cit
mai clară a locului și
rolului
specialistului
de miine in structu
rile socio-profesionale.
Pornim, prin urmare,
de la ideea că. mode
lată și motivată,valo
ric. prin forța tradi
ției și a actului cultu
ral prezent, conștiința
patriotică a studenți
lor trebuie să devină
cea mai puternică pre
misă a integrării lor

viitoare in sfera mun
cii. a activității pen
tru progresul neconte
nit al patriei.
Ca verigă, desigur
esențială, in procesul
neîntrerupt al cultivă
rii sentimentului și
mindriei patriotice. Universitatea iși orga
nizează atribuțiile sale
in perspectiva pregăti
rii de specialiști care
să-i facă cinste și
să-i consolideze mereu
prestigiul. Legătura cu
viața, cu producția, cu
cercetarea
științifică
reprezintă, in acest
sens, cadrul cel mai
larg al optimizării educației patriotice, al
valorificării potenția
lului uman de care
dispunem.
Fără, indoială, voca
ția patriotică a muncii
universitare se expri
mă printr-o gamă de
funcții și. implicații
educative mult mai
largă decit cea cu
prinsă in rindurile de
mai sus. Am căutat
insă să marcăm atri
butele definitorii ale
acestei vocații și să
reliefăm astfel una
dintre
dimensiunile
prin care se aplică in
viață, in practica instructiv-formativă unlversitară, înțeleaptă
politică a partidului
nostru, concepția se
cretarului general al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pri
vind domeniul invățămintului, al pregătirii
cadrelor, deopotrivă ca
specialiști și ca cetă
țeni, ca oameni însu
flețiți de cele mai
înalte idealuri patrio-

Indisolubila unitate
dintre partid și popor
(Urmare din pag. I)
partidului, pentru tot ceea ce a în
treprins și intreprinde ca România
socialistă să fie tot mai demnă, tot
mai mindră de mărețele sale în
făptuiri. stimată și respectată pe
toate meridianele globului datorită
atit neîncetatei sale dezvoltări mul
tilaterale. cit și politicii sale de
pace, de înțelegere și colaborare cu
toate popoarele.
Istoria, viața au arătat că toate
mărețele înfăptuiri din perioada de
după cel de-al IX-lea Congres s-au
înfăptuit in condițiile in care, de la
un an la altul, a crescut rolul con
ducător al partidului in societate,
s-a întărit puternic unitatea între
gului popor în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Reiese cu lim
pezime din insuflețitele ginduri ex
primate in nenumărate mesaje și
telegrame că puternica unitate a
tuturor oamenilor muncii in jurul
partidului, al tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al
partidului, președintele Republicii
Socialiste România, avind la bază
deplina coeziune de interese și țe
luri. de năzuințe și voință de ac
țiune. a tuturor cetățenilor patriei
fără deosebire de naționalitate,
reprezintă imensa forță motrice
a ridicării necontenite a Româ
niei pe trepte tot mai înalte
de progres și civilizație socialistă.
Această profundă realitate a socie
tății noastre socialiste este puternic
ilustrată și de recentele vizite de
lucru
ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. împreună cu tovarășa
Elena Ceausescu, in județele Sibiu
și Alba. Desfășurat într-o atmos
feră însuflețitoare, de puternic en
tuziasm, acest nou și rodnic dialog
de lucru al secretarului general al
partidului cu oamenii muncii a

prilejuit, atit in cadrul analizelor
efectuate in unități industriale și
agricole, cit și in vibrante adunări
populare, manifestarea plenară a
puternicei și deplinei adeziuni a
locuitorilor acestor străvechi me
leaguri românești ia propunerea de
reinvestire a tovarășului Nicolae
Ceaușescu in inalta funcție de se
cretar general al partidului.
Pentru intregul nostru popor,
prezenta tovarășului Nicolae
Ceaușescu în fruntea partidului și
a țării, luminoasa lecție de patrio
tism. de dăruire și abnegație pen
tru cauza socialismului și comunis
mului. ce se prefigurează din în
treaga sa viață, din cei peste 50 de
ani de activitate revoluționară dăruiți partidului și patriei, constituie
un Înflăcărat indemn ca. in strînsă
unitate, acționind cu toată răspun
derea, să-și îndeplinească integral
misiunea istorică pe care si-a asu
mat-o, aceea de a asigura dezvol
tarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate in România. Iată su
premul argument pe care se înte
meiază consensul național intrunit
de propunerea privitoare la reale
gerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. la Congresul al XIII-lea.
în inalta funcție de secretar gene
ral al partidului.
Se relevă încă o dată, prin acest
âct de voință politică, unitatea de
monolit a întregului nostru popor
in jurul partidului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. unitate ce în
corporează abnegația patriotică,
revoluționară a tuturor oamenilor
muncii din patria noastră, eroismul
lor. hotărîrea de a face totul pen
tru ca acest al 40-lea an al liber
tății. in care va avea loc cel de-al
XIII-lea Congres al partidului, să
marcheze noi si importanți pași
înainte pe drumul progresului și
prosperității jRomâniei socialiste.

PRIN SCRISORI Șl AUDIENȚE

Un amplu și permanent
. dialog cu cetățenii
cluziile unei analize a conținutului
Constatări recente la fata locului,
scrisorilor — din care 37.4 la sută
discuții purtate cu cadre de răspun
se referă la probleme de îmbunătă
dere direct implicate atestă cu
țire a activității in industrie, agri
puterea faptelor că și la Comitetul
cultură. construcții, transporturi, in
județean Argeș al P.C.R. se mani
timp ce 18,7 la sută conțin propuneri
festă mai multă solicitudine și se
privind probleme de ordin social. Ca
acordă importantă sporită rezolvării
urmare a unor propuneri formulate
operative și corespunzătoare a pro
prin scrisori, la Combinatul petro
punerilor. sesizărilor, reclamațiilor
chimic Pitești s-au pus in -aplicare
și cererilor oamenilor muncii. Pe
noi tehnologii, care asigură reduce
bună dreptate se poate aprecia că
rea consumului de materii prime și
sesizările cetățenilor, prin scrisori sau
materiale, de energie și combustibil
in cadrul audiențelor, constituie pen
in procesul de fabricație. Multi ce
tru organizațiile de partid. începind
tățeni au. fost ajutați de forurile
chiar cu comitetul județean, un im
județene să-și rezolve probleme
portant izvor suplimentar de infor
personale, să primească locuințe, să
mare, de cunoaștere mai aprofunda
fie încadrați in cimpul muncii, să li
tă a pulsului vieții, a stărilor de
se facă dreptate in litigiile cu alte
lucruri din toate localitățile județu
persoane sau instituții.
lui, precum și un mijloc de antrena
Se impun a fi relevate și alte con
re a oamenilor muncii la eforturile
statări importante : dacă numărul
generale de perfecționare a vieții cde scrisori primite in anul care a
conomico-sociale.
trecut de comitetul județean de
In cadrul măsurilor generale apli
partid s-a micșorat cu aproape 3 500
cate in acest scop, trebuie relevat,
in comparație cu 1982 — proces ce
în primul rind. faptul că. secreta
a continuat și in perioada scursă
riatul comitetului județean este in
din acest an — a crescut in schimb
format zilnic de conținutul scrisori
lor sosite, dispunind apoi, in mod
numărul celor care solicită să fi'
primiți in audientă, ceea ce re
operativ, modalitățile de soluționare.
flectă dorința sporită de discut
S-au înregistrat importante progrese
directă, de dialog viu cu factorii
calitative și in ce privește verifica
răspundere:
Din păcate se menii
rea pe teren a faptelor sesizate.-Ast
ridicat numărul de scrisori prin
fel. în ultimul timp, la această ac
la comitetul județean, in problc
tivitate participă frecvent cadre cu
a căror . rezolvare ține de con
munci de răspundere, care se depla
tenta altor
sează la fata lo
ruri.
Faptul
cului. in între
constituie c
prinderi, comune,
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
critică
imp1
orașe, examinind
la
adresa
cu atenție pro
in cauză.
blemele sesizate
și stabilind cind este posibil chiar pe
nu au răspuns
încrederii
tonilor. într-o asemenea d'
loc măsurile ce se impun.
se află comitete de partit
în legătură cu experiența acumu
Cimpulung. Curtea de Arge
lată. se poate menționa că pentru
testi. cit si comitete co
cercetarea unor scrisori cu un con
de
partid
ca
cele dir
ținut mai deosebit care sesizează
fănești. Colibași. Rucăr. ’
probleme de o mai mare Însemnăta
Vedea. După cum este de
te sau de un larg interes sint con
nat că nu a scăzut drastic-,
stituite colective speciale de acti
ar fi trebuit, numărul de r;
viști de partid, de stat și ai organi
întirziate. superficiale, bi
zațiilor
de masă, coordonate de
care solicită o reexaminare
membri ai biroului comitetului jude
ră a situației sesizate. Aș;
țean : pe baza concluziilor formula
crurile la Direcția pentru ■
te de'aceste colective se elaborează
Argeș. Consiliul județean
măsurile de îndreptare a stărilor de
catelor Argeș.
fapt. Se cuvine, de asemenea, notat
că a sporit preocuparea pentru îm
Desigur, nu poate
bunătățirea calitativă a răspunsurilor
„scuză" faptul că nu ra
la scrisori și la nivelul comitetelor
sesizări de la oameni ct
comunale, orășenești și municipal
ca să se afle in treabă
de partid. •
tenții tendențioase, pur
Problemele ce se desprind din
muri activiști care a.iu
scrisori și reclamații și care se ca
te că cele relatate ir.
racterizează printr-o problematică de
concordă cu realitate;un interes mai general sint anali
căm un exemplu, ace;
zate in plenare ale comitetului ju
lui Nicolae Păduraru.
dețean de partid, adoptindu-se mă
tombrie 1982 muncitesurile necesare pentru îmbunătățirea
sculărie a întreprind
activității in domeniul in care s-au
risme din Pitești, că.
sesizat neajunsuri. Retine atenția
făcut contractul dc î
faptul că in compartimentul „Scri
unei manifestări hui'
sori și audiente" se tine o evidentă
te
impotriva mais
precisă a corespondentelor — pe lo
Mățăoanu. Abaterea
calități și unități — cit și a proble
discuția grupei sindi
maticii lor. întocmită pe parcursul a
narea generală a oa^
3 ani de zile. Sistemul adoptat dă o
din secție, fiind inf
imagine clară a modului cum lucrea
oamenii sustinind fi
ză cadrele de conducere cu cetățenii,
din intreprindere. C
cum sint soluționate problemele ridi
de el nu a fost, pe
cate de aceștia, in ce domenii mai
acceptată, iar instan
sint de înlăturat aspecte negative.
hotârit ca respectivi
De menționat este și contribuția
intr-un alt ioc de n
adusă de cele peste 430 comisii de
în loc să se apuce c
oameni ai muncii pentru scrisori și
in brațe „metoda cr
audiente de pe lingă organele și or
scrie peste tot. ..
ganizațiile de partid — comisii pen
reclamații.
tru care se organizează consfătuiri
Uneori trimiterea
și schimburi de experiență in vede
contestații nu porn
rea creșterii eficientei activității lor.
dini de superficiali'
Ca urmare, un șir dc asemenea co
misiuni la capitolul
misii. cum sint cele de pe lingă or
ci, pur și simplu
ganizațiile dc partid din întreprin
mare insuficientă,
derea textilă Pitești, „Electroargeș"
noaștere de către ■
din Curtea de Argeș. întreprinde
montărilor legale
rea de autoturisme „ARO" din Cimpuce in lumina hot
lung și altele, se disting printr-o ac
plenara din mai
tivitate bună, rodnică. Consecința
P.C.R.. Comitetul
directă a acestor preocupări este oArgeș a 'întreprins
glinditâ în scăderea, de la. an la an,
de popularizare a 1
a numărului scrisorilor adresate or
te. de rememorare
ganizațiilor de partid, precum și in
mutația tematicii lor spre probleme
— in cadrul aduni
de ordin general, pentru mai buna
lor de partid și de
organizare a producției și a muncii,
nele democrației, ii
a gospodăririi materiilor prime, întă
juridice in presa (
ririi ordinii si disciplinei.
s-a intensificat con
S-au dovedit in bună măsură în
colegiul județean i.
temeiate și criticile ce răzbat din
modului in care st
scrisori. Remarcăm, de asemenea,
accentuarea spiritului, critic in pro
nele de solutionart
bleme de interes obștesc, ca. de
mai ales, asupra c
pildă, folosirea insuficientă a fondu
rilor ce se dau ce
lui de timp pe șantiere, calitatea ne
sează in scris sau
corespunzătoare a unor
produse,
audiență la diferit'
tergiversarea realizării unor pro
stituții de pe cuprii
puneri făcute cu diferite prilejuri de
oamenii muncii, unele abateri de la
Gheorq
lege etc.
corespont
In acest sens, sint interesante con-
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Plenara Consiliului Uniunii scriitorilor
Întrunit vineri in ședință plenară,
Consiliul Uniunii scriitorilor a dez
bătut principalele aspecte ale dez
voltării literaturii noastre, in cele
patru decenii care au trecut de la
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
iistă din România, precum și proble
me legate de creșterea rolului litera
turii, a culturii in, general in pro
cesul de formare și educare a omu
lui nou. in afirmarea marilor valori
ale vieții spirituale a poporului
nostru.

In încheiere, plenara Consiliului
Uniunii scriitorilor a adresat o
NICOLAE
telegramă
tovarășului
CEAUȘESCU, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
Evocînd ceea ce au însemnat cei 40
de ani pentru cultura țării noastre,
care a cunoscut o înflorire fără pre
cedent, aportul scriitorilor la trans
formările înnoitoare ale acestor de
cenii, in telegramă se spune :

__ au f'Ost
___ mai. ales
Neprețuite puncte de sprijin ale activității noastre
deschiderile Ia lumină ale Congresului al IX-lea al partidului, ințelcpcitinea și cutezanța pe care le întrupează mereu tinâra și combativa dum
neavoastră personalitate, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. Dumneavoastră ați cerut prezentului să însumeze și să spo
rească măreția trecutului, iar scriitorilor să caute in lecțiile nobile ale
istoriei românești permanenta vie fără de care creația lor s-ar fi redus
Ia scheme perisabile și ar fi fost condamnată oslficării. Dumneavoastră
î-ațl ajutat pe scriitori să descopere in realitatea zilelor noastre zăcămin
tele de omenie si de frumos, de inedit, specific socialismului, care aș
teaptă să fie date la iveală, l’rin euvintărilc rostite cu atîtca importante
prilejuri, prin mesajele adresate obștii noastre și prin intilnirilc de lucru
cu scriitorii, ați desăvirșit un proces de comunicare cu consecințe dintre
cele mai rodnice pentru dezvoltarea culturii socialiste. Demersurile dum
neavoastră. adresate întregii omeniri de a se împotrivi ferm politicii
care ar putea-o duce la completa nimicire i-au mobilizat și pe scriitorii
din România să-și exprime cu și mai multă hotărire vocația de a fi
martori cinstiți și pasionați ai epocii in care trăiesc, luptători înflăcărați
in marea bătălie pentru viața.
Anul jubiliar 1984 se constituie ea bilanț al reușitelor noastre, dar
și ca îndemn, mai ales, spre noi eforturi creatoare, in toate domeniile.
Scriitorii din România au toate motivele să creadă in corola de certitudini
cu care ziua de mîine Ii se anunță in perspectiva altor decenii. Tocmai
de aceea el isi exprimă deplina adeziuno la Hotărirea plenarei Comitetu
lui Centrai al partidului, nutrind ferma convingere că realegerea dum
neavoastră. fiu strălucit al poporului nostru, patriot și revoluționar în
cercat. personalitate politică marcantă a vieții contemporane, Ia cel de-al
XIII-Iea Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului
reprezintă chezășia cea mai sigură a înaintării noastre spre un viitor
luminos.
îngăduiți-ne să vă asigurăm — se arată în încheierea telegramei — că
scriitorii se vor afla și de acum inainte in primele rinduri ale ofensivei
pentru victoria noului si adevărului, a edificării socialismului in patria
noastră. Este angajamentul solemn pe care scriitorii din România și-l
iau in fața timpului, a celui de azi șl a celui ce se va chema, pentru
totdeauna, comunist.
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Cronica zilei
Tovarășul Nicu Ceaușescu. primsecrctar al Comitetului Central al
U.T.C..
președintele
Comitetului
consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.,
a avut o întrevedere, vineri. 6 iulie
a.e. cu Vlaceslav Alexandrovici Us
tinov. secretar general adjunct al
Organizației Națiunilor Unite, aflat
în vizită în tara noastră,
Cu acest prilej s-a realizat un
schimb de vederi cu privire la o
serie de probleme ale vieții internaționale, precum și unele aspecte
referitoare la abordarea adecvată a
problematicii actuale și de perspec
tivă a tinerei generații, in cadrul
O.N.U. și al instituțiilor sale specia
lizate. A fost relevată însemnătatea
marcării, in 1985. a Anului Interna
țional al Tineretului sub deviza
„Participare. Dezvoltare. Pace" și,
in acest context, a pregătirilor pen
tru Anul Internațional al Păcii din
1986.

*

La Asociația de drept international
și relații internaționale a avut loc.
vineri, o masă rotundă, in cadrul
căreia prof. Edward Luttwak, de la
Universitatea
„Georgetown"
din
Washington, consultant la Departa
mentul Apărării al S.U.A.. a pre
zentat expunerea cu tema „Unele
aspecte ale securității generale". Au
participat cadre didactice universi
tare. cercetători în domeniul rela
țiilor internaționale, reprezentanți ai
Ministerului
Afacerilor
Externe,
ziariști.
(Agerpres)

OfEL MAI MULT, DE BUNĂ CALITATE
(Urmare din pag. I)
nulă cea mai ridicată producție
de oțel, cantitatea realizată in
această lună fiind de 1,5 ori mai
mare decit producția întregului an
1955 și dc 4 ori mai mare față de
cea din 1938. Concomitent, in pri
ma jumătate a anului alt fost puse
in funcțiune o serie de obiective noi
de importantă deosebită pentru dez
voltarea și diversificarea in conti
nuare a producției metalurgice, prin
tre care laminorul de țevi de 20
țoii de la Roman, laminorul de benzi
de la Iași, laminorul de profile mici
de la Tirgoviște, noi instalații de
tratare a oțelului in vid.
— Dar pe planul indicilor calita
tivi, ce rezultate s-au obținut in această perioadă ?
— Rezultatele cantitative amintite
constituie, de fapt, o urmare fireas
că a eforturilor depuse pentru ridi
carea nivelului calitativ al întregii
noastre activități. Am in vedere in
mod deosebit asimilarea cu rapidi
tate in fabricația curentă a unor noi
sortimente destinate realizării pro
gramelor prioritare ale economiei,
îmbunătățirea continuă a structurii
producției și ridicarea nivelului tehnico-calitativ al produselor metalur
gice. creșterea mai accentuată a efi
cienței producției, mal ales pe sea
ma modernizării tehnologiilor de fa
bricație. a agregatelor și a utilajelor
metalurgice, sporirii gradului de fo
losire a capacităților de producție și
creșterii productivității muncii, pre
cum șl pe seama valorificării supe
rioare a materiilor prime si mate
rialelor.
Pe baza programului întocmit pen
tru înnoirea producției au fost asi
milate în această perioadă o seric de
sortimente dc înaltă tehnicitate, cum
sint benzile din oțeluri Crom-ni'Chel
și alte aliaje rezistive. țevi dc inaltă
precizie pentru cilindri de frină și
pompe dc injecție, table și benzi din
Oțeluri speciale pentru pinze de fe
răstrău. table tratate termic, dc inal
tă rezistentă. laminate si țevi din
oteluri inoxidabile cu conținuturi
scăzute de elemente de aliere Si al
tele. In structura producției de oțel
au avut loc modificări
importante
prin creșterea, fată de perioada co
respunzătoare a anului trecut, a pro
ducției dc oțeluri carbon de calitate
cu 11.4 la sută, a celei de oțeluri
slab aliate cu 57 la sută și a celei de
oteluri inoxidabile cu 42 la sută. Ca
urmare a măsurilor întreprinse Oină
in prezent, au fost obținute, de ase
menea. o serie dc rezultate pozitive
in domeniul reducerii consumului de
cocs metalurgic, de metal la opera
țiile de laminare si prelucrare me
talurgică. do feroaliaje, cărămizi re
fractare. combustibil si energie elec
trică. precum si în domeniul valori
ficării resurselor energetice rclolosibile.
Exprimată in cifre sintetice, efi
ciența acestor măsuri se regăsește in
creșterea productivității muncii cu
2,2 la sută față de prevederile pla
nului pe primul semestru și cu 12 la
sută comparativ cu aceeași perioadă
a anului trecut, in reducerea, față
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, cu 12,1 lei a cheltuielilor
totale Ia 1 000 lei produeție-marfă și
cu 9 lei a celor materiale. De ase
menea. se estimează că volumul be
neficiilor realizate in prima jumă
tate a anului vor fi mai mari cu
peste 800 milioane Iei, comparativ cu

realizările din aceeași perioadă a
anului trecut, in condiții compara
bile.
— Cu toate aceste rezultate bune,
există totuși unii beneficiari care
reclamă că nu au primit la timp unele sortimente. Ce le puteți trans
mite, prin intermediul ziarului, aces
tor beneficiari ?
— într-adevăr. in primul semestru,
metalurgia a rămas datoare la unele
sortimente pentru industria de auto
vehicule. de tractoare, la țevi inoxi
dabile pentru schimbătoare de căl
dură și țevi
pentru cazane și la
unele sortotipodimensiunl de tablă,
l’rin programele de fabricație din
luna iulie și din trimestrul III vom
asigura recuperarea restanțelor și
realizarea integrală a programelor
prioritare. Factorii de răspundcre și specialiștii din minister și
centrale urmăresc îndeaproape, la
• fața locului, in unitățile metalurgice, modul in care se infăpttiiesc programele de fabricație,
avind sarcina să ia măsuri operative
pentru realizarea producției fizice in
structura sortimentală planificată.
Pentru înfăptuirea acestui obiectiv
este insă necesar să se asigure inte
gral și baza materială. Mă refer, in
special, la feroaliaje, refractare ba
zice. cărbune cocsificabil și argile re
fractare.
— Ce măsuri concrete aveți in ve
dere pentru înfăptuirea sarcinilor de
mare insemnătate stabilite cu prile
jul recentului dialog de lucru al
secretarului general al partidului cu
cadre de conducere și specialiști din
industria metalurgică ?
— Țin să precizez că, în lumina
înaltelor exigențe formulate cu
acest prilej de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. in aceste zile sc definiti
vează programul dc acțiuni vizind
reducerea mai accentuată a consu
murilor materiale și energetice, asi
milarea unor noi sortimente de va
loare metalurgică ridicată. In același
timp, in spiritul indicațiilor so
cietarului general al partidului, ac
ționăm pentru stabilirea măsurilor și
căilor celor mai eficiente de moder
nizare a producției de oțel, inclusiv
pentru creșterea producției do oțel
turnat continuu, ponderea acesteia
ttfmind să ajungă in anul 1990 la 60
Ia sută.
Concomitent, sint in curs dc defi
nitivare programe de măsuri pe fie
care combinat și unitate productivă,
cu sarcini pc luni și săptămini, pro
grame care prevăd răspunderi pre
cise pentru fiecare Sector -de activi
tate. astfel ca pină la sfîrșitul acestui
an să fie rezolvate integral proble
mele privind încadrarea in normele
de consum prevăzute in plan. De
asemenea, se acționează pentru atra
gerea in circuitul productiv a unor
cantități tot mai mari dc materii pri
me și materiale obținute prin recu
perări, precum și a resurselor ener
getice refolosibile. Astfel, in acest
an se vor recupera și valorifica re
surse energetice refolosibile echiva
lente cu mai bine de 4 300 mii tone
combustibil convențional, adică cu
peste 35 la sută mai mult față dc
anul trecut, pc această cale asigurindlt-se circa 51'la sută din consumul
total de energie al industriei meta
lurgice.
în Încheiere, exprim angajamentul
ferm al metalurgiștilor de a intimpina cea de-a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimpe
riaiistă și cel de-al XIII-Iea Congres

CONSTANȚA : Extinderea rețelei feroviare
La Mangalia a fost realizat racor
dul de cale ferată intre statia port
și magistrala feroviară 8 : București
— Constanța — Mangalia. Este vorba
de o linie de cale ferată dublă, in
lungime de 6,4 km. precum și do toa
te instalațiile de dirijare electrodinamică. de semnalizare optică șiacustică.
Odată cu punferea in funcțiune a
acestei linii de cale ferată, volumul
traficului de mărfuri ce se derulează
prin noul port Mangalia va crește
considerabil.
Constructorii din cadrul brigăzii de
, antrepriză generală — căi ferate,
drumuri și poduri Constanța, Care au

cinema
o Cn-n filme: VICTORIA
(16 23 79)
— 9,30; 11.30; 13,30: 15.45: 10; 20, MO
DERN (23 71 01) — 9î 11.15;
13.30;
15,45: 18; 20.
O Mamă — 9; 10.45. Haiducii lui Șaptecai — 12.45; 14.45; 16,45; 19 : DOINA
(16 35 38).
© îiitoarce-te și mai privește o dată:
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
@ întoarcerea Vlașînilor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
@ B.D. la munte și la mare : DACIA

realizat această linie, au încheiat,
totodată lucrările de dublare a liniei
de cale ferată dintre statia Constanta
— călători și Agigea Nord. Ca ur
mare, va putea crește traficul de
mărfuri cu destinația punctul termi
nus al Canalului Dunăre — Marea
Neagră (km 64), in perimetrul căruia
se află in plină construcție termina
lul de feriboat. O altă importantă lu
crare a fost, finalizată in portul Con
stanța. unde s-au dat in folosință
două noi linii de cale ferată, de Cite
1.5 km fiecare, pentru pregătirea și
formarea convoaielor de trenuri inaintea Începerii operațiilor de Încăr
care la danele portului.

(50 35 94) — 9; 11.15; 13,30: 15.^5; 18; 20.
• Eu, tu și OvidlU : LIRA (31 71 71)
— 16; 13,15; 20.30.
© Scopul și mijloacele — 19.30: Cînd
dragostea se întoarce — 15,30; 17.30 :
DRUMUL SĂRII (31 28 13).
• Runda 6 : FLOREASCA
(33 29 71)
— 9; 11; 13; 15.30: 17,45; 20.
• Buletin de București : VIITORUL
(11 48 03) — 15.30; 17.30; 19.30.
© Șapte băieți și o
ștrengărită :
MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
• Legenda: SCALA (11 03 72) — 9;
11.15; 13.30: 15.45; 18: 20,15.
BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
® Capcana mercenarilor : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.

al partidului cu noi și remarcabile
succese in producție, de a acționa in
continuare cu dăruire, abnegație și
spirit revoluționar, in lumina înalte
lor exigențe formulate ele tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru ca, odată
cu sporirea producției intr-o struc
tură sortimentală modernă, cores
punzătoare cerințelor economiei na
ționale, să asigurăm o inaltă efi
ciență economică, îmbunătățind indi
cele de scoatere a metalului, reducind consumurile materiale și ener
getice, promovind larg tehnologiile
noi, moderne, folosind cu randament
superior utilajele și agregatele side
rurgice. Pe deplin conștienți de com
plexitatea și însemnătatea sarcinilor
ce ne revin în actuala etapă de dez
voltare intensivă a economiei națio
nale, nu vom precupeți nici un efort
pentru îndeplinirea exemplară, la
toți indicatorii, a planului pe acest
an hotăritor al cincinalului.

LUCRĂTORII OGOARELOR JUDEȚELOR BRĂILA
SI CĂLĂRAȘI AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA ORZULUI
1

f

în telegramele adresate % cu acest prilej tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, de cele două comitete județene ale P.C.R..
se arată că în ‘prezent se lucrează intens la insămințarea culturilor duble
și întreținerea celor prășitoarc, la recoltarea și depozitarea furajelor. Sc
exprimă, totodată, angajamentul oamenilor muncii din agricultura acestor
județe dc a stringe griul la timp și fără pierderi, convinși fiind că astfel
iși sporesc contribuția Ia creșterea bunăstării poporului, Ia ridicarea patriei
pe noi trepte de progres și civilizație.

Simpozion al Asociației juriștilor
în Capitală s-au desfășurat, vineri,
lucrările simpozionului „Patru decenii de strălucite Înfăptuiri revoluționare sub conducerea Partidului
Comunist Român, factor determinant
al procesului de creare, dezvoltare
și perfecționare a dreptului socialist și a activității organelor judi
ciare". organizat de Consiliul Central
al Asociației juriștilor.
Simpozionul a relevat realizările
deosebite obținute in direcția creării,
dezvoltării și perfecționării dreptului socialist. contribuția juriștilor, a

în aceste momente istorice, de înaltă vibrație patriotică, ne exprimăm,
in numele juriștilor din țara noastră, profunda satisfacție si totala atleziune fată de Hotărirea plenarei C.C. al I’.C.R. cu privire Ia realegerea
dumneavoastră, de către Congresul al XIII-Iea al Partidului Comunist
Român, in funcția supremă de secretar general al partidului, hotărire
care reflectă voința întregului popor, omagiul legitim, cald și vibrant
adus celui mai iubit fiu al poporului, patriot înflăcărat, personalitate
politică proeminentă și de mare autoritate pe plan internațional.
Reinvestirea dumneavoastră în această funcție supremă constituie cea
mai sigură garanție că istoricele hotăriri ce vor fi adoptate de Congresul
al XIII-Iea al Partidului Comunist Român vor fi exemplar înfăptuite,
că poporul român, strins unit in jurul partidului, al secretarului său
general, va traduce in viață programele de dezvoltare eeonomico-socială
a tării, asigurind înaintarea României pe calea și spre telurile luminoase
ale socialismului și comunismului.
Mindri de a trăi și a munci in „Epoca Ceaușescu", vă asigurăm că ne
vbm consacra toată energia pentru a ne aduce o contribuție sporită la
promovarea politicii partidului in domeniul justiției. Ia dezvoltarea și
perfecționarea dreptului și legislației socialiste, la dezvoltarea conști
inței juridice a tuturor cetățenilor și întărirea legalității socialiste, la
apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, intimpinind cu rezul
tate superioare cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperiaiistă și cel de-al XIII-Iea Congres
al Partidului Comunist Român.

A apărut : MUNCA DE PARTID
în deschidere revista publică : „Cuvintarea
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU la Plenara C.C. al
P.C.R. din 27 iunie 1984; „Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27
iunie 1984 cu privire la realegerea
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
in funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român"; ..Ho
tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din
27 iunie 1984 cu privire la convocarea
Congresului al XIII-Iea al Partidului
Comunist Român".
Sub genericul
„Puternică mobilizare pentru intimpinarea cu noi succese a celei de-a
40-a aniversări a victoriei glorioasei
noastre revoluții șl a Congresului al
XIII-Iea al partidului" sint inserate,
printre altele, articolele : „în avan
postul luptei pentru independența
energetică a tării"; „Permanent pe
agenda muncii de partid — reali-

No/ popasuri turistice in județul Timiș
Turiștii
care po
posesc in județițl „Ti
miș au multiple po
sibilități
de
petre
cere plăcută și recon
fortantă a timpului.
Astfel, stațiunea bal
neară Buziaș, renumi
tă pentru eficiența
tratamentului
unor
boli
cardiovasculare,
reumatologice și altele,
dispune de un cadru
natural și de dotări
i
moderne apte săi asigure și odihnă iși sănotate pentru toate
virstele. Parcul dendrologic de la Bazoș,
din apropierea TimișOarei.
pitoreștile
locuri de la „Valea lui
Liman" și lacul de
acumulare Surduc. co
munele Teremia Mare,
Lovrin, Giarmata și
altele, in
perimetrul
cărora s-au înființat
centre culturale cu
secții de istor.ie și ar
heologie. galerii de
artă, puncte muzeisti
ce
dedicate
unor
scriitori și cărturari
bănățeni se constituie
in tot atitea trasee de
referință pentru turis
mul timișean.
— Pregătirea temei
nică a sezonului turistic estival 1984 — ne
spune tovarășul loan
Grozescu. șeful Oficiului județean de tu
rism Timiș — s-a aflat
permanent in atenția
întregului nostru co
lectiv, dorința unani
mă a lucrătorilor din
unitățile hoteliere, de
tratament și alimenta
ție publică fiind una
singură — aceea de a
asigura oaspeților județului nostru condiții
optime
pentru
un
sejur in Timișoara Și
in celelalte localități
ale județului, La ora
actuală dispunem de
peste 3 300 de locuri
de cazare, majoritatea
in hoteluri moderne,
cum sint „Continen
tal". „Timișoara" și
„Central" din orașul
de reședință al jude
țului. „Dacia" din Lu
goj. „Parc" din Buziaș.
în cele două stațiuni
balneoclimaterice
—
Buziaș. și Calacea —
se not asigura Dină la
2 009 dc proceduri ne
zi. pe baza tratamen
telor
prescrise
de
modici.
De la același in-

organelor judiciare la înfăptuirea
de
politicii partidului și statului
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la promovarea
noilor principii de drept, corespunzătoare actualei etape pe care o par
curge țara noastră.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții au adresat o
telegramă
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in care se spune, intre altele :
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zarea planului la export'' ..Manifesțări dedicate zilei de 23 August —
prilej optim de educare patriotică.
revoluționară a maselor" Mai spicuim din sumar : „Punerea deplină
in valoare a resurselor de creștere a
producției agricole"; „Un dezvoltat
spirit combativ in ministere și insti
tuții centrale — o viață de partid
dinamică, pătrunsă de spirit revolu
ționar"; „Schimb de experiență la
Comitetul municipal de partid Brăi-.
la : Grupa de partid — unitate mo
bilă, de acțiune": „Masă rotundă la
Comitetul județean de partid Bu
zău : Perfecționarea organizării
și
desfășurării adunărilor
generale";
„Brigada revistei «Munca de partidîn județul Sălaj : Procesului educa
țional — un conținut tot mai bogat
și o calitate superioară".

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul^" iulie, ora 21 — 10 iulie,'ora
21. în țară : Vremea va fi răcoroasă,
îndeosebi în prima parte a Intervalu
lui. Cerul va fi temporar noros. Vor
cădea, pe alocuri, ploi care vor avea
și caracter de aversă, mal ales in ju
mătatea de est a tării. Vintul va sufla
slab pină la moderat cu Intensificări
locale din sectorul nordic, in primele
zile. Temperaturile minime vor oscila
intre 5 și 15 grade, izolat mal coborite
în .depresiunile Intramontane, iar ma
ximele vor marea o creștere ușoară,
fiind cuprinse intre 17 și 27 de grade,
local măi ridicate In ultimele
zile.
Dimineața.- ceață, in centru! țării. In
București : Vreme răcoroasă la
În
ceput, apoi in curs dc încălzire ușoa
ră. Cerul va fi schimbător, favorabil
ploii de scurtă durată. Vint slab pinâ
la moderat. Temperaturile minime vo
ii cuprinse intre 10 șl 13 grade, iar ma
ximele intre 23 și 27 de grade.

i

SPORT

terlocutor allăm că la
Buziaș urmează să fie
dat in curind in folo
sință un nou hotel, cu
bază proprie de trata
mente. care Va dispu
ne de 288 locuri de ca
zare. în cursul acestui
an va spori și zestrea
:1c cazare a orașului
Sinnicolau Mare cu
încă 100 de locuri, iar
in stațiunea CalacOii
se apropie de sfirșit
lucrările de ridicare a
gradului de confort al
caselor do odihnă, inclusiv prin introducerea incălzirii centirale.
în finalul convorbi
rii cu directorul O.J.T.
Timiș am consemnat
și 'faptul că in cursul
primului semestru al
acestui an au fost or
ganizate 625 excursii
pe trasee din județ și
din țară, la care nu
participat circa 25 000
de oameni ai muncii,
alți 10 000 fiind prezenți la excursiile de
la sfirșit de săptămină. Pentru intreprindori și instituții aii
fost
organizate
și
excursii de studii si
documentare cu parti
ciparea a peste 2 000

© Secretul lui Bachus : PROGRESUL
(23 94 10) — 16: 18: 20.
@ Locotenent
Cristina :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină —
21,30.
© Omul
care
a închis
orașul :
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13.39;
15,45; 18; 20.
© A opta minune a lumii : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17.15; 10.30.
0 Lovitura fulgerătoare :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18;
20.15. ARTA (213186) - 9; 11: 13: 15;
17,15; 19.30, la grădină — 20.45.
• Legenda statuetelor Chang: POPU
LAR (3115 17) — 15; 17.15: 19.30.
O Madame Sans Gene : LUCEAFĂ

de muncitori și
cialiști. La acestea se
adaugă taberele ame
najate pc litoral (in
stațiunile Neptun. Sa
turn. Jupiter și Eforie
Nord) și la munte (in
stațiunile Tu.șnad. Sovat.a,. Moneasa. Mun
tele
Mic.
Semenic)
pentru 5 000 de turiști,
in special elevi’ și studenți. La acțiunile tu
ristice
proprii
se
adaugă, firește, asigu
rarea de bilete pentru
stațiunile de tratamont și odihnă dc pe
intreg cuprinsul tării,
al căror număr, cnmparativ cu anul anterior. crește cu circa
2 000. Totodată, se cere
subliniată și preocu
parea stăruitoare a lu
crătorilor de In O.J.T.
Timiș de a organiza
pentru oaspeți manifestări folclorlce de
excepție, cum sint renumitele „joi bănățeno" de la restaurantul
..Continental" și „cine
le pescărești" de la
crama „Bastion" din
Timișoara, precum Și
„serile lugojene" de la
restaurantul
„Dacia"
din
Lugoj.
(Cezar
Ioana).

RUL (15 87 67) — 9; 10.45; 12,30; 14.15;
16; 18; 20.
0 Șatra: MUNCA (21 50 97) —
15;
17.15: 19.30.
© Căderea imperiului roman : CA
PITOL (16 29 17) — 9: 12.3(1; 16: 19.
© Yankeii: FESTIVAL (15 63 84) —
9; 12; 16: 19. EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9; 11,45; 14.30; 17.15; 20, GLORIA
(47 46 75) — 9: 12; 16: 19.
© Avertismentul : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,30: 14; 16; 19.
© Camionul de cursă lungă :
FE
RENTARI (80 49 85) — 15.30:
17.30;
19.30.
® Legenda călărețului
singuratic :
SALA MICA A PALATULUI — 17.15:
20. GRI VITA (17 08 58) - 9: T1.15;
13.30; 15,45; 18; 20. AURORA (35 04 66)

POLO. în turneul internațional dc
polo pe apă de la Dordrecht (Olan
da), echipa României a Învins cu
'scorul de 13—11 (3—2, 4—5. 3—3, 3—1)
selecționata Spaniei. Hagiu. Moiceanu. Ardelean, Costraș și Ionescu au
fost cei mai buni jucători ai forma
ției române, relatează corespondentul
agenției olandeze A.N.P. In celelalte
două meciuri disputate s-au Înregis
trat următoarele rezultate : R.F. Ger
mania — Australia 9—6. U.R.S.S. —
Franța 11—6.

Sub semnul colaborării multilaterale
româno-sovietice, în interesul reciproc,
și vor reprezenta un moment impor
Poporul român, ca și poporul so
tant in dezvoltarea relațiilor dintre
vietic sărbătoresc astăzi Împlinirea
a 14 ani de la semnarea noului Tra
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice,
tat de prietenie, colaborare și asis
dintre România și Uniunea Sovie
tență mutuală dintre România și
tică".
Uniunea Sovietică, important docu
ment politico-juridic, care, dezvolLa rindul său; in cadrul solemni
tății de inminare, către tovarășul
tind prevederile primului tratai, din
Nicolae Ceaușescu, a inaltci distincții
1948. a jalonat cadrul amplificării
Ordinul „Revoluția din Octombrie",
acestor relații pentru o lungă, peri
tovarășul KONSTANTIN CERNENKO
oadă de timp, deschizindu-le largi și
rodnice perspective.
releva : „înminindu-vă, astăzi, inalta
distincție — Ordinul „Revoluția din
Așa cum s-a subliniat ineă la ra
Octombrie" — doresc să subliniez că
tificarea sa de către Consiliul de Stat
al României și de către Prezidiul
aceasta simbolizează bunele noaștre
sentimente față de dumneavoastră,
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
respectul profund față de Partidul
vederile tratatului corespund intru
totul intereselor fundamentale ale
Comunist Român, față de întregul
popor român frate, tovarășul nostru
ambelor popoare, român și sovietic,
ca și ale cauzei generale a socialis
de luptă comună pentru continuarea
cauzei Marelui Octombrie, pentru
mului. păcii și colaborării internațio
nale. Perioada ce a trecut de la sem
construirea societății socialiste și co
muniste, pentru asigurarea unei păci
narea tratatului a demonstrat, in
tr-adevăr, cu prisosință. însemnăta
trainice pe pămint".
tea sa deosebită pentru întărirea re
La aniversarea de azi, se poate
lațiilor dc prietenie româno-sovietice,
aprecia cu deosebită satisfacție că re
a colaborării strinsc dintre cele două
lațiile româno-sovietice se dezvoltă
țări, atit pe plan bilateral, cit și pe
neincetat, o evoluție dinamică cuarena internațională.
noscind colaborarea pe plan econo
mic. Este semnificativ in acest sens
In prevederile tratatului și-au gă
că Uniunea Sovietică ocupă constant
sit încununare îndelungatele și boga
primul loc in ansamblul legăturilor
tele tradiții ale prieteniei dintre cele
două popoare, dintre forțele lor de
economice internaționale ale Româ
niei și că volumul schimburilor de
mocratice, revoluționare, care ■ au
conlucrat nu o dată dc-a lungul tim
bunuri materiale s-a dublat, practic,
purilor in lupta
de la un cincinal
pentru înfăptuirea -----------------------la altul, urmind
aspirațiilor lor de
să sporească sub
14 uni de la semnarea stanțial și de aici
libertate și pro
gres.
Cimentate
înainte. încheienoului Tratat de prietenie, rea
in ultima parte a
unor acor
duri de lungă ducelui de-al doilea
colaborare și asistența
rată — așa cum
război
mondial
mutuală dintre România
prin singele văr
s-a convenit —
sat in comun de
sint menite să
si Uniunea Sovietică
ostașii români si
confere perspecsovietici in bătă
-------------------------tivă și să dea
liile purtate umăr
stabilitate acestor
raporturi, in scopul punerii in va
la umăr pentru alungarea armaloare in și mai largă măsură a ma
telor hitleriste din România, iar
rilor posibilități de care dispun cele
apoi pentru eliberarea Ungariei și
două țări pentru asigurarea progre
Cehoslovaciei, pină la zdrobirea ma
șinii de război hitleriste. legăturile
sului lor continuu. Forme dintre cele
de prietenie și colaborare românomai eficiente ale colaborării le con
stituie construirea prin eforturi co
sovietice s-au ridicat Ia un nivel ca
mune a unor importante obiective,
litativ superior in anii construcției
socialismului și comunismului. Ca
atit in România, cit și in Uniunea
racterul comun al orinduirii sociale,
Sovietică, cooperarea in domenii de
unitatea țelurilor și aspirațiilor fun
primă însemnătate pentru dezvol
damentale. interesele păcii și înțele
tarea forțeloi- de producție.
gerii in Europa și in lume s-au do
Intensificind colaborarea bilate
vedit a fi liantul puternic, de
rală. România și Uniunea Sovietică
nezdruncinat al acestor legături rod
conlucrează, totodată, strins pe plan
nice.
multilateral, in cadrul C.A.E.R., re
Avind că temelie trainică princi
centa Consfătuire economică la nivel
piile deplinei egalități in drepturi,
inalt a țărilor membre ale acestei
respectului independenței și suvera
organizații adoptind importante hotă
nității naționale, neamestecului in
riri, a căror traducere in viață va fi
treburile interne, avantajului reci
menită să contribuie la soluționarea,
proc și intrajutorării tovărășești —
prin eforturi unite, a unor importan
consacrate la loc de frunte in tratat
te probleme ale dezvoltării econo
— această colaborare asigură o con
mice.
tribuție importantă Ia construcția
Cu bune rezultate se dezvoltă co
noii orinduiri in cele două țări, ca și
laborarea româno-sovietică pe plan
in lupta generală a popoarelor lumii
tehnico-științific, tot mai strins le
pentru pace și progres.
gată de soluționarea unor probleme
întreaga experiență vădește că ro
ce decurg din cerința aplicării rezul
lul determinant in evoluția mereu
tatelor progresului tehnic in produc
ascendentă a relațiilor româno-sovie
ția de bunuri materiale. Au devenit
tice ii au legăturile de prietenie din
mai cuprinzătoare legăturile in do
tre Partidul Comunist Român și
meniile culturii și artei. Totodată, se
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
dezvoltă experiența pe linie de
tice și. in mod deosebit, intilnirile
partid și de stat, intre organizațiile
și contactele dintre conducătorii de
de masă și obștești, in diferite do
partid și de stat ai celor două țări,
menii de interes comun.
convorbirile la nivelul cel mai inalt.
România și Uniunea Sovietică iși
soldate de fiecare dată cu hotăriri
întăresc, do asemenea, colaborarea
menite să îmbogățească continuu an
pe plan internațional, acționind, îm
samblul colaborării.
preună cu celelalte țări socialiste, cu
Anul acesta, aniversarea tratatu
alte state, cu forțele progresiste și
lui are loc la puțin timp după un
democratice de pretutindeni in ve
eveniment de maro însemnătate in
derea salvării omenirii de pericolul
evoluția mereu ascendentă a conlu
distrugerii atomice, pentru oprirea
crării româno-sovietice — vizita de
cursei- inarrpărilor și înfăptuirea
lucru • pe.; care tovarășul Nicolâe
' Ceaușescu.’secretar general al Parti • dezarmării, in- primul- rind nucleare,
pentru destindere și ințelegere intre
dului Comunist Român, președintele
națiuni. în lumina acestor preocupări
Republicii Socialiste România, a inmajore, cele două țări se pronunță
treprins-o in U.R.S.S., convorbirile
pentru lichidarea conflictelor și fo
avute cu tovarășul Konstantin Cercarelor existente in diferite regiuni
nenko, secretar general al C.C. al
ale lumii, pentru soluționarea prin
Partidului Comunist al Uniunii So
tratalive a problemelor litigioase
vietice. președintele Prezidiului So
dintre state, pentru dezvoltarea paș
vietului Suprem al U.R.S.S. Punind
nică a tuturor popoarelor.
in evidență trăinicia șl profunzimea
Cu prilejul implinirii a-14 ani de la
sentimentelor de prețuire și stimă
dintre poporul român și poporul so
semnarea celui de-al doilea Tratat de
vietic, satisfacția pentru dezvoltarea
prietenie, colaborare și asistență mu
continuă a relațiilor reciproce, vizita
tuală, poporul român adresează po
s-a soldat cu adoptarea unor hotăriri
porului sovietic cele mai calde felici
de mare insemnătate, înscriind con
tări și urarea de a dobindi noi și noi
tribuții de prim ordin la dezvoltarea
succese in înfăptuirea mărețelor
in continuare a legăturilor rodnice de
colaborare dintre cele două partide,
obiective pe care și le-a propus, pe
țări și popoare.
calea făuririi comunismului, nutrind,
Relevind semnificația hotăririlor și
in același timp, convingerea că rela
concluziilor la care s-a ajuns in
țiile de conlucrare multilateral^
acest
sens,
tovarășul NICOLAE
româno-sovietică vor continuă să se
CEAUȘESCU arăta : „Putem afirma
dezvolte neîncetat, in interesul reci
că această vizită, și îndeosebi con
proc. al cauzei socialismului, păcii și
vorbirile pe care le-am avut direct
cu tovarășul Cerncnko au constituit
înțelegerii internaționale.

DE LA C. E. C
Cetățenii care iși depun econo
miile bănești la C.E.C. beneficiază
dc multiple drepturi și avantaje,
printre care și păstrarea secretului
privind numele depunătorilor, ale
titularilor și operațiile efectuate la
C.E.C.
în legătură cu datele informative
privind depunerile populației. Casa
de Economii și Consemnațiuni pre
cizează că acestea se dau pe bază de
cerere scrisă sau adresă, cu condi
ția prezentării libretului sau indi
cării numărului acestuia ori a altor
elemente strict necesare identificării libretului :
— titularilor libretelor de economii ; ,
— persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă in li
bret. dar numai pentru operațiile
efectuate de acestea :
— depunătorilor, numai pentru
sumele depuse de aceștia pe nume
le altor persoane :
— persoanelor împuternicite de
către titulari prin procură sau printr-o altă formă ele împuternicire le
gală. in limitele stabilite prin îm
puternicire :
— părinților și tutorilor, pentru
depunerile aparținind titularilor
minori :
— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară.
numai după

— 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20, TO
MIS (21 49 46) — 9: 11.15; 13,30: 15.45;
18; 20. Ia grădină — 21.15.
© Strada Hanovra : PACEA (60 30 85)
— 15.30: 17,30: 19.30.
© Cineva
ca
tine :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
® Cobra se întoarce :
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45;
20.
@ Vizita Ia domiciliu :
GRADINA
MODERN (23 71 01) — 21.
© Cactus Jack : GRADINA
LIRA
(31 71 71) — 20.45.
© Cuscrii : GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 21.
© Acel blestemat tren blindat: GRĂ
DINA CAPITOL (16 29 17) — 21.
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decesul titularului și numai pentru
soldul existent la data decesului ;
— moștenitorilor legali sau testa
mentari prin atestarea acestei ca
lități de către organele notariale
sau instanțele judecătorești, numai
pentru soldul existent la data de
cesului titularului.
Conform prevederilor art. 170 din
Legea finanțelor nr. 9/1972, și ale
Statutului Casei de Economii și
Consemnațiuni. nici un alt organ
de stat sau persoană in al'arâ de
cele arătate mai sus nu au drept
să ceară și să primească date in-,
formative asupra depunătorilor și
operațiilor efectuate de aceștia la
C.E.C.
★

Economisirea
pe
obligațiuni
C.E.C.. cu cîștiguri a cunoscut o
permanentă
dezvoltare
datorită
faptului că întreaga dobindă de 5
la sută pe an se atribuie sub formă
de cîștiguri in bani prin trageri la
sorți lunare, precum și a faptului
că depunerile si restituirile de pe
aceste instrumente dț economisire
se fac cu foarte mare operativitate.
Cei interesați pot solicita obliga
țiuni C.E.C. cu ciștiguri cu valori
de 200 de lei. 100 do lei. 50 de lei
și 25 de lei. in numărul dorit, de
la oricare unitate a Casei de Eco
nomii si Consemnațiuni si de la
unitățile poștale autorizate.

® Par și impar : GRĂDINA
GLO
RIA (47 46 75) — 21,15.
© Polițist sau delincvent : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14: 16; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9.30; 11,30;
13,30;
15.30; 17.30; 19,30.
© Martorul știe mai mult :
PARC
HOTEL (17 08 58) — 21.

teatre
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra“
(14 75 46, Teatrul de vară ..23
Au
gust*') : Gala vedetelor — 20.

Cele 15 532 ciștiguri in valori cu
prinse intre 50 000 de lei si 800 ■ de
Iei care se acordă la fiecare tra
gere la sorți lunară, precum si făp
tui că obligațiunile C.E.C. se pot
procura si restitui fără nici o for
malitate. conșt.ituie importante avantaje acordate de Casa de Eco
nomii si Consemnațiuni posesorilor
acestui instrument de economisire
deosebit de practic si eficient.
Posesorii de obligațiuni C.E.C.
cu ciștiguri care ’ doresc să le
păstreze la unitățile C.E.C. pot face
acest lucru adresindu-se oricărei
sucursale sau filiale C.E.C. Valoa
rea minimă a obligațiunilor ce se
primesc spre păstrare este de
3 000 de lei.
Pentru păstrarea obligațiunilor
C.E.C. cu cîștiguri unitățile C.E.C.
percep o taxă de păstrare care este
in funcție do valoarea obligațiuni
lor depuse si do durata dc păstra
re. Spre exemplu pentru primul an
de păstrare a unui depozit de obli
gațiuni C.E.C. in valoare de 10 000
do lei taxa de serviciu de păstrare
este de 75 de lei, iar pentru fiecare
an următor este de 60 de lei.
De reținut că obligațiunile C.E.C.
depuse spre păstrare la unitățile
C.E.C. participă cu aceeași șansă
de cistig la fiecare tragere la sorti
lunară.

• Teatrul
Mic (14 70 81) :
Fluturi,
fluturi — 19.30.
© Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03,
sala
studio) : EX — 19.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase“ (15 56 78, Grădina Boema) : Va
canță cu cîntec — 19.30; (Grădina Că
răbuș) : Minispectaeol
divertisment
și film — 20,30.
@ Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Nocturn-carte de
vizită
— 20: (Școala generală 136) : Tinda!ă... cloșcă — 19.30.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Efros Saga — 18,30.
® Ansamblul ..Rapsodia română"
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți 18,30.

VIZITA OFICIALA A PRIM-MINISTRIflUI GIJYfRNUUJI ROMÂN,
UMffiUl «■« BASCA™, IN IIIÎCIA
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• S-a încheiat cea de-a doua sesiune
a Conferinței de la Stockholm

J

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE KENAN EVREN
ANKARA 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Turcia. Kenan
Evren, l-a primit, vineri după-amiază, la Istanbul, pe primul ministru
al Guvernului Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Constantin
Dăscălescu. care a făcut o vizită ofi
cială în Turcia, la invitația guver
nului acestei țări.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele
Republicii Socialiste România, a fost
transmis
președintelui
Republicii
Turcia, Kenan Evren, un salut cor
dial, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire, de pro
gres și prosperitate poporului turc
prieten.
Exprimînd vii mulțumiri pentru
mesajul primit, președintele Kenan
Evren a rugat să fie transmise pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut de prietenie și cele mai
bune urări de sănătate, fericire per
sonală și succes.
In cursul convorbirii au fost evo
cate cu profundă satisfacție raportu
rile bune de prietenie și strînsă
conlucrare statornicite între România
și Turcia. îndeosebi ca urmare a întîlnirilor care au avut loc în anii
1982—1983 între președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Kenan
Evren. S-a subliniat că convorbirile
avute și documentele importante
semnate cu aceste ocazii au repre
zentat si reprezintă momente de sea
mă in dezvoltarea prieteniei și cola
borării multilaterale româno-turce.
Cu acest prilej s-a exprimat dorința
de a se continua și aprofunda dialo
gul româno-turc la nivel înalt. în ve
derea impulsionării relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare
dintre cele două țări și popoare. în
acest cadru s-a transmis președinte
lui Kenan Evren invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu de a efectua o

vizită oficială în Republica Socialistă
România.
în cadrul convorbirii s-a exprimat
dorința de a diversifica modalitățile
de acțiune in vederea transpunerii
în viață a înțelegerilor convenite la
nivel înalt, amplificării relațiilor
bilaterale. De cortiun acord s-a apre
ciat că evoluția raporturilor econo
mice nu se ridică la nivelul stabilit
cu ocazia ultimei intîlniri la nivel
înalt, subliniindu-se necesitatea ini
țierii grabnice a unor măsuri care
să asigure sporirea volumului total
al schimburilor comerciale, înlătu
rarea oricăror obstacole din calea
schimburilor economice reciproce.
Prezentind preocupările țării noas
tre pe planul dezvoltării economice
în cincinalul viitor, cit și în perspec
tivă, primul ministru român a subli
niat că România acordă o importan
ță deosebită încheierii unor con
tracte pe termăn lung între între
prinderile de comerț exterior româ
nești și firme din Turcia, cît și
realizării unor importante acțiuni
de cooperare economică în diverse
sectoare de interes comun. S-a sub
liniat, totodată, că economiile celor
două țări, aflate în plin proces de
dezvoltare și modernizare, oferă po-

sibilități pentru realizarea unor largi
acțiuni de cooperare in terțe țări.
S-a procedat, de asemenea, la un
schimb de păreri privind unele pro
bleme majore ale vieții internațio
nale, subliniindu-se necesitatea re
luării cursului destinderii și colabo
rării între popoare, opririi cursei
înarmărilor și îndeosebi a înarmări
lor nucleare, înlăturării rachetelor
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa, transformării Balcanilor intr-o
zonă a păcii și bunei vecinătăți,
lipsită de orice arme nucleare, de
baze și trupe străine, lichidării sub
dezvoltării și instaurării unei noi or
dini economice internaționale.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, de stimă șl de
plină înțelegere reciprocă.

★

în cursul aceleiași zile, tovarășul
Constantin Dăscălescu a vizitat Cen
trul de Comerț și Export
pentru
Orientul Mijlociu. în discuțiile pur
tate cu reprezentanții unor firme
turcești, primul ministru al guver
nului român a subliniat marile posi
bilități pe care le oferă economia
românească, aflată în plin proces de
dezvoltare și modernizare,
pentru
amplificarea colaborării economice
reciproc avantajoase.

întoarcerea în Capitală
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, s-a înapoiat,
vineri seara, în Capitals, din vizita
oficială întreprinsă în Republica
Turcia, la invitația primului ministru
al acestei țări,' Turgut Ozal.
La sosire, pe aeroportul Otopeni.
craii prezenți tovarășul Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului, alți membri ai guvernu
lui.

A fost de față Vefik Fenmen, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
Republicii Turcia la București.

★

La plecarea din Istanbul, primul
ministru român a fost salutat de A.
Kurtcebe Alptemocin, viceprim-mi
nistru al guvernului, de Nevsat Ayaz,
guvernatorul Istanbulului, Bedrettin
Dalan, primarul orașului, de alte
persoane oficiale turce. Erau de față
ambasadorii celor două țări.

COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA VIZITEI
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat
o vizită oficială în Republica Turcia,
la invitația primului ministru al Re
publicii Turcia, Turgut Ozal, în pe
rioada 4—6 iulie 1984.
în cursul vizitei, primul ministru
al guvernului român a fost primit de
președintele Republicii Turcia, Kenan
Evren.
Din partea tovarășului Nicolae •
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, primul ministru
al guvernului român a transmis pre
ședintelui Republicii Turcia, Kenan
Evren, salutări cordiale și prietenești.
Mulțumind.
președintele
Turciei,
Kenan Evren. a rugat să se transmită
cele mai bune urări tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, iar po
porului român prieten urări de pros
peritate și bunăstare.
Totodată, in convorbirea care a
avut loc cu această ocazie s-au de
finit o serie de măsuri privind ex
tinderea și aprofundarea in continua
re a relațiilor de colaborare multila
terală intre Republica Socialistă
România și Republica Turcia,
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a depus
o coroană de / flori la mausoleul lui
Atatiirk. Au fost vizitate obiective
economice și social-culturale din
Kirikkale și Istanbul.
Primul ministru ăl Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, și primul
ministru al Republicii Turcia. Turgut
Ozal, au avut, într-o atmosferă de
cordialitate, stimă și înțelegere, con
vorbiri oficiale asupra stadiului actual
și perspectivele raporturilor bilate
rale. îndeosebi pe plan economic, efectuîndu-se în același timp un
schimb de păreri cu privire la prin
cipalele probleme internaționale.
Ambele părți au exprimat satis
facția guvernelor lor fată de cursul
ascendent al raporturilor prietenești
de bună vecinătate dintre România
si Turcia, evidențiind rolul determi
nant în această privință al înțelege
rilor și hotăririlor adoptate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si de
președintele Kenan Evren privind
extinderea si adîncirea colaborării
dintre cele două țări, pe baza prin
cipiilor independentei si suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității depline în
drepturi si avantajului reciproc.
Apreciind rezultatele înregistrate
în realizarea obiectivelor stabilite la
nivelul cel mai înalt. îndeosebi în
Declarația comună româno-turcă și
Programul de cooperare, semnate cu
prilejul vizitei de stat în Turcia in
mai 1983. cei doi prim-ministri au
examinat si
convenit noi măsuri
menite să asigure o mai bună valo
rificare a potențialului economic de
care dispun România si Turcia,
creșterea si diversificarea schimbu
rilor comerciale, extinderea si adin-

cirea cooperării economice, indus
triale și tehnice, precum și în do
meniul transporturilor.
A fost reafirmată hotărîrea celor
două guverne de a asigura cadrul
corespunzător și de a sprijini pe
toate căile sporirea substanțială a
schimburilor comerciale bilaterale,
pe baze echitabile, reciproc avanta
joase. în acest context, a fost evi
dențiată importanta încheierii de
contracte pe termen lung, care să
confere relațiilor economice românoturce stabilitate și o largă perspectivă,
precum și de acorduri de barter
între întreprinderile românești și
firmele turce.
Analizînd modul în care se înfăp
tuiesc acțiunile de cooperare econo
mică în curs de desfășurare, cei doi
prim-miniștri au stabilit o serie de
măsuri vizînd accelerarea lucrărilor
pentru finalizarea acestora. S-au sta
bilit măsuri in vederea activizării li
niei Ro-Ro și punerii in funcțiune a
liniei de feribot între porturile ro
mânești și turcești la Marea Neagră,
ținind seama de premisele favorabile
create prin intrarea în exploatare a
Canalului Dunăre — Marea Neagră.
Totodată, s-a convenit realizarea
în comun de noi obiective economice
de interes reciproc. îndeosebi in do
meniile energetic, siderurgic, chi
miei și minier, în conformitate cu în
țelegerile intervenite la nivelul cel
mai înalt.
Avînd în vedere experiența pozi
tivă de pină acum in construirea in
comun a unor importante obiective
economice, precum și perspectiva
largă a unor asemenea realizări pe
viitor, s-a stabilit ca o serie de obiec
tive să fie convenite prin tratative
bilaterale. Au fost definite și o se
rie de posibilități de conlucrare ro
mâno-turcă pentru realizarea unor
acțiuni de cooperare pe terțe piețe,
atît în ceea ce privește producerea,
cit și comercializarea unor produse.
Cele două părți au convenit ca. pe
lîngă participările reciproce la tirgurile internaționale de la București și
Izmir, să intensifice vizitele de de
legații ale oamenilor de afaceri, in
scopul cunoașterii depline a posibili
tăților economice reale din cele două
țări.
De asemenea, primii miniștri au
convenit luarea de noi măsuri pen
tru intensificarea cooperării în do
meniile științific și tehnic, cit și în
alte domenii de interes comun. ,
Principalele rezultate ale convorbi
rilor pe plan economic au fost con
semnate intr-un Protocol cu privire
la creșterea schimburilor comerciale
si la dezvoltarea cooperării econo
mice dintre România și Turcia, sem
nat — la încheierea vizitei — de cei
doi prim-miniștri.
Abordind problemele privind si
tuația
internațională actuală, cei
doi prim-miniștri au exprimat îngri
jorarea guvernelor țărilor lor în le
gătură cu încordarea gravă la care

s-a ajuns, ca urmare a intensificării
fără precednt a cursei înarmărilor,
nesoluționării unor conflicte, nerezolvării problemelor acute ale țări
lor în curs de dezvoltare, în condi
țiile
adîncirii
crizei
economice
mondiale.
Cei doi prim-miniștri au subliniat
necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor pentru oprirea
agravării
situației
internaționale,
pentru renunțarea la politica de
forță și de intervenție în treburile
interne. în mod deosebit a fost evidențiată necesitatea încetării cursei
înarmărilor și a trecerii la măsuri
efective de dezarmare, în primul
rînd de dezarmare nucleară, pentru
evitarea unei catastrofe nucleare,
pentru asigurarea dreptului tuturor
popoarelor
la viață, la dezvoltare
liberă și independență.
A fost relevată poziția celor două
guverne în favoarea reglementării
prin mijloace pașnice a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice
internaționale, pentru întărirea păcii,
securității și colaborării între toate
statele lumii, pe baza deplinei ega
lități in drepturi, a respectării inde
pendenței și suveranității naționale,
neamestecului in treburile interne,
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța, reglementării pașnice
a diferendelor dintre state.
Examinînd evoluția situației din
Europa, ambele părți și-au exprimat
îngrijorarea in legătură cu uriașa
acumulare pe continent de diverse
arme, în primul rînd nucleare, peri
colul care îl reprezintă pentru secu
ritatea statelor și a popoarelor am
plasarea rachetelor cu rază medie
de acțiune. Ele au subliniat nece
sitatea opririi amplasării de noi ra
chete nucleare în Europa, reluării
negocierilor sovieto-americane, care
,să ducă la realizarea unor acorduri
corespunzătoare privind eliminarea
tuturor rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune și, în final, a tu
turor armelor nucleare.
Cei doi prim-miniștri au reafir
mat hotărîrea României și a Turciei
de a depune în continuare eforturi
pentru a contribui la promovarea
colaborării atit bilaterale, cît și mul
tilaterale între țările balcanice, pre
cum și la extinderea dialogului pen
tru transformarea Balcanilor într-o
zonă a păcii, stabilității, bunei veci
nătăți și conlucrării pe multiple
planuri.
Primii miniștri și-au exprimat
deplina
satisfacție in legătură cu
rezultatele fructuoase ale convor
birilor purtate. într-o atmosferă de
cordialitate și înțelegere reciprocă.
Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste
România a
adresat primului ministru al Repu
blicii Turcia invitația de a face o
vizită oficială in România. Invitația
a fost acceptată cu plăcere.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
f:
CONVORBIRI LA PRAGA. Președințele R.S. Cehoslovace, Gus
tav Husak, l-a primit pe Lennart
Bodstroem, ministrul de externe al
I Suediei, aflat in vizită oficială la
Praga. în cadrul convorbirii — re
latează agenția C.T.K. — au fost
trecute in revistă relațiile dintre
Icele două țări și s-a procedat la un
schimb de păreri asupra principa
lelor probleme ale vieții internațioInale. fiind acordată o atenție deo
sebită aspectelor dezarmării, preîntîmpinării unui
război termonu
clear și reluării procesului de desj tindere.

I

COSMONAUTII SOVIETICI Leo- '
Inid Kizim, Vladimir Soloviov și
Oleg Atikov se află de 150 de zile
la bordul complexului orbital piloItat „Saliut-7“ — „Soiuz". în ultima
săptămînă, cosmonauta au conti
nuat diferite experimente tehnico-științifice și medicale prevăzute
Iin programul zborului. Totodată, ei
au realizat transbordarea in rezer
voarele motoarelor complexului oribital a combustibilului adus pe
orbită de nava automată „Progress22“. Potrivit datelor telemetrice și
rapoartelor primite de pe orbită.

sistemele de bord ale complexului
funcționează normal.

(A.N.C.), interzis de autoritățile
rasiste de la Pretoria.
.

PE CALEA DEZVOLTĂRII DE
SINE STĂTĂTOARE. In Ruan
da a fost sărbătorită joi cea
de-a 22-a aniversare a independen
ței țării. în cadrul mitingului care
a avut loc la Kigali, președintele
țării. Juvenal Habyarimana, a
rostit o alocuțiune, in care a reafir
mat necesitatea continuării efortu
rilor făcute de guvern și popor
pentru a dezvolta economia și a
spori eficiența activității economi
ce. pentru intensificarea preocupă
rilor privind sporirea producției agricole ■ și ridicarea nivelului de
trai al populației.

BRAZILIA ȘI GUINEEA-BISSAU .
își exprimă sprijinul lor față de
lupta dreaptă a poporului namibian
împotriva colonialismului și se
pronunță pentru aplicarea rezolu- I
ției O.N.U. privitoare la Namibia, I
ca singura cale pentru a asigura
independenta efectivă a acestui te-' i
ritoriu aflat sub controlul ilegal al
Republicii Sud-Africane — se arată
in comunicatul comun dat publici
tății la Brasilia, la încheierea vizi
tei președintelui Guineei-Bissau, I
Bernardo Vieira.

SPRIJIN CAUZEI POPORULUI
NAMIBIAN. La Geneva s-au în
cheiat lucrările Conferinței inter
naționale a organizațiilor negu
vernamentale pentru independenta
Namibiei și eliminarea apartheidu
lui. la care au participat repre
zentanți din numeroase state, intre
care și din România, precum și
delegați ai Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
și ai Congresului Național African

APEL. La Brasilia a fost dat pu
blicității
Manifestul
politic
al
„Frontului
Liberal",
formațiune
desprinsă din Partidul Democratic
și Social (P.S.D.) — de guvernămînt — și condusă de vicepreșe
dintele tării. Aureliano Chaves. în
document se face apel la revenirea
grabnică la un sistem electoral
bazat oe vot dire'ct si universal si
este exprimată voința „Frontului
Liberal" de a-șî uni eforturile cu
cele ale forțelor democratice din
tară.

I
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STOCKHOLM 6 (Agerpres). — Co
respondentă de la' Radu
Bogdan :
După două lăni de dezbateri, au luat
sfîrșit lucrările celei de-a doua se
siuni din acest an a Conferinței pen
tru măsuri de încredere si securitate
și pentru dezarmare in Europa, con
vocată pe baza hotăririlor adoptate
de reuniunea general-europeană de
la Madrid ca parte integrantă a pro
cesului C.S.C.E. în cursul acestei se
siuni, pe masa conferinței s-au aflat
cele patru documente existente, în
tre care se află și cel prezentat încă
din luna ianuarie de țara noastră.
De-a lungul celor nouă săptămini
s-a intensificat procesul de clarifi
care a pozițiilor statelor participante
față de cele 38 de propuneri con
crete de măsuri de încredere și secu
ritate prezentate pentru a fi nego
ciate și adoptate de către forumul
de la Stockholm. în timpul dezbate
rilor s-a ajuns la recunoașterea de
către toate statele participante a ne
cesității asigurării, în timpul negocie
rilor, a unui tratament egal pentru
absolut toate propunerile existente.
Un pas înainte a fost înregistrat în
același timp și prin evidențierea de
către marea majoritate a statelor
participante a importanței pe care o
au găsirea și identificarea. în cadrul

VARȘOVIA:

Conferinței de la Stockholm, a unor
noi căi de întărire, in continuare, a obligației statelor de a nu recurge la
forță sau la amenințarea cu forța în
raporturile lor reciproce și, în gene
ral, în relațiile internaționale. Dez
baterile din cadrul sesiunii s-au des
fășurat în ansamblu într-o atmosfe
ră constructivă, nepolemică — fapt
remarcat de reprezentanții statelor
participante care au luat cuvîntul
in ședințele plenare din ultima săp
tămînă. în ciuda eforturilor intense
depuse de numeroase state mici și
mijlocii, neutre și nealiniate — și la
care România a participat activ —
pentru crearea unei structuri de lu
cru care să permită trecerea rapidă
la negocierea și adoptarea măsurilor
de încredere și securitate propuse,
n-a putut fi realizat un consens in
acest sens. Această chestiune rămine o sarcină prioritară la reluarea
lucrărilor conferinței, la 11 septem
brie a.c. în acest sens, mai multe
delegații au adresat, în intervențiile
din ultimele ședințe plenare, un apel de a se folosi pauza de peste
două luni pentru consultări construc
tive în vederea apropierii pozițiilor,
astfel îneît la cea de-a treia sesiune
a conferinței să se poată trece fără
întîrziere la negocieri.

Convorbiri

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Iu
goslavia și Polonia se pronunță
pentru promovarea cooperării bilate
rale în spiritul prieteniei lor tradi
ționale, be baza . principiilor res
pectului
reciproc.
independenței,
egalității în drepturi, suveranității
și neamestecului în treburile
in
terne — se arată in
comunicatul
publicat la încheierea vizitei efec
tuate în Polonia de Milka Planinț,
președintele
Consiliului Executiv
Federal al R.S.F. Iugoslavia, la in
vitația lui Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.. pre

polono-iugoslave

ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Polone.
Comunicatul relevă preocuparea
Iugoslaviei și Poloniei în legătură
cu actuala situație internațională,
subliniază răspunderea tuturor țări
lor pentru menținerea și întărirea
păcii și curmarea cursei înarmărilor,
în special a celor nucleare. Cele
două țări, se spune in comunicat,
sînt hotărîte să contribuie activ la
încheierea cu succes a Conferinței
de la Stockholm pentru măsuri de
încredere și securitate și pentru
dezarmare în Europa.

PHENIAN

Importanța organizării convorbirilor
tripartite în problema coreeană
reafirmată de Comitetul pentru reunificarea pașnică a patriei
PHENIAN 6 (Agerpres). — Intr-o
declarație a purtătorului de cuvînt
al Comitetului pentru reunificarea
pașnică a patriei, prilejuită de îm
plinirea a 12 ani de la publicarea
Declarației comune a Nordului si Su
dului. se subliniază că oricît de di
ficilă și complexă ar fi problema
coreeană. R.P.D. Coreeană se pro
nunță constant pentru reglementarea
ei pașnică, pe calea dialogului.
După ce se menționează că dialo
gul început după publicarea Decla
rației comune a Nordului și Sudului
a eșuat din cauza atitudinii autori

tăților sud-coreene, în declarație se
subliniază importanta propunerii avansate recent de R.P.D. Coreeană
privind organizarea de convorbiri
tripartite cu participarea R.P.D.C.,
Statelor Unite și Coreei de Sud. Aces
te convorbiri —se arată în declara
ția purtătorului de cuvînt al Comi
tetului pentru reunificarea pașnică
a patriei — sînt chemate să dimi
nueze tensiunea în Peninsula Co
reeană. să-i asigure o pace durabilă
si să creeze condițiile favorabile reunificării pașnice a țării.

ratele Înalte ale dobInzilor afectează grav
ECONOMIA STATELOR IN CURS DE DEZVOLTARE
CARACAS 6 (Agerpres); — Pre
ședintele Venezuelei. Jaime Lusinchi,
a criticat recentele majorări ale ra
tei dobinzilor de către unele state
industrializate, acestea fiind un act
arbitrar, care servește doar interese
lor economice ale unui grup redus
de tari. în detrimentul economiei și
stabilității sociale în lumes a treia.
într-un mesaj prezentat în Con
gresul Național cu prilejul aniver
sării Zilei independentei naționale,
președintele Lusinchi a subliniat ne
cesitatea de a se pune capăt, crește
rii continue a ratei dobinzilor. care
„au atins niveluri fără precedent".
„Ratele înalte ale dobinzilor. a
spus el. constituie o: manieră arbi
trară de finanțare a economiilor
unor state puternice, un mijloc de
stimulare a lor prin măsuri artifi
ciale. care se repercutează însă ne
gativ asupra economiei celorlalte
țări.
Refcrindu-se Ia datoria externă a
Americii Latine, care duce la „stran
gularea economiilor țărilor de ne
acest continent din care nimeni nu
poate ieși învingător", șeful statului

venezuelean s-a pronunțat pentru
întărirea și dezvoltarea cooperării
economice regionale, anuntind. in
context, că guvernul său va adopta
o serie de măsuri pentru a face fată
dificultăților economice prin care
trece in prezent.

★

LONDRA 6 (Agerpres). — Princi
palele bănci comerciale din Marea
Britanie au anunțat vineri majorarea
de la 9,25 la 10 la sută a ratei dobinzii primare. Agenția Associated
Press relatează că măsura a fost
adoptată in pofida faptului că Banca
Angliei afirmase că nu este nece
sară în prezent o majorare a dobin
zilor și intervenise pe piața de devize
în vederea sprijinirii cursului lirei
sterline. Moneda britanică a atins joi
un nou record
minim absolut, ea
fiind cotată pentru numai 1,3180 do
lari.
Pe de altă parte, experții apre
ciază creșterea dobinzii drept un nou
recul in politica economică a guver
nului conservator,. care consideră că
dobinzile ridicate împiedică redresa
rea economiei interne.
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Noi acțiuni în sprijinul
păcii și dezarmării
MAREA BRITANIE: Savanții avertizează asupra

efectelor dezastruoase ale unui eventual atac nuclear
LONDRA 6 (Agerpres). — Un
nou studiu care atrage atenția asu
pra efectelor dezastruoase ale unui
atac nuclear a fost dat publicității
la Londra. El a fost elaborat de
,.Școala pentru studii asupra păcii"
ă de la Universitatea Bradford, sub
îngrijirea
cercetătorului George
Crossley, relatează agenția Reuter.
Potrivit acestui document, majo
ritatea supraviețuitorilor unui atac
nuclear asupra Marii Britanii ar
deceda intr-un interval de 2—3 ani.
Un atac nuclear implicind utiliza
rea unor arme de ordinul a 200
megatone, adică de 10 000 de ori
mai puternice decit bomba atomică
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lansată la Hiroshima, ar provoca
distrugerea totală a agriculturii
Marii Britanii. Atacului inițial i-ar
putea supraviețui doar un număr .
de 15 milioane de persoane din to- l
talul actual de 57 milioane, dar in ’
următorii trei ani din acești supra- l
viețuitori nu ar mai rămine decit *
circa patru milioane de oameni.
Aceste efecte catastrofale ar fi in
primul rînd urmarea distrugerii
bazei alimentare pentru populație.
Studiul menționat avertizează că
oricare ar fi măsurile de apărare
civilă, este puțin probabil ca ele să
influențeze rezultatele finale ale
unui război nuclear.

HUSTRIfi: Reluarea procesului de destindere
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o cerință a securității internaționale
VIENA 6 (Agerpres). — Reîn
toarcerea la politica destinderii în
cordării internaționale trebuie să
constituie unul dintre principalele
obiective ale statelor europene că
rora această politică le-a adus nu-

CANADA: Campanie națională

pentru înghețarea
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meroase avantaje — a declarat fos
tul cancelar Bruno Kreisky într-un
interviu acordat ziarului „Wiener
Zeitung". El a subliniat că destin
derea creează condiții propice desfășurării unei politici care să asigure securitatea Austriei.

OTTAWA 6 (Agerpres). — Orga
nizația canadiană pentru pace in
titulată „Țelul nostru este dezar
marea" a anunțat inițierea unei
campanii naționale in sprijinul
propunerii de înghețare a arsena
lelor nucleare, ca un prim pas spre
limitarea și reducerea substanțială
a armamentelor nucleare in lume.
Scopul acestei acțiuni, a precizat
la o conferință de presă conducă
torul organizației. James Stack,
este de a determina ca în cursul

arsenalelor

atomics

Jț
*
*

campaniei pentru viitoarele alegeri i
parlamentare să se acorde o aten- <
tie sporită problemei dezarmării ‘
nucleare. Poporul Canadei — a
subliniat vorbitorul — se pronunță
pentru încetarea cursei înarmărilor *
atomice și, de aceea, noi vom lupta
*
pentru ca în parlamentul țării si
fie aleși cît mai mulți deputați care *
se pronunță în favoarea înghețări:
arsenalelor nucleare și pentru
dezarmare.

A

Situație în curs de normalizare Ia Beirpt
BEIRUT 6 (Agerpres). — Procesul
de normalizare a situației din zona
capitalei libaneze continuă. în con
formitate cu liniile generale ale pla
nului de securitate elaborat de gu
vernul de uniune națională, condus
de Rashid Karame, transmit agenții
le internaționale de presă. Unități de
geniști ale armatei libaneze au în
ceput să înlăture barajele și să neu
tralizeze zonele minate de pe prin
cipalele artere ale Beirutului. Oficia
lități ale administrației libaneze —
citate de agenția Associated Press —
au declarat, totodată, că, din consi
derente legate de securitatea popu
lației și ca urmare a lipsei de echi

pament, reluarea activității portului
și aeroportului capitalei. întreruptă
de circa 5 luni, a fost amînată, pro
babil pînă la începutul săptămînii
viitoare.

★

într-o declarație făcută agenției
Reuter, premierul Rashid Karame
s-a declarat optimist în legătură cu
progresul procesului de instaurare a
păcii în Liban. El a relevat că în
țară se conturează „o atmosferă
nouă", care întărește încrederea gu
vernului de uniune națională in po
sibilitatea creării unui Liban reunit,
independent și democratic — relevă
agenția Reuter.

ȘOMAJUL — principala problemă socială
care confruntă țările Pieței comune
BRUXELLES 6 (Agerpres). —
„Șomajul constituie principala pro
blemă căreia trebuie să-i facă fată
cei 10". a declarat în fața Comisiei
C.E.E. de la Bruxelles noul președin
te al Consiliului ministerial al Pie
ței comune, ministrul de externe ir
landez. Peter Barry.
Trecînd in revistă prioritățile gu
vernului de la Dublin (Irlanda exer
cită. incepind de la 1 iulie a.c., pre
ședinția C.E.E. în următoarele șase
luni), ministrul irlandez a declarat
că Piața comună trebuie să găsească
mijloacele de a reduce deficitele
bugetare in 1984—1985, fără a repune
în cauză politica comunitară. în
sfîrșit. a spus el. Irlanda dorește ca
la viitorul Consiliu vest-european,
de la Dublin, să înregistreze „pro
grese substanțiale" în politicile so
ciale ale țărilor membre, în coope
rarea economică și financiară.
LONDRA 6 (Agerpres). — Numărul
șomerilor din Marea Britanie a atins,
în luna iunie a acestui an. un nou

nivel-record, respectiv 3 036 200 de
persoane — 12,6 la sută din populația
activă. Potrivit statisticilor oficiale,
armata celor aflați în căutarea unui
loc de muncă a sporit, luna trecută,
cu 8 300 de persoane, dar cifra nu in
clude absolvenții din acest an — care
se ridică la 123 573 de tineri — și nici
muncitorii sezonieri.
Agenția Reuter precizează că în
primă jumătate a acestui an șomajul
a crescut în Marea Britanie în medie
cu 15 000 pe lună, iar oficialități ale
Ministerului britanic al Muncii au
fost nevoite să recunoască că această
tendință a șomajului infirmă antici
pările optimiste ale guvernului refe
ritoare la evoluția economică.
Reprezentanții conducerii Partidu
lui laburist (de opoziție) și-au expri
mat dezamăgirea față de situația în
curs de deteriorare de pe frontul
muncii, acuzînd guvernul conservator
că afișează o evidentă „mulțumire de
sine și lipsă de preocupare" față de
una dintre problemele grave cu care
este confruntată țara.
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„După patru ani și jumătate de
la decizia N.A.T.O. din decembrie
1979. olandezii dezbat cu o angajare
crescindă oportunitatea, instalării ce
lor 4S de rachete de croazieră pe te
ritoriul țării lor" — constată zia
rul vest-german „FRANKFURTER
RUNDSCHAU", într-un articol con
sacrat implicațiilor deciziei guver
nului de la Haga de a nu da curs
proiectelor alianței nord-atlantice.
După cum s-a anunțat, cabinetul de
coaliție, format din reprezentanții
Partidului Apelul creștin-democratic
(C.D.A.) și Partidul popular / pentru
libertate și democrație (V.V.D.), a
aminat pină la 1 noiembrie 1985
adoptarea unei decizii definitive în
problema eurorachetelor, a decis sus
pendarea pînă la acea dată a lucrări
lor de amenajare de la baza militară
Woensdrecht, ca și abandonarea „ca
lendarului" N.A.T.O. conform căruia
rachetele urmau să fie amplaste cu
începere din 1986. Potrivit hotărîrii
guvernului olandez, în nici un caz
eventuala instalare nu va putea avea
loc înainte de finele anului 1988 ;
concomitent, a fost lansat un apel in
favoarea reluării negocierilor de la
Geneva. încheierea cu succes a
acestora însemnînd automat renun
țarea definitivă la ideea instalării
eurorachetelor.
Decizia autorităților olandeze a
avut și- are, cum era de așteptat,
profunde semnificații atît pe plan
național, cit și asupra raporturilor
din cadrul N.A.T.O. S-a dovedit, ast
fel. cu prisosință că mișcările anti
nucleare. reunind forțele social-politice cele mai largi dintr-o țară sau
alta, sînt pe deplin capabile, prin ac
țiunea lor tot mai energică și com
bativă, să oprească cursul atît de
primejdios spre prăpastie, să deter
mine guvernele, factorii de decizie
să se situeze pe poziții conform lo
gicii, rațiunii, intereselor vitale ale
popoarelor.

Salutată cu satisfacție de cercurile
cele mai largi ale opiniei publice
din Olanda ca și din numeroase alte
țări ale lumii, hotărîrea autorităților
de la Haga a stirnit nemulțumirea
cercurilor nord-atlantice. Reuniți la
25 iunie in capitala Belgiei, „exper
ții N.A.T.O. au deplîns hotărîrea
Olandei de a amina amplasarea pe
teritoriul țârii a rachetelor de croa
zieră și de a lansa un apel la re

sa occidentală, avind în vedere că în
toate cele cinci țări membre ale
N.A.T.O. există o viguroasă mișcare
populară angajată in puternice și im
presionante acțiuni pentru stoparea
sporirii arsenalelor nucleare, care
amenință omenirea cu un holocaust.
în Olanda această mișcare potriv
nică eurorachetelor a cuprins imensa
majoritate a populației, după cum
atestă cele mai recente sondaje de

OLANDA

Crește curentul de opinie
pentru un NU definitiv
eurorachetelor
luarea negocierilor de la Geneva",
relata agenția France Presse. citind
părerea „unui înalt funcționar al De
partamentului de Stat al S.U.A.".
Constituiți într-un grup consultativ
special al N.A.T.O. pentru eurorachete, „experții
relatează A.F.P..
și-au exprimat regretul că Haga s-a
indepărtat astfel de hotărirea alian
ței din 1979 care prevede desfășura
rea a 108 rachete „Pershing II" și
464 „Cruise" in cinci țâri vest-europene (R.F.G.. Anglia. Italia. Belgia
și Olanda)". în mod oficial, N.A.T.O.
a instalat
pînă acum 9 rachete
„Pershing II" in R.F.G. și cite 16 ra
chete de croazieră in Marea Britanie
și Italia, operațiunile de amplasare
fiind eșalonate pină în anul 1988.
Formula elaborată de guvernul
olandez în problema eurorachetelor
„supune, evident, la o nouă probă
alianța nord-atlantică", constată pre

opinie. Sindicatele, cultele religioase
s-au pronunțat cu cea mai mare tă
rie împotriva desfășurării pe terito
riul olandez a rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune. Acțiunile
de masă cunosc o amploare conside
rabilă și beneficiază de sprijinul ac
tiv al partidelor de stingă.
„Declar cu toată
fermitatea
—
spunea Joop den Uyl. liderul Parti
dului Muncii — că ne opunem sta
ționării rachetelor cu rază medie de
acțiune. Noi considerăm că in loc de
a se conta pe amenințarea cu armele
nucleare, trebuie acționat în sfîrșit,
in direcția creării condițiilor pentru
un climat de încredere și securitate".
Reprezentanta partidului comunist,
Ina Brouwer, a subliniat că singura
concluzie ce se poate trage din po
ziția majorității populației
este
respingerea definitivă a eurorache
telor.

Pe aceeași linie de opoziție față(
de instalarea noilor arme nucleare,:
politicieni influenți ai C.D.A., deci
ai unuia din grupările guvernamen-,
tale, au luat inițiativa formării „CO
MITETULUI ÎMPOTRIVA DESFĂ
ȘURĂRII DE RACHETE NUCLEA
RE ÎN OLANDA", susținind o cam
panie la scară națională in scopul
renunțării oficiale la aceste arme.
în aceste împrejurări, sindicatele,,
mișcarea pacifistă, toate organizații
le politice și religioase, caYe au con
tribuit la ampla campanie împotriva
eurorachetelor, sînt decise și încu
rajate de acest prim și important
succes să organizeze noi manifesta-!
ții în scopul unui NU definitiv, res
pectiv renunțării la amplasarea noi
lor arme nucleare.
Reprezentanții a 16 organizații an
tirăzboinice., reuniți în cadrul comi
tetului național „KRUISRAKETTENNEE" (NU RACHETELOR „CRUISE")
au adoptat hotărirea de a elabora o
nouă strategie a luptei împotriva
amplasării de rachete cu rază medie
de acțiune pe teritoriul țării, pen
tru eliberarea Europei de toate ar
mele nucleare.
Militanții
pentru
pace au dobîndit convingerea pro
fundă că în noile condiții a devenit
mai necesară ca oricind unitatea de
acțiune a întregii mișcări pentru
preintimpinarea unui război nuclear.
Succesul adversarilor olandezi ai
eurorachetelor evidențiază încă o
dată justețea poziției principiale a
partidului și statului nostru care,
acordînd o însemnătate deosebită
marilor mișcări pentru pace din Eu
ropa și de pe alte continente, ma
nifestă ferma convingere și profunda
încredere că stă in outerea popoa
relor să oprească prin acțiunea lor
unită, prin eforturile lor convergen
te cursul periculos al evenimentelor
spre o catastrofă nucleară să asi
gure reluarea politicii de destindere,
de realizare a unei păci trainice în
lume.
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