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DE PRODUCȚIE

I

utilizate deplin,
cu înalt

randament IEste un fapt incontestabil că în anii construcției socialiste si. cu deosebire. în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, 'poporul nostru a obtinut realizări cu adevărat istorice in dezvoltarea economico-socială a' țării. Oricine poate remarca, vi- zitind orașele si satele patriei, că în această epocă, de mari transformări revoluționare România a devenit 
o tară cu o industrie modernă, cu o agricultură avansată. în plin progres, că în această perioadă am străbătut un drum important pe calea dezvoltării economiei socialiste, a ridicării bunăstării întregului popor.Pe baza politicii științifice, clarvăzătoare a partidului. am înfăptuit în anii socialismului ample programe de investiții, cu un scop precis : de a face tot mai puternică și mai trainică baza tehnico-materială a economiei și de a crea condiții pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai al celor ce muncesc. Ca urinare a acestor eforturi, așa cum sublinia - tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. putem afirma cu mîndrie că în pre
zent avem o industrie modernă, puternică, dotată la 
nivelul tehnicii mondiale. Faptele ilustrează Convingător amploarea si dimensiunile realizărilor dobindi- te în înzestrarea tehnică a economiei noastre. Iată, In acest sens, o cifră semnificativă : economia națio
nală dispune în prezent dș fonduri fixe în valoare 
de peste 2 400 miliarde lei, din care aproape 2 000 miliarde leî mașini, utilaje si instalații productive.Ceea ce cere in prezent conducerea partidului nostru este ca această bază tehnică modernă a economiei naționale să fie folosită deplin, cu maximă eficientă. Această cerință a fost subliniată cu toată cla-, rltatea de secretarul general al partidului in cuvîn- tarea rostită recent la marea adunare populară din municipiul Sibiu. Este necesar — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — să folosim Ja maximum baza 
tehnică modernă pe care am creat-o in anii construc
ției socialiste, pentru a creste mai rapid producția, 
pentru a spori mai puternic productivitatea muncii, 
pentru a ridica Ia un nivel mai înalt calitatea și ni
velul tehnic al producției.Societatea noastră, a depus si depune mari eforturi materiale si financiare pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru dotarea cu tehnică modernă a economiei naționale, fiind interesată. în cel mai înalt grad: să beneficieze integral și la timp de roadele acestor eforturi. Si este cit se poate de limpede că 
numai asigurind zi de zi, in fiecare unitate economi
că, folosirea deplină, intensivă a mașinilor si utila
jelor pot fi create condiții pentru recuperarea grab
nică a fondurilor cheltuite de societate pentru dez
voltarea și modernizarea bazei tehnice a producției 
în toate ramurile economiei naționale. Dealtfel. în conformitate cu exigentele noului mecanism econo- mico-financiar, gospodărirea judicioasă a fondurilor fixe, prin utilizarea intensivă a capacităților si spatiilor de producție, menținerea mașinilor, utilajelor, și instalațiilor într-o stare ireproșabilă de funcționare constituie obligații primordiale pentru fiecare colectiv de întreprindere. Iar această cerință se impune cu atît mai mult în această perioadă, cînd fiecare lună, decadă si zi sînt hotărîtoare pentru îndeplinirea integrală a planului pe semestrul al doilea si pe întregul an.Subliniem acest lucru ținînd seama mai ales de faptul că într-o serie de întreprinderi, ca si în une
le ramuri, restantele ce s-au înregistrat in primul semestru al anului la un sortiment sau altul în realizarea producției fizice se datorează. în mare măsu
ră. tocmai unor deficiente în folosirea utilajelor și mașinilor, indicilor scăzuti de utilizare a unor capacități de producție. Iar o analiză aprofundată relevă 
că o atare situație este rezultatul inconsecventei pe care o manifestă consiliile oamenilor muncii din anumite întreprinderi în aplicarea măsurilor privind întreținerea si exploatarea mijloacelor tehnice, reducerea duratei de imobilizare in reparații, eliminarea întreruperilor în procesele de producție, calificarea forței de muncă.In ce direcții trebuie să se acționeze pentru utilizarea optimă, cu înalt randament, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor ?

Ne oprim, in primul rînd. asupra organizării 
riguroase a producției si a muncii, care să 
asigure în fiecare secție și atelier încărcarea judi
cioasă a mașinilor și utilajelor. în strictă conformitate cu planul la producția fizică ce trebuie realizat, cu programul de cooperări și colaborări, astfel incit nici o mașină si nici un utilaj să nu lucreze sub randamentul planificat, nici un minut din timpul lor de funcționare să nu fie irosit. Aceasta presupune ca programarea producției să se facă cit mai judicios pe fiecare mașină și utilaj, iar locurile de muncă să fie permanent aprovizionate cu materii prime si materiale. De asemenea, schimburile trebuie rational echilibrate, combătîndu-se orice tendință de supraîncărcare a mașinilor si utilajelor în anumite schimburi sau de extindere formală a lucrului pe durata celor trei schimburi. După cum. așa cum atestă experiența multor întreprinderi, pentru folosirea eficientă. cu înalt randament, a capacităților de producție, o însemnătate deosebită au întărired asistenței tehnice in toate schimburile si extinderea lucrului Ia mai multe mașini. In același timp, important este ca in fie- z care întreprindere să se înțeleagă cu toată răspunderea că achiziționarea si menținerea în dotare a 
oricărei mașini este oportună si eficientă numai dacă 
se asigură folosirea ei la întreaga capacitate. Dacă aceste condiții nu se îndeplinesc, este rational ca asemenea mașini să fie redistribuite în unitățile care le pot folosi în mod corespunzător.Cu aceeași stăruință și răspundere este necesar să se ocupe conducerile de întreprinderi, organele și organizațiile de partid de organizarea corespunzătoare 
a lucrărilor de întreținere și reparații. Practica arată că. într-o serie de unităti. o mare parte din timpul de lucru al mașinilor si utilajelor se irosește din cauza deselor întreruperi neprevăzute, survenite ca urmare a nerespectării normelor de exploatare si întreținere a acestora. Alteori, din dorința de a se obține producție cu orice preț, nu se respectă ciclul tehnic de funcționare a utilajelor, aminîndu-se anumite reparații planificate sau efectuîndu-se intervenții de categorie inferioară celor prevăzute. Or. pînă la urmă, asemenea artificii tehnice asemenea abateri de la disciplina exploatării utilajelor au consecințe deosebit de negative : suprasolicitate, mașinile si utilajele se defectează tocmai atunci cînd este mai mare nevoie de ele. iar durata imobilizării lor în reparații este mai mare.
(Continuare în pag. a IV-a)
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laborării bilaterale. în acest sens, a fost reliefată necesitatea de a se valorifica cit mai eficient posibilitățile existente, in vederea intensificării cooperării și specializării în producție, a creșterii și diversificării schimburilor comerciale.A avut loc. de asemepea, un schimb de vederi in probleme internaționale actuale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat rolul tot mai important ce revine țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate în lupta pentru progresul economic și social, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru folosirea în interesul propriu a resurselor de care dispun. Președintele României a subliniat că. în marile probleme care confruntă omenirea. România și Guineea șe situează pe poziții identice sau apropiate si că tara noastră își va aduce și in viitor întreaga contribuție la lupta pentru lichidarea subdezvoltării, făurirea unei noi ordini economice mondiale, pentru înfăptuirea idealurilor de-libertate, independentă si progres ale tuturor popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, in stațiunea Neptun, pe primul ministru al Guvernului Republicii Guineea, colonel Diarra Traore, care efectuează o vizită oficială in tara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Constantin Dăscălescu, prim- ministru al guvernului, și Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Au luat parte, de asemenea, căpitan Facine Toure, ministrul afacerilor exțerne al Republicii Guineea, și căpitan Mohamed Traore, ministrul informațiilor.Premierul guineez a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea colonelului Lansana Konte, președintele Republicii Guineea, președintele Comitetului Militar de Redresare Națională. și i-a transmis un cald salut și cele mai cordiale urări. Totodată, el a exprimat satisfacția de a fi primit de conducătorul• statului nostru.Tovarășul Nicolae

mulțumit pentru mesaj și sentimentele exprimate și a transmis președintelui Lansana Konte un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului guineez prieten succese tot mai însemnate în dezvoltarea liberă și independentă a patriei. Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că vizita in România a primului ministru al Republicii Guineea reprezintă o expresie a raporturilor prietenești care ș-au statornicit și se dezvoltă între cele două țări și popoare.în timpul întrevederii — desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească — a fost subliniată evoluția pozitivă a raporturilor dintre România și Guineea și s-a manifestat dorința comună de a întări și dezvolta în continuare relațiile pe plan politic, economic, tehnico-științific. cultural și în alte domenii de activitate, în interesul și spre binele ambelor țări și popoare, al progresului general și conlucrării dintre națiuni, în acest cadru s-a apreciat că potențialul economic în creștere al României și Guineei creează premise favorabile pentru amplificarea copartiduluiCeaușescu

OTOȘAK!

BISTRIȚA-

5ALAJ

VASLUI
BAC AU

ALBA GA LAT

SIBIU BRASOV

HUNEDOARA
TIMIȘ

BUZĂU BRAILA
TULCEA

Z/1C£A pRGGȘ \pmBUVlTA
G0R3 100)

ALĂAASI

GIURGIU

fELtORHAH

HARGHITAMUREȘ
BIHOR.

minelor din India

STADIUL RECOLTĂRII ORZULUI, în seara zilei de 10 iulie, în procente pe județe.
(Date comunicate de Ministerul Agriculturii)

® Până în seara zilei de 10 iulie, orzul a fost strîns de pe 72 la 
sută din suprafața cultivată, secerișul fiind încheiat în 17 
județe și în sectorul agricol Ilfov

• Recoltarea grâului se desfășoară în § județe, producția fiind 
culeasă pînă la aceeași dată de pe 6 la sută din suprafața 
aflată în cultură

• Pretutindeni unde lanurile s-au copt este necesar să se lu
creze din zori și pînă în noapte la recoltare, cu toate mijloa
cele mecanice și forțele umane

• întrucât timpul este înaintat, toate terenurile de pe care s-au 
strîns orzul și grîul trebuie să fie grabnic însămânțate cu 
culturi succesive

Președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri. în stațiunea Neptun, pe N.K.P. Salve, ministrul federal al industriei oțelului și minelor din India, membru al Camerei Superioare a parlamentului indian, care a făcut o vizită în țara noastră.Oaspetele a mulțumit pentru întrevederea acordată și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea președintelui Republicii India, Giani Zail Singh, primului ministru, Indira Gandhi, președintelui Camerei Populare. Bal Ram Jalchar.Tovarășul Nicolae' Ceaușescu, a mulțumit și a rugat să se transmită șefului statului indian, primului mi-

nistru, președintelui Camerei Populare salutul său călduros și cele mai bune urări.în cursul întrevederii, care a decurs într-o atmosferă cordială, s-au evocat bunele relații dintre România 'și India, subliniindu-se că există largi posibilități pentru extinderea și adîncirea, colaborării și cooperării româno-indiene in importante ramuri economice, inclusiv in sectorul siderurgiei, industriei mineritului și construcțiilor de mașini. S-a relevat importanța perfectării unor acorduri de colaborare pe termen lung care să dea stabilitate și perspectivă raporturilor economice dintre cele două 'țări. > — / • ' ' 1Abordîndu-se împle aspecte ale situației internaționale,, s-a apreciat că,

în condițiile actuale, se impune să se acționeze cu hotărîre pentru reluarea și continuarea politicii de destindere. dezarmare, colaborare și pace, pentru soluționarea tuturor diferendelor dintre state pe cale pașnică.A fost relevată importanta întăririi unității, solidarității și colaborării țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate în lupta pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale.La întrevedere a participat Neculaî Agachi, ministrul industriei metalurgice.A-fost'de-țață Kanwar-Gajendra Singh, ambasadorul Indiei la București.
Ambasadorul Republicii IndiaMiercuri. 11 iulie. tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit ne ambasadorul Republicii India Ia București. Kanivar Gajendra Singh, In vizită de rămas bun. cu ocazia încheierii misiunii sale în tara noastră.A avut loc. cu acest prilej, o convorbire cordială.

EPOCA CEAUȘESCU",
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EPOCA UNOR MĂREȚE,

luminoase Înfăptuiri 1n anii socialismului

de în-
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a tovarășului Nicolae , secretarul general al au fundamentat
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toate celulele componente. Această ror cetățenilor patriei, fără deosebire concepție și-a găsit cu deosebire o de naționalitate, pentru creșterea ge- strălucită întruchipare în ^istoricele nerală a nivelului de trai. De atunci, hotărîri ale Congresului al IX-lea al toate ________ Ipartidului, de la desfășurarea lucră- viata partidului nostru — Congresele
Mihai MARINA

prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

o concepție economică științifică, profund umanistă

am beneficiat

Fota : Sandu Cristian

Aniversarea a patru decenii de la I revoluția de eliberare socială și na- < țională, antifascistă și antiimperialis- s tă constituie un minunat prilej de 1 trecere in revistă a drumului glorios i parcurs de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român " în lupta și munca pentru făurirea societății socialiste și comuniste. Tabloul măreț, impresionant al acestor realizări — ce constituie o mindrie ■ pentru întreaga națiune, o dovadă a ceea ce poate înfăptui un popor liber, i demn și stăpin pe destinele sale — : este ilustrat atit de chipul de an- t samblu al României de astăzi, cit și i de evoluția economico-socială pe care I a cunoscut-o fiecare zonă, fiecare ; județ, fiecare așezare a sa. <O parte a acestui infloritor întreg ' o constituie și meleagurile Bistriței și ‘ ale Năsăudului, străbune vetre in care s-au afirmat cu putere lupta pentru eliberare socială și națională, făcliile nestinse ale spiritualității românești, visurile pentru unitatea tuturor românilor, dorințele fierbinți de emancipare și progres. Deși a dispus de însemnate resurse naturale, de forță de muncă, județul Bistrița- Năsăud a moștenit de la regimul burghezo-moșieresc, asemenea altor zone ale tării, o situație economică precară, a cărei dominantă au fost industria de tip meșteșugăresc, agricultura cu o bază tehnico-materială rudimentară, afectate și acestea grav de urmările nefaste ale celui de-al doilea război mondial.Actul istoric de la 23 August 1944 a deschis un nou drum, o nouă pagină a istoriei și pentru aceste locuri. După o perioadă de refacere 
a economiei, în deplin consens cu progresul întregii țări, au fost făcut! primii pași pe linia dezvoltării bazei tehnico-materiale a, industriei, agriculturii, a celorlalte sectoare. Partidul nostru a conceput industrializarea socialistă nu ca un proces în sine, care să confere țării doar simpla putere industrială, ci ca o acțiune de largă anvergură, cuprinzînd toate zonele și localitățile patriei, pentru 
a-i conferi echilibrul temeinic intre

rilor căruia se împlinesc .în aceste zile 19 ani. Congres care a asigurat elaborarea și aplicarea unei strategii unitare și in ceea ce privește dezvoltarea economică și social-culturală armonioasă a tuturor zonelor țării, considerată, in mod justificat, singura alternativă pentru înfăptuirea unei depline egalități in drepturi a tutu-
al X-lea, al XI-lea, al XII-lea și Conferințele Naționale, purtînd puternic amprenta gîndirii creatoare, novatoare, deschizătoare de noi orizonturi Ceaușescu, partidului nostruși elaborat căi și soluții de profundă originalitate pentru înfăptuirea poli-

ticii de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Repartizarea rațională, echilibrată și armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu național, inițiată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca expresia cea mai directă a profundului umanism ce . caracterizează orînduirea noastră — opțiune politică fundamentală ce stră- . bate ca un fir roșu întreaga activitate a partidului și statului nostru, a rodit plenar și viguros și în ținuturile 'bistrițene și năsăudene, cu consecințe directe, viața și munca destinul lor.în acest sens
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OAMENII MUNCII, 
FĂURITORI 

ȘI BENEFICIARI 
AI CULTURII
SOCIALISTEO realitate grăitoare a împlinirii multilaterale a personalității umane în societatea noastră, expresie elocventă a afirmării libere a geniului creator al poporului român
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OAMENII MUNCII - FĂURITORI
Șl BENEFICIARI Al CUL TURII SOCIALISTE

Preocupat de progresul economico-social al țării, partidul nostru a acordat și acordă o atenție de cea mai mare importanță 
înfloririi științei și culturii, ca parte componentă, inseparabilă a edificării noii societăți, a civilizației socialiste pe care o făurim 
pe pămîntul României. Preocupîndu-ne să asigurăm oamenilor muncii o viață îmbelșugată, satisfacerea cît mai deplină a necesită
ților lor materiale, acționăm totodată pentru a așeza noua societate pe temelia a tot ceea ce a făurit mai de preț mintea omului, 
geniul său creator, a cuceririlor științei celei mai avansate; facem totul pentru a deschide larg accesul maselor spre valorile 
științei și culturii, spre o viață spirituală cît mai bogată.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cei 40 de ani care au trecut de la 23 Au
gust 1944 au pentru poporul nostru va
loarea unei epoci de renaștere națională, 
cu adevărat istorică prin marile înfăptuiri 
înregistrate în toate domeniile de activitate. 
Strîns uniți în jurul partidului, al genialului 
arhitect al devenirii noastre comuniste, am 
edificat o țară nouă, cu o economie puter
nică, cu o știință și o cultură în viguroasă 
dezvoltare. Progresului industriei, moderni
zării agriculturii, succeselor gîndirii tehnice 
și științifice românești li s-a alăturat avîntul 
general al culturii și al artelor, concretizat 
în valori spirituale pe măsura timpului nou 
ai patriei.

Creată de popor pentru popor, cultura 
sociolistă este un elocvent argument al de
mocratismului structural al societății noas
tre, al umanismului său de substanță. Nu
mai un popor liber, pe deplin stăpîn pe

destinele sale, poate ctitori într-un răstimp 
istoric relativ scurt atîtea valori spirituale, 
îngemănîndu-le armonios cu cele materiale. 
Numai un popor conștient de marile lui țe
luri revoluționare, hotărit să ie transforme 
în faptă prin muncă entuziastă, de zi cu zi, 
poate fi creator de literatură și artă revolu
ționară, angajată, vorbind expresiv lumii 
despre marile lui virtuți artistice.

Sînt atribute proprii tuturor cetățenilor 
patriei, sînt realități întru totul caracteris
tice României socialiste. Liber, muncitor și 
creator, poporul român pune într-o relație 
de suflet și conștiință toate aceste adevă
ruri și în ampla manifestare a muncii și 
creației libere care este Festivalul național 
„Cîntarea României", grandioasă competi
ție organizată din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Festivalul național „Cîntarea României"
în limba comună a muncii 

și a dragostei de țară
mărturie a largului acces al poporului 

la cultură și creație
Constituind un cadru ideal de participare a 

maselor de oameni ai muncii la dezvoltarea va
lorilor spirituale socialiste ale patriei, o eloc
ventă formă de afirmare a receptivității, a talen
tului și forței creatoare a poporului nostru, 
Festivalul național „Cîntarea României" de
monstrează convingător democratismul structural al societății și al culturii noastre, noi, relie- 
fînd totodată roadele strălucite ale activității 
desfășurate de partidul și statul nostru pentru 
făurirea conștiinței revoluționare a celor ce mun
cesc, pentru larga manifestare a acestora in sfera 
creației.

Dacă în prima ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" au fost antre
nate 103 792 formații și cercuri artistice cu 
2 160 611 membri, în cea de-a doua ediție 
numărul acestora a crescut la 153 315 cu
2 995 243 participant, pentru ca în urmă
toarele două ediții să fie prezente pe 
scena întrecerii 174 470 formații cu
3 845 439 membri și, respectiv, 191 543 for
mații și cercuri artistice, cuprinzînd 4 492 076 
oameni ai muncii.

cuprinzând aproape 4500000 oameni ai muncii

Festivalul național „Cîntarea României*1

^^19154^
formații și cercuri

S rt IS 0 C®

Liberi, egali, întru totul stăpini pe destinele lor, oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, acționează pentru înflorirea pa
triei unde s-au născut și trăiesc, celebrind cu egală însuflețire în
făptuirile prezentului, bucuriile muncii înfrățite. Această realitate 
se exprimă simbolic în avîntul remarcabil al artei și culturii în 
limbile naționalităților conlocuitoare. Luînd 1983 ca an de referință, 
vedem că acestei emulații creatoare ii stau mărturie :

© 11 536 formații și cercuri artistice în limbile naționalită
ților conlocuitoare, care antrenează 225 556 artiști ama

tori maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități.
® Din producția editorială a aceluiași an, 418 titluri de 

carte, apărute în limbile naționalităților conlocuitoare, 
au fost tipărite în 3 778 000 exemplare.

® Cele 11 publicații cotidiene în limbile naționalităților 
conlocuitoare au apărut într-un tiraj de 91 227 000 
exemplare ; 3 săptămînale în limbile ndționalităților 
conlocuitoare s-au difuzat în 1 532 000 exemplare.

@ Din cele 45 de teatre dramatice, existente în țară, 9 au 
prezentat spectacole în limbile naționalităților conlocui
toare (6 în limba maghiară, 2 în limba germană, 1 în 
limba idiș).

© Din 5 teatre de operă, 1 își desfășoară activitatea în 
limba maghiară ; din 24 de teatre de păpuși, 4 prezintă 
spectacole în limbile naționalităților conlocuitoare.
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O cetate a culturii socialiste \

(I

I

Viața cultural-edu- 
cativă și artistică a 
municipiului Tirgoviș- 
te a cunoscut, in cele 
patru decenii care au 
trecut de la victoria ... 
revoluției- de- eliberare teatru popular, o or- 
socțată și națională, chestră simfonică, pa- 
anțlfasCistă și antiim- tru cinematografe, opt 
periălisîă, o dezvoltare cinecluburi, șapte 
neîntreruptă. Se poate 
spune, pe drept cuvint, 
că orașul Tirgoviște de 
azi este nu numai o 
cetate a oțelului nobil 
românesc, ci și o ceta
te a culturii socialiste-. 
Ce poate fi mai eloc
vent decit următoare
le date ? tn 1944, viața 
culturală a orașului se 
rezuma la numai două 
mici cinematografe, la 
care aveau acces nu
mai oamenii avuți. 
Cunosc bine situația 
din trecut pentru a 
afirma că. deși orașul 
nostru se poate minări 
cu solide tradiții cultu
rale, cu numele unor 
mari scriitori și artiști, 
viața culturală era să
racă, lipsită de mijloa
ce pentru cei mulți. 
Astăzi, Tirgoviștea 
oțelului, a strungului, 
a utilajului petrolier, 
a lămpilor electrice, a 
cărbunelui și a petro
lului se prezintă cu

următoarea bază ma
terială : trei moderne 
case de cultură (a sin
dicatelor, a municipiu
lui, a științei și tehni
cii pentru tineret), un

. . . ce
nacluri literare, un 
muzeu cu 11 secții, un 
cenaclu județean al 
Uniunii artiștilor plas
tici din România, 
șase cămine culturale 
și două cluburi munci
torești. De o atenție 
aparte s-au bucurat 
monumentele istorice 
ale Tirgoviștei. La 
indicația secretarului 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost 
restaurate complexele 
muzeale Curtea Dom
nească și Stelea, au 
fost puse in valoare 
alte monumente și 
case memoriale. Se 
poate spune, pe drept 
cuvint, că azi nu exis
tă zi fără activitate 
cultural-artlstică des
tinată. oamenilor mun
cii, fără ample acțiuni 
politico-educative. In 
contextul profund 
stimulator al Festiva
lului național ..Cin-

tarea României", miș
carea artistică de 
amatori s-a diversifi
cat, majoritatea celor 
care urcă pe scenele 

• cluburilor și căminelor 
culturale sint creatori 
de. bunuri materiale.

Toate aceste înfăp
tuiri s-au produs cu 
precădere după Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R., de cină. în 
fruntea partidului se 
află iubitul și stima
tul fiu al României so
cialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Reinvestlrea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
în cea mal înaltă func
ție de partid, la cel 
de-al XIII-lea Congres, 
ne întărește și ma!i 
mult convingerea că 
viața țării va cunoaș
te noi transformări, că 
idealurile și năzuințe
le noastre vor fi tra- 
duse în fapt, că patria 
noastră socialistă va 
înainta ferm pe dru
mul dezvoltării și înt 
floririi ei multilaterale.
Elena 
DUMITRESCU 
pensionaiâ, 
laureată a Festivalului

României

Casa de cultura a sindicatelor din municipiul Tîrgoviște

A

Repere edificatoare ale politicii umaniste 
a partidului

Politica umanistă a partidului în domeniul 
culturii e demonstrată elocvent și de amploarea 
producției editoriale, de extinderea și moderni
zarea rețelei și a producției cinematografice, de 
creșterea numărului de abonamente la radio și 
televiziune. Toate aceste realizări vin in intim- 
pinarea nevoilor spirituale mereu crescînde ale 
oamenilor muncii, dorinței lor de a-și modela o 
personalitate spirituală complexă. Satisfacerii 
acestui deziderat ii sint consacrate între altele :

® 36 cotidiene, cu un tiraj total în 1983 
de 1 117 059 000 exemplare © 24 săptămî- 
Iiale, difuzate în 37 702 000 exemplare 
® 3 674 titluri de carte, într-un tiraj total 
de_74_445..Q0Q .exemplare*® In același an 
s-au turnat 32 de filme artistice de lung 
metraj, 56 filme de scurt metraj, 315 

filme documentare și științifice © Numărul 
abonamentelor TV a atins cifra de 
3 912 161, revenind 173 abonamente TV la 
o mie de locuitori ® 713 locuitori dintr-o 
mie au urmărit în 1983 spectacole teatrale 
și muzicale.

© In așezămintele culturale își desfășoară 
activitatea 2 545 cercuri de creație tehnico- 
științifică ® In cadrul celor 2 938 universi
tăți cultural-științifice funcționează 22 500 
cursuri de cultură generală, științifice și 
tehnice frecventate de 812 000 cursanți. La 
acestea se adaugă activitatea celor 6 200 
brigăzi științifice cu peste 34 000 membri și 
5 057 lectorate în mediul rural și urban.

Istoriei ■ patriei
— omagiul contemporanilor

Grija statornică pe care partidul, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă cunoașterii istoriei naționale, tradițiilor de 
muncă și luptă ale poporului român, educării oamenilor muncii, a 
tinerelor generații în spiritul dragostei de țară, al respectului pen
tru înaintași, este ilustrată elocvent prin :

© Restaurarea, numai în 1983, a 22 348 piese ale patrimo
niului cultural național și conservarea altor 21 784 

obiecte și monede.

© Puternicul impuls dat cercetării arheologice și istorice 
desfășurate la 155 obiective arheologice, în urma să
păturilor recente descoperindu-se circa 30 000 piese ar
heologice.

© Cele 423 muzee de istorie și arheologie, de etnografie, 
artă plastică, literatură, muzică, teatru, științele naturii, 
tehnică și știință, memoriale au fost vizitate de 15 733 247 
persoane.
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LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOCIALISMULUI]O realitate grăitoare a împlinirii multilaterale a personalității umane în societatea noastră, expresie elocventă a afirmării libere a geniului creator al poporului român—= FILE DE ISTORIE

15 SEPTEMBRIE 1980 : tovarășul Nicolae Ceaușescu impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu inaugurează Monumentul Independenței din 

municipiul lași
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Strălucită epocă
de creație 
culturală

Alexandru ANDRIȚOIU

Pentru cultura noas
tră națională, actul 
Eliberării de la 23 Au
gust nu a fost doar un 
început de drum, ci 
pragul unei revoluții 
și, deci, învestitura 
unui nou 'destin. In 
patosul noii culturi 
s-au înrolat, încă din 
prologul ei, spiritele 
cele mai reprezentati
ve, mai valoroăse ale 
culturii naționale. Căci 
cultura românească, in 
ceea ce a avut ea mai 
durabil, se ilustrează 
prin aderența ei la 
ideile cruciale și la 
sentimentele înalte 
ale epocii. Marii crea
tori și artiști dintre 
cele, două războaie, 
s-au situat pe pozițiile 
intereselor populare și 
naționale, multi dintre 
ei răspunzind cu însu
flețire chemărilor și 
ideilor revoluționare 
ale partidului nostru 
comunist. Cei mai de 
seamă scriitori, artiști 
plastici, 
teatru, 
afhitecți, în 
cu savanții, au deve
nit, după actul istoric 
de la 23 August 1944, 
purtători de cuvint ai 
idealurilor socialiste, 
creatori dăruiți cu trup 
fi suflet noii istorii « 
•poporului român.

Noii’ culturi revolu
ționare, partidul și 
statul nostru î-au 
creat o bază econo
mică, materială priel- 
-1-- vastelor desfă- 

~ ’ /■' de
la așezămintele 

impozante, 
la popularlza- 

operelor artiști- 
la cărți și sta- 
pînze și fresce.

oameni de 
compozitori, 

simetrie

nică 
șurări. De la fila 
carte 
culturale 
de 
■rea 
lor 
lui, . . _____
simfonii, coregrafie ori 
tablouri panoramice — 
întreaga noastră crea
ție culturală a cunos
cut o puternică dez
voltare. Desigur, peri
oada de început a con
strucției socialiste a 
cunoscut șt o seamă de 
erori, care au stinjenit 
vremelnic creația lite
rar-artistică. Este me
ritul nepieritor al 
partidului nostru, al 
tovarășului Nicolae

OMAGIUL ARTELOR ——

Ceaușescu de a fi 
inaugurat, de la Con
gresul al IX-lea încoa
ce, o nouă epocă de cultură caracterizată 
de o largă deschidere 
a orizonturilor creației 
către popor, către ma
rile noastre idealuri, 
de o autentică liberta
te artistică in care 
creatorii, pictorii, poe
ții, muzicienii dau glas, 
in limbajul specific ar
tei lor, sentimentelor 
de dragoste fată de pa
trie, de încredere in 
destinul ei luminos. 
Prin participarea masi
vă a oamenilor muncii 
la fenomenele culturii, 
deseorț fiind ei înșiși 
creatori de frumos — 
cum se intimplă in ca
drul Festivalului națio
nal „Cintarea Româ
niei" — întreaga noas
tră cultură a devenit 
o cultură de masă. Ne- 
coborind la forme ru
dimentare, ci ridicînd 
gustul oamenilor la 
formele ei superioare 
reflexive, cu un bo
gat conținut de idei.

Partinitatea 
triotismul, 
morale și estetice 
noii

si pa- 
valorile 

ale 
noastre culturi 

slnt cele care au asi
gurat, mai cu seamă 
in cele aproape două 
decenii care au trgcut

■ de la Congresul âU 
IX-lea al P.C.R., de
mocratismul și aleasa 
funcționalitate a cultu
rii. Căci cărți, expozi
ții și spectacole exis
tau, chiar dacă in nu
măr mult mai mic, și 
mai înainte — dar 
cine, cind și in ce pro
centaje puteau să le 
guste și, mai ales, să 
le înțeleagă și să și le 
însușească ? Iar dacă 
numărul instituțiilor 
culturale s-a înzecit, 
cel al iubitorilor de 
frumos s-a însutit — 
statisticile realității 
dovedind cu prisos 
acest fenomen. Putem 
vorbi, pe (fyept cuvint, 
de o nouă și strălucită, 
renaștere culturală cti
torită de partid, de 
orientările generoase 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Valorile culturii — larg accesibile oamenilor muncii

713 locuitori dintr-o mie 

au urmărit, în 1983, 
spectacole teatrale și muzicale

în 1983, spectacolele teatrelor dramatice 
din România au fost urmărite de 

peste 5300000 spectatori

Umanismul nou, revoluționar, care vi
zează afirmarea plenară a personalității 
fiecărui membru al societății in contextul 
progresului general, se caracterizează prin 
asigurarea unui larg acces al tuturor oa
menilor muncii la tezaurul valorilor cul
turale, prin extinderea bazei materiale a 
educației și a culturii, prin înmulțirea așe
zămintelor culturale, devenite în acești ani 
adevărate foruri ale făuririi conștiinței co
muniste.

In țara noastră există azi : 279 case 
de cultură • 7 925 cămine culturale 
® 266 cluburi ® 6 337 biblioteci pu

blice • 5 643 cinematografe funcțio
nale, moderne, care au dat 1 869 323 
spectacole vizionate in 1983 de 
216 090 000 spectatori • 43 școli 
populare de artă • 45 teatre drama
tice, care au dat reprezentații viziona
te de 5 306 800 spectatori ® 24 teatre 
de păpuși și marionete a căror activi
tate s-a concretizat în același an 
în 6 792 reprezentații urmărite de 
1 915 434 spectatori • 16 teatre mu
zicale ce au dat 4 616 repre
zentații vizionate de 2 075 422 iu

bitori de artă • 5 opere ale căror 
colective au pus în scenă 1 133 
reprezentații la care au partici
pat 579 331 spectatori • 7 ansam
bluri de cîntece și dansuri au dat 
1 969 reprezentații vizionate de 
806 461 spectatori • 15 orchestre sim
fonice au dat 2 212 concerte audiate 
de 844 461 melomani, iar cele 36 de 
orchestre populare au prezentat 6 606 
concerte audiate de 2 358 166 iubi
tori de folclor.

Teatrul Național din Craiova

Vocația umanistă a artei -
Purtind cu sine o 

tradiție bogată, in care 
atitudinea revoluționa
ră a oamenilor de artă 
s-a reliefat precum
pănitor în toate mo
mentele istorice din 
răstimpul celor 135 de 
ani de existență a 
scenei craiovene. Na
ționalul din Cetatea 
Băniei oltene își 
monstrează astăzi 
nerețea perpetuă 
vigoarea trăirilor 
spiritul înaltelor idea
luri ale socialismu
lui. O zonă a țării 
de adlncă și luminoasă 
spiritualitate, înscrisă 
în geografia culturală 
a României cu semne 
și repere distinctive 
și-l revendică cu mîn
drie și ii impune 
rosturi noi, angajări 
decisive. Dar, mai 
mult decît atit, dato
rită temeiurilor și con
dițiilor noi î/i care s-a. 
dezvoltat și s-a afir
mat in ultimele patru 
decenii, Naționalul 
craiovean a putut de

de- 
ti- și 
în

păși condiția provin
cială de altădată, in- 
scriindu-se in conste-, 
lația de valori a tea
trului românesc și uni
versal. în acest urcuș 
firesc girat de con
textul dezvoltării fără 
precedent a culturii și 
artei românești, orien
tările proiectate In 
mesajul de salut 
transmis de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul împlinirii a 
125 de ani de activi
tate și al încununării 
teatrului nostru cu 
„Ordinul Meritul cul
tural" clasa I, ca.. și in 
toate documentele de 
partid care vizează 
problemele artei con
temporane, au dat co
lectivului craiovean 
posibilitatea de a-și 
redimensiona efortu
rile și valențele, de a 
propulsa o artă politi
că majoră.

Intr-un edificiu nou 
— inaugurat în anii 
cei mai fertili ai țării, 
in minunata „Epocă

Ceaușescu" — edificiu 
care rivalizează, in 
materie de creație, ar
hitectură și funcționa
litate, cu cele mai im
portante construcții de 
acest gen pe plan mon
dial, înnoirea și ținu
ta spectacolelor au 
devenit preocupări 
permanente ale între
gului nostru colectiv 
artistic. înnoirea în
seamnă pentru noi 
promovarea u.nei dra
maturgii novatoare, ca 
problematică și condi-* 
ție estetică, o drama
turgie ce reflectă spe
cificul epocii noastre, 
eroii reprezentativi ai 
societății socialiste ro
mânești. Promovarea 
consecventă a. dra
maturgiei românești 
contemporane este un 
titlu de mândrie și un 
reper de cultură prio
ritar. . Prin turneele 
sale. Teatrul Național 
din Craiova a stimulat 
interesul pentru nu-

meroase piese româ
nești contemporane și 
clasice in rîndul mai 
multor colective tea
trale europene, a re
prezentat cu succes 
teatrul românesc peste 
hotare, in U.R.S.S., 
R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Bulgaria, R.P. Polo
nă ș.a.

Teatrul craiovean se 
prezintă in fața celor 
două mari evenimente 
din viața țării cu dem
nitatea pe care i-o jus
tifică rememorarea 
drumului parcurs : un 
drum de continuă dă
ruire, de slujire con
secventă a idealurilor 
epocii noastre, a edu
cației artistice in spi
rit umanist și patriotic 

aa. oamenilor muncii, 
publicului larg.

Alexandru
FIRESCU
Teatrul Național 
din Craiova
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Căminul cultural din comuna Odoreu, județul Satu Mare

ț
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MUNCĂ FĂRĂ PREGET CONSACRATĂ ÎNFĂPTUIRII 
EXEMPLARE A OBIECTIVELOR ECONOMICE

După încheierea secerișului orzului, miile de mecanizatori și cooperatori de pe ogoarele județului Dolj au trecut cu toate forțele la recoltarea griului. lucrare ce se desfășoară in 21 din cele 26 de consilii agroindustriale din județ. De la început mijloacele mecanice au fost dirijate în lanurile de grîu din soiuri timpurii, care se coc mai repede. Timp prețios se cîștigă prin controlul permanent al stadiului de coacere a lanurilor, operațiune pe care specialiștii o fac cu toată răspunderea pentru a putea da semnalul de începere a recoltării.Pretutindeni, in unitățile prin care am trecut, pe un traseu ce a străbătut județul de la Craiova pină la Dunăre, se simte preocuparea oamenilor pentru a stringe recolta cit mai repede și fără pierderi. Despre a- ceastă preocupare ne-a vorbit tovarășul Constantin Bulugiu. directorul direcției agricole. „Ne-am pregătit pentru a realiza cea mai scurtă campanie de strîngere a griului — ne spune interlocutorul. întreaga suprafață de peste 136 000 hectare cultivate o putem recolta in numai 9 zile bune de lucru. Pentru grăbirea secerișului. 280 de combine din nordul județului, unde coacerea griului este mai intirziată. au fost deplasate în consiliile agroindustriale situate între Craiova și Dunăre, întrucit în această parte a județului lanurile de grîu au ajuns cu mult mai devreme la maturitate. Ca urmare, cele mai avansate la seceriș sint unitățile agricole din consiliile agroindustriale Bîrca. Măcesu de Jos, Calafat. Poiana Mare și Perișor, care au recoltat între 50 și 60 ]a sută din suprafețele cultivate cu griu“.Am urmărit, la fața locului, in cî- teva unităti. cum se acționează pentru a se realiza cea mai scurtă Campanie de recoltare a griului.
Cmd organizarea este 
hună, rezultatele sînt 

pe măsurăNumeroase fapte de muncă vorbesc despre răspunderea mecanizatorilor și a specialiștilor pentru strîn- gerea recoltei cit mai repede și fără pierderi. Prima grijă a primarului din Perișor. Constantin Vieru. și a inginerului-șef al cooperativei agricole din localitate. Aurel Mitrulescu, este să asigure toate condițiile pentru ca atit mecanizatorii localnici, cit si cei veniți in ajutor din alte secții de mecanizare să lucreze fără întrerupere. Rezultatele sint vizibile. Șapte mecanizatori dintre cei sosiți de la S.M.A. Plopșor. în cadrul acțiunilor de întrajutorare, „cei mai buni dintre cei buni", după cum ni B-a spus, :au'recoltat zilnic cite două- trei tone de grîu peste norma stabilită, la fel ca și; mecanizatorii localnici. Deocamdată, „recordul" îl deține mecanizatorul Marin Iovan, care a strins cite 40 tone de grîu pe zi. în timp ce combinele înaintează agale pe marea de spice a lanurilor, in- ginerul-șef Aurel Mitrulescu verifică permanent umiditatea boabelor. „Vrem să livrăm numai grîu de calitate" — ne spune inginerul, con- semnînd rezultatele analizei : umiditatea boabelor este de 17—18,5 la sută, adică sub limitele admise. Dealtfel. boabele aurii, fără urme de corpuri străine, rezultat al erbicidă-

folosite gospodărește, tu maximă economieMateriile prime

In fabricația de mașini-unelte: CIT DIN METALUL 
CONSUMAT SE REGĂSEȘTE ÎN PRODUSUL FINIT? «0

Azi, punctul de vedere al specialiștilor din producțieAm prezentat în articolul precedent, publicat în „Scinteia" din 11 iulie, citeva din principalele cauze care determină un coeficient mult prea mic de utilizare a metalului in industria constructoare de mașini- unelte. precum și o serie de probleme care pot și trebuie să fie rezolvate de cercetarea științifică și proiectare. Faptul că circa 20 la sută din meta
lul consumat in acest sector de activitate se reîntoarce în oțelării, la re
topit, sub lormă de șpan, ștraifuri, capete de bare ș.a. trebuie să de
termine, in mod categoric, acțiuni mai susținute, o amplă mobilizare a 
specialiștilor pentru promovarea, încă din faza de concepție și proiec
tare, a unor soluții moderne, eficiente, mai economice sub aspectul con
sumului de metal.Este greșită opinia acelor specialiști care consideră că metalul ce nu 

se regăsește în produsele finite nu constituie o pierdere. „In fond, se mai apreciază uneori, fierul vechi nu se risipește ; se recirculă și este atras din nou în circuitul productiv. Deci, nu se pierde nimic sau în orice caz nu prea mult". Eroare ! Pentru 
fiecare gram de metal trimis Ia re
topit s-au consumat minereuri, cocs,

0 diferență mult prea mare între plan și realizăriSă vedem insă, in continuare, cum se .acționează in unitățile productive pentru economisirea metalului. De ce chiar și atunci cînd proiectele unor mașini-unelte sint judicios întocmite se face totuși o mare risipă de metal ? Ce probleme trebuie rezolvate pentru ca metalul să poată fi’ mai bine gospodărit ? Acestea sint numai citeva din întrebările la care am cău- tat răspuns organizînd un sondaj în
Coeficientul de utilizare 
a metalului (in procente) 

Unitatea
Plan Realizat® întreprinderea de mașini-unelte și agregate București© întreprinderea de mașini-unelte Arad® întreprinderea „Saro" Tirgoviște® întreprinderea mecanică Sibiu® întreprinderea „înfrățirea" Oradea® întreprinderea de mașini-unelte Bacăue întreprinderea mecanică Alba Iulia ® întreprinderea de mașini-unelte Suceava® întreprinderea mecanică Roman

v

rilor făcute la timp si al reglării corecte a combinelor, arată că si calitatea piinii va fi cea dorită. Am con

semnat acest aspect pentru că si în celelalte unităti agricole doljene calitatea griului este bună.Pentru înfăptuirea obiectivului stabilit in actuala campanie — recoltarea griului in timp scurt si fără pierderi — se cuvine remarcată preocuparea pentru a Se realiza ritmul stabilit Ia Seceriș, în care scop esențială este functionarea neîntreruptă a combinelor, prin dirijarea

La secerișul griului 
Cu toată răspunderea 
pentru a realiza cea mai 

scurtă campanie
BRIGADA „SCÎNTEII" TRANSMITE 

DIN JUDEȚUL DOLJ

La C.A.P. Perișor se string ultimele suprafețe cu griu din soiurile timpurii

energie, combustibil : apoi, pentru 
retopirea și rccircularea fierului 
vechi se consumă din nou energic, 
feroaliaje, se folosesc importante ca
pacități de producție. „Menirea" metalului ieșit din oțelării este să se regăsească în proporție cit mai mare în produsele finite, să fie cit mai judicios folosit și nicidecum să fie „plimbat" între unitățile metalurgice și cele prelucrătoare.
9 din cele 17 întreprinderi constructoare ds mașini-unelte din cadrul centralei industriale de specialitate. Punctul de pornire al investigației noastre l-a constituit coeficientul de 
utilizare a metalului, mai precis al 
laminatelor finite pline din oțel. Dar să punem față in față prevederile planului cu rezultatele obținute la acest indicator in primul trimestru din acest an :

89,6 63,3

90,0 65,3
90,0 68,0
80,0 69,6
83,6 71,0

90,0 76,0
88,0 76,5

84,0 76,7
85,8 80,9

lor acolo unde pot lucra cu maximum de randament. Specialiștii din unitățile consiliilor agroindustriale Perișor, Birca, Calafat și Segarcea au căutat și au găsit soluții pentru a se evita scuturarea griului din lanurile cu coacere neuniformă. La cooperativa agricolă Galiciuica. de exemplu, unde nu e posibilă recoltarea in formație compactă, combinele au fost dirijate pe porțiuni mai mici de lan cu coacere uniformă.

Combinele sînt dirijate 
operativ în lanurile 

coaptePe parcursul documentării noastre âm consemnat multe fapte si inițiative ăle mecanizatorilor si specialiș

Așadar, nici una din principalele 
unități constructoare de mașini-unel
te din tară nu a realizat coeficientul 
planificat de utilizare a metalului. Aceste cifre medii, pe unități, re-* prezintă însă numai virful piramidei a cărei bază o constituie producția unei game variate de mașini-unelte la care. în unele cazuri, indicii de utilizare a metalului sînt chiar șl mai mici. La mașinile de găurit cu coloană MGC 25, de exemplu, realizate la „Infrățirea“-Oradea, se regăr sește in produsele finite numai aproximativ jumătate din metalul consumat ! La strungurile tip DLZ 603, fabricate Ia I.M.U. Arad, coeficientul de utilizare a metalului este de numai circa 60 la sută. Iar în cazul frezelor longitudinale cu portal FLP 1 600, produse la I.M.U.A. București, coeficientul de utilizare a metalului este de 62 la sută.Desigur, cu prilejul investigației întreprinse. în carnetele redactorilor și corespondenților care au participat la această anchetă s-a adunat un material faptic deosebit de bogat. Practic, nu a existat unitate în care să nu ni se prezinte numeroase acțiuni și măsuri luate pentru economisirea metalului și îmbunătățirea coeficientului lui de utilizare. Nu vom insista însă asupra acestor experiențe, deoarece ele sint de acum un bun cîști- gat, soluțiile adoptate fiind, in general. aplicate pe scară destul de largă. Astfel, in aproape toate unitățile s-au luat măsuri pentru reproiectarea și modernizarea mașinilor-unelte, perfecționarea tehnologiilor și soluțiilor constructive folosite pentru fabricarea unor repere. înlocuirea unor piese mari turnate cu construcții sudate ș.a.Pe de altă parte, sondajul efectuat a evidențiat că în întreprinderi se mai risipește metal și din cauza indisciplinei, a slabului spirit gospodăresc manifestate la unele locuri de muncă, a rebuturilor. După cum ne relata inginerul Vasile Sto- leru, șeful atelierului proiectare tehnologii de la I.M.U. Bacău, insuficienta pregătire a unor muncitori 

tilor doljeni, care dovedesc că prin buna organizare a muncii în cimp se pot cistiga minute și ore prețioase in bătălia pentru stringerea cit mai repede a griului. La I.A.S. Moțăței^ directorul unității. Ion Calotă. împreună cu specialiștii unității au jalonat porțiunile ■ de lanuri coapte uniform, zeci de hectare puțind fi recoltate astfel cu citeva zile mai devreme. Iar pe terenurile cu dune

La C.A.P. Segarcea, boabele recoltate sînt descărcate din mers

și interdune, acest mod de a proceda devihe obligatoriu. în această unitate este vizibilă grila pentru Organizarea lucrărilor in flux continuu, de la recoltare, eliberarea si pregătirea terenului pină la semănatul culturilor succesive. în acest scop, pentru a se grăbi stringerea paielor și a se crea front de lucru tractoarelor la pregătirea terenului si semănat, toate cele 

Aspect de la baza de recepție din consiliul agroindustrial Băileștî

din sectorul de prelucrare, precum și folosirea unor materiale supradimensionate, luate la intimplare din depozit, constituie tot atitea cauze care determină pierderi însemnate de metal. Nu ne vom referi însă mai pe larg nici la aceste aspecte, deoarece avem convingerea că organizațiile de partid, ale U.T.C., de sindicat din fiecare unitate vor acționa cu
Ce solicită producția de la cercetare 

și proiectare ?Oricît ar părea de surprinzător, opinia unor specialiști, cum sint cei de la „înfrățirea" Oradea, este că, in prezent, în construcția de mașini- unelte nu se poate realiza coeficientul planificat de utilizare a metalului. Este fundamentală în vreun fel această opinie ?— în mod categoric, coeficientul de utilizare a metalului poate fi îmbunătățit, ne spune tovarășul Virgil Năstasc, șeful atelierului proiectare tehnologii de la I.M.U.A. București. Consider însă că, pină acum, în această privință s-a făcut o greșeală de fond. Și anume, coeficientul 
de utilizare a metalului nu a stat in a- 
tenția proieefanților de mașini-unelte. Desigur, în ultimul timp s-au luat măsuri pentru folosirea rațională a metalului. Așa, de pildă, nu de mult, cu prilejul unei analize făcute la I.M. Roman s-au stabilit o serie de măsuri pentru reducerea cu 10—15 la sută a adaosurilor de prelucrare la unele repere turnate pentru mașinile de găurit și rectificat în coordonate. Dar, repet, coeficientul de utilizare a 
metalului poale și trebuie îmbunătă
țit încă din faza de proiectare. Pină nu de mult, în proiectele mașinilor-unelte nu se făcea nici un fel de referire la coeficientul de utilizare a metalului ; se consideră că rezolvarea acestei probleme revine exclusiv specialiștilor din producție, iar coeficientul de utilizare a metalului ar fi o rezultantă a tehnologiilor aplicate, și nicidecum un o- biectiv stabilit și urmărit de la bun început. De aceea, specialiștii din unele unități apreciază că, prin plan, s-a stabilit un coeficient de utilizare a metalului mult prea mare. De un an de zile, 
întreprinderea noastră a cerut insă 
institutelor de proiectare să calculeze 

nouă prese folosite sint dotate cu sănii pentru transportul baloților, a căror descărcare durează mai puțin de trei minute. „Rezultatele Ia recoltare puteau fi mai bune dacă am fi lucrat cu toate combinele — ne spune inginerul mecanic al I.A.S. Moțăței, Trifon Popescu. Dar șase combine n-au putut ajunge in cimp din cauza lipsei de motorină". După cum am fost informați la direcția agricolă, recoltarea griului din soiurile timpu

rii se putea încheia cu două-trei zile mai devreme dacă cantitățile de motorină repartizate erau livrate la timp. Pentru evitarea unor asemenea situații, ce pot duce la pierderi de recoltă prin scuturarea spicelor. Ministerul Agriculturii trebuie să asigure aprovizionarea ritmică cu carburanți. in conformitate cu repartițiile stabilite.

toată hotărîrea pentru întărirea conștiinței de bun gospodar a oamemlor muncii, a ordinii și disciplinei. In schimb, ne vom opri mai pe larg asupra acelor probleme a căror rezolvare impune o colaborare mai 
strinsă intre cercetarea științifică și 
proiectare, intre specialiștii din alte 
sectoare de activitate și cei din uni
tățile producătoare de mașini-unelte.

și greutatea netă a pieselor în faza 
de proiectare, să analizeze fiecare re
per și din punct de vedere tehnolo
gie și constructiv, astfel incit indicele 
de utilizare a metalului pe întreaga 
mașină să se încadreze între 80 și 85 Ia sută. Se poate zice că este o măsură administrativă, dar ea pune în evidență necesitatea schimbării unei anumite optici. Generalizarea acestei soluții este o cerință esențială pentru folosirea mai rațională a metalului in construcția de mașini-unelte.— în discuțiile avute și cu alți specialiști, din alte unităti. s-a exprimat părerea că în construcția de mașini-unelte nu se poate realiza un coeficient prea mare de utilizare a metalului, deoarece în componența strungurilor, mașinilor de frezat ș.a. intră axe dintr-o singură bucată, dar cu diametre diferite, multe roți dințate, ceea ce determină pierderi mari de metal. în prezent, lucrurile stau chiar așa. Ce trebuie făcut insă pentru îmbunătățirea situației ?— Intr-adevăr, actualele tehnologii și soluții constructive nu asigură in cazul unor repere un coeficient prea bun de utilizare a metalului. La execuția axului principal de strung, de exemplu, se pierde mult metal. De ce ? La un cap, unde sînt pinioanele de antrenare, axul este foarte gros, iar la celălalt cap este mult mai subțire. Axul fiind realizat dintr-o singură bucată, diferența dintre diametrul cel mai mare și cel mai mic se strunjește, se transformă în șpan. Chiar și in cazul axelor forjate se pierde mult metal. Există insă soluții pentru eliminarea acestui neajuns. Dealtfel, am și stabilit cu I.C.S.I.T. „Titan" să se studieze posibilitatea executării separate, din două bucăți, a axului și a pinionului de antrenare. Procedeul propus este cu ade

Există rezerve de spo
rire a ritmului de lucruMergem pe șoseaua Craiova — Calafat. întîlnim, in drum spre bazele de recepție, autobasculante si tractoare cu remorci virfuite cu boabe aurii, autovehicule bine etanșeizate pentru a nu se pierde nici un bob. Alte autovehicule goale se reintorc în lanuri pentru un nou transport. Cu atit mai discordante apar unele situații care nu se încadrează în aspectul general de muncă. Iată un caz. Șoferul Ion Drâgan. de la I.T.A. Craiova, Autobaza 3. staționa la o răspintie de drumuri neștilnd incotro s-0 apuce. îl întrebăm de ce staționează. „Am fost trimis in consiliul agroindustrial Moțăței să transport griu de la C.A.P. Hunia. Dar acolo nu se recoltează. Mi-e necaz că pierd timpul cu autobasculanta și remorca, ele avind o capacitate de 24 de tone", în apropiere. Pe aceeași șosea, staționau si cele 10 combine din aceeași formație dirijată de la cooperativa agricolă Hunia spre C.A.P. Maglavit. „Dirijate" este un fel de a spune, pentru că combinerii respectivi nu știau încotro s-o apuce. De la mecanizatorul Constantin Ivan aflăm că „cineva cu mașină mică ne-ă spus să mergem la C.A.P. Maglavit, unde e de recoltat O solă de 150 hectare de griu din soiul Libelula. Atit — Și nimic mai mult I". „îndrumătorul" a plecat, mecanizatorii au pornit, dar au rămas în drum. întrebind în dreapta și în stingă unde o fi lanul copt. „Ieri, după ora 17, am pierdut timp pentru că n-am mai avut mijloace de transport" ~~ ne spune un combiner. „Pierdem timp în bază, din care Cauză fac numai două curse pe zi, in loc dă trei cite âș putea face" —• intervine și tractoristul ru- tierist, Andrei Ștefan. Este o situație cu atit măi gravă eu cit această formație de mecanizatori cu combine și mijloăce de transport ă fost adusă ăici tocmai de Ia S.M.A. MeîitieȘti, din nordul județului. Ce-i drept, este vorba de un caz ieșit din Comun, dar care pune pregnant problema asigurării tuturor condițiilor pentru ca utilaje aduse de la mari distanțe să poată fi utilizate din plin. Numai in acest fel acțiunea de intrâiutorare eu forțe mecanice la recoltare poate avea o eficientă maximă.Ne-am referit doar la citeva aspecte care dovedesc convingător că in județul Dolj, unde lanurile de griu 8-au copt pe mari suprafețe, există reale posibilități pqntrtl intensificarea secerișului. Pentru această este nevoie ca organele agricole si conducerile unităților agricole să întreprindă măsuri hotărite, astfel incit pretutindeni mijloacele mecanice să fie utilizate Ia întreaga capacitate din zori și pină seara tirziu. Aceasta este condiția hotărîtoare pentru că mecanizatorii, cooperatorii si specialiștii doljeni să realizeze, intr-adevăr, cea mai scurtă Campanie de recoltare ă griului.

C. BORDEIANU 
N. BABĂLAU 
corespondentul „Stlnteii*

vărat eficient, implică studii deosebite. dar trebuie pus la punct. Acesta e un exemplu. Pot fi date insă multe altele; unde se impune aplicarea unor soluții constructive și tehnologice noi. Dificultatea constă tocmai in faptul că in construcția d« mașini-unelte se folosesc foarte multe repere, iar pentru îmbunătățirea 
coeficientului de utilizare a metalu
lui trebuie găsite soluții individuale 
pentru fiecare caz in parte.Așadar, începutul a fost făcut : s-a solicitat cercetării și proiectării să elaboreze o Serie de soluții constructive noi. deosebite. In construcția de mașini-unelte. Dealtfel, în acest domeniu există o serie de studii deosebit de valoroase. Un exemplu în această privință il oferă întreprinderea de mașini-unelte din Oradea, unde. începind din acest an, pinolele noilor tipuri de mașini de găurit vor fi executate din două bucăți îmbinate prin sudură. în felul acesta, pinolele vor putea fi confecționate din țeavă in loc de laminate pline, ceea ce va determina o mare economie de metal. Este necesar insă să se acționeze cu mai multă insistență pentru definitivarea acestor procedee și generalizarea lor în pro
ducție. în orice caz. este eu totul ne
firesc ca în faza tic proiectare să nu 
se calculeze precis și coeficientul de 
utilizare a metalului, generalizarea 
acestei obligații impunîndu-sc de la 
sine. *Deocamdată, ne oprim aici cu prezentarea problemelor de a căror rezolvare depinde îmbunătățirea coeficientului de utilizare a metalului in industria constructoare de mașini-unelte. în unul din numerele viitoare ale ziarului vom înfățișa alte opinii ale muncitorilor și specialiștilor din producție cu privire la direcțiile in care trebuie să acționeze institutul de cercetare pentru sectoarele calde și unitățile din metalurgie, furnizorii de piese turnate și forjate, centrala industrială de specialitate, astfel îneît în fabricația de mașini- unelte să se producă un adevărat reviriment în folosirea metalului.

Anchetă realizată de
Ion TEODOR
și corespondenții „Scînteil"

Capacitățile
de producție 
- utilizate 

deplin, 
cu înalt 

randament!
(Urmare din pag. I)Pentru a avea o imagine asupra Volumului de muncă pe care il impune această activitate, este suficient să amintim că. la nivelul-acestui an, 
valoarea lucrărilor de reparații de 
toate categoriile in economia națio
nală se ridică la circa 80 miliarde lei, la executarea lor participind circă 800 000 de lucrători. Important este Ca pretutindeni, in fiecare Întreprin
dere să se instituie O disciplină fermă in această privință, să se respecte cu rigurozitate normele tehnice de întreținere si reparații, nead- mitindu-se nici un fel de abatere de la aceste norme, nici un fel de forțare heratională a mașinilor si utilajelor — avuția întregii societăți, baza tehnică a Îndeplinirii riguroase a planului.Actualitatea Si importantă deosebi
tă pe care le au utilizarea rațională. deplină, a mașinilor si Utilajelor impun, âșa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușesctt. sâ se acționeze cu botărire pentru pregătirea 
forței de muncă si ridicarea califi
cării tuturor oamenilor muncii. In- ț fluența favorabilă pe care o aU ' pregătirea forței de muncă si ridicarea nivelului de cunoștințe tehni- co-profesionale asupra creșterii eficientei utilizării mijloacelor tehnice este cit se poate de evidentă. Există. totuși. întreprinderi care acord■. o insuficientă importantă acestei probleme, unde acțiunile privind perfectionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor se desfășoară. încă sub semnul formalis- | mului. Consecințele ? Nerealizarea la timp a parametrilor proiectat! Ia u- 
nele din noile capacități de producție. persistenta așa-ziselor întreruperi accidentale in funcționarea mașinilor si utilajelor, folosirea cu randamente scăzute a acestora. Iată de ce organele șl organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din fiecare unitate economică sint chemate sâ acționeze cu cea mai înaltă răspundere pentru buna organizare si desfășurare a pregătirii profesionale si tehnice ă întregului Personal muncitor, corespunzător sarcinilor stabilite de conducerea partidului în acest domeniu, exigentelor actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale.Un loc important în cadrul preocupărilor actuale ale organelor si organizațiilor de partid, ale consiliilor oamenilor muncii trebuie să-l o- 
cupe atingerea la termenele stabi
lită sau chiar inai devreme a para
metrilor proiectați la noile capaci
tăți productive. O atare cerință se impune cu atit mai mult cu cit; potrivit prevederilor planului, in acest an se vor pune in funcțiune 480 capacități noi de producție importante. industriale și agrozootehnice. Ce-i drept, la marea majoritate a obiecr țivelor productive puse in funcțiune în ultimii ani. parametrii din prop iecte au fost realizați la timp sau ih avans. în unele cazuri însă, durata atingerii parametrilor proiectați a fost prelungită, nerealizindu-se. în consecință, producția prevăzută în conformitate cu cerințele economiei naționale. Cauzele acestor stări de lucruri constau in absenta unui temeinic spirit gospodăresc, in nefi- nalizarea unor lucrări de investiții adiacente, in pregătirea si calificarea necorespunzătoare a cadrelor, in aminarea soluționării unor probleme esențiale ale organizării producției si a muncii. Tocmai de aceea, este de datoria organelor de conducere colectivă, a organizațiilor de 
partid din întreprinderile respective să acționeze cu toată hotărîrea $i răspunderea pentru folosirea cu înalt randament a capacităților de producție, pentru consolidarea din punct de vedere economic a noilor unităti productive.Este cit se poate de evident că buna exploatare. întreținere si reparare a mijloacelor tehnice aflate în dotarea întreprinderilor este. în primă și ultimă instanță, o problemă de conștiință muncitorească, de mare răspundere pentru valorificarea cu maximă eficientă a acestei importante avuții naționale a întregului popor. De aceea, revine organelor si organizațiilor de partid sarcina de a intensifica și diversifica formele muncii politico-educative, astfel incit in toate unitățile economice să se creeze o puternică opinie muncitorească in favoarea respectării cu strictete a normelor tehnice de folosire. întreținere si reparare a mașinilor și utilajelor. Pe această bază va trebui să se asigure creșterea substanțială a producției și a productivității muncii, realizarea unei eficiente economice superioare. la nivelul dotării tehnice moderne de care dispune fiecare întreprindere. pentru a întimpina marea sărbătoare națională de la 23 August si cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu rezultate cit mai bune în îndeplinirea planului pe acest an hotăritor al actualului cincinal.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările ce cu amabilitate mi le-ați adresat cu ocazia sărbătoririi recente a Zilei noastre naționale.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Doresc să exprim calda mea prețuire si sincera recunoștință pentru amabilele dumneavoastră felicitări si urări de bine pe care mi le-ati transmis cu prilejul realegerii mele pentru a doua oară ca președinte al Republicii Seychelles.Fie ca legăturile de prietenie care există între țările noastre să se dezvolte în continuare în avantajul popoarelor noastre.Cu cea mai înaltă considerație,

FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

Plenara Consiliului Politic Superior
al Armatei cu activul

Vizita oficială a primului ministru al Guvernului 
Republicii Guineea

Miercuri a avut loc în Capitală Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu activul, care a dezbătut sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru întărirea vieții interne de partid, dezvoltarea spiritului critic si autocritic. a combativității revoluționare a comuniștilor, in lumina hotă- ririlor Conferinței Naționale a partidului. a tezelor și ideilor rezultate din Consfătuirea de la Mangalia, pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor Directivei comandantului suprem.La lucrările plenarei au partici
„Dind glas bucuriei nemărginite cu care armata tării, asemenea între

gului nostru popor, a primit Hotărirea plenarei Comitetului Central cu 
privire la realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIII-lea Congres, în 
funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, ne 
exprimăm cu toată căldura inimilor, cu profundă satisfacție și mindrie 
patriotică adeziunea deplină la acest înălțător act politic cu adinei și 
multiple semnificații istorice.

In aceeași unitate de cuget și simțire cu toti oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, vedem in rcinvestirea dumneavoastră in înalta 
funcție o vie recunoaștere a calităților remarcabile și meritelor nepieri
toare dovedite în cei peste 50 de ani de activitate eroică, revoluționară, 
pe care i-ati dăruit cu generozitate împlinirii idealurilor supreme de 
independentă, de dreptate socială și națională ale poporului român, fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cauzei nobile a socia
lismului și păcii in lume. Este convingerea noastră nestrămutată că 
prezenta dumneavoastră în fruntea partidului și statului reprezintă che
zășia sigură a dobindirii unor noi și mărețe înfăptuiri pe calea socialis
mului și comunismului, garanția fermă a progresului și prosperității 
tării, a creșterii continue a prestigiului ei international, a independentei 
și suveranității patriei".

In încheierea telegramei se spune : „însuflețiți de mărețele perspec
tive de dezvoltare economico-socială care se deschid in fața patriei 
noastre, vă asigurăm că vom acționa și in continuare cu hotărire pentru 
a onora obligațiile ce ne revin, consacrindu-ne energia și capacitatea 
de muncă mobilizării tuturor militarilor pentru înfăptuirea integrală a 

v prevederilor Directivei privind pregătirea militară și politică a armatei, 
obținerii noii calități, superioare in procesul instructiv-educativ, reali
zării exemplare a sarcinilor în economia națională, întîmpinînd astfel 
cu succese de prestigiu cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Con- 

i greșul al XIII-lea al gloriosului nostru partid.
Angajată ferm în indeplinirea cu abnegație și devotament a întregii 

politici interne și externe a partidului și statului nostru, a ordinelor 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, urmata este 
gata in orice moment să apere, împreună cu întreaga națiune, cuceririle 
revoluționare, independenta, suveranitatea și integritatea teritorială ale 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".

În județul Buzău s-a încheiat 
recoltarea orzuluiMiercuri au raportat încheierea recoltării orzului și lucrătorii ogoarelor județului Buzău. în telegrama adresată cu acest prilej 

C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către comitetul județean de partid, se arată că în prezent in această zonă se acționează cu toată răspunderea pentru eliberarea suprafețelor de produsele secundare, pentru pregătirea terenului și insămintarea
Urmare firească a ritmului susținut de dezvoltare economico-socială a țării și, pe această bază, a ridicării continue a calității vieții, a crescut și numărul deținătorilor de autovehicule, precum și cel al șoferilor profesioniști și amatori, care se apropie de două milioane și jumătate. De la un an la altul, traficul rutier înregistrează valori tot mai ridicate atit in localități, cit și in afara acestora. Modificările șl completările aduse in 1982 Decretului 328 din 1966 privind circulația pe drumurile publice au contribuit și contribuie, efectiv, la întărirea ordinii și disciplinei, a eticii și civilizației rutiere. O dovadă elocventă o constituie faptul că, in ultimii ani, numărul accidentelor grave de circulație a continuat să se diminueze.După cum am fost informați la 

DIRECȚIA CIRCULAȚIE DIN IN
SPECTORATUL GENERAL AL MI
LIȚIEI, recent au fost adoptate noi 
reglementări menite să perfecționeze 
legislația noastră in ce privește pre
venirea comiterii de abateri și acci
dente de circulație, conferind un plus 
de fluență și siguranță deplasării pe 
drumurile publice.Modificările și completările aduse legislației rutiere in 1982, care ră- min in întregime in vigoare in litera și spiritul lor, ca și reglementările recente au fost determinate de condițiile concrete, de realitatea dinamică din traficul nostru rutier și, in același timp, ele sint puse de acord cu Înțelegerile internaționale din acest domeniu, pe care țara noastră le-a ratificat, și anume Convenția asupra circulației și semnalizării rutiere si Acordul european.Elementele de noutate din actualele acte normative vizează, în primul rind, mijloacele de semnalizare rutieră și semnalele folosite în circulația pe drumurile publice. Astfel, în 
ceea ce privește folosirea pe timp de 
noapte a luminilor, atit in cazul opririi, cit și al staționării pe partea carosabilă a drumului, conducătorii auto 6înt obligați să pună in funcțiune luminile de poziție sau cele intermitente de staționare. De asemenea. este important de reținut că de acum înainte autovehicu
lele care circulă prin localități pot 
folosi luminile de drum sau cele de 
întilnire (respectiv faza lungă și faza 
scurtă) în raport de gradul de iluminare a arterei rutiere respective. Această nouă reglementare are rolul de a spori vizibilitatea asupra drumului, dar solicită din partea conducătorilor auto înțelegerea și însușirea exactă a sensului pe care legiuitorul îl conferă modului in care trebuie folosite luminile de drum (faza lungă) 

pat tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. general-colonel Constantin Olteanu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale.într-o atmosferă de puternic entuziasm. participantii Ia plenară au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, in care se spune : 

culturilor duble și succesive, iar în funcție de starea lanurilor se va trece operativ la recoltarea griului.Alături de intregul nostru popor, se spune in încheierea telegramei, ne vom concentra toate eforturile pentru a întimpina cu noi și însemnate realizări cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și Congresul al XIII- lea al partidului.
pe timp de noapte, atit pentru înlesnirea unei deplasări în siguranță, cit șl pentru protejarea corespunzătoare a circulației partenerilor care vin din sens invers. Reamintim că a rămas în vigoare obligația legală potrivit căreia, dacă din sens opus se apropie un vehicul, conducătorul auto este obligat să treacă pe faza scurtă de la o distanță de cel puțin 200 de metri, concomitent cu reducerea vitezei. Totodată, se interzice montarea la 
autovehicule sau remorci a altor lu
mini, a luminilor de altă culoare sau 
de altă intensitate decit cea prevă
zută de constructor. Este o reglementare care are drept scop combaterea exceselor unor deținători de autovehicule de a-și echipa, din proprie 
Noi reglementări privind întărirea 

siguranței circulației rutiere

inițiativă, mașinile cu lumini suplimentare care ii stinjenesc și orbesc pe cei care vin din sens invers, constituind un pericol real pentru siguranța circulației. Se interzice, de 
asemenea, montarea Ia autovehicule, 
cu excepția celor care, prin natura 
activităților Io este permis, a altui 
avertizor sonor decit cel montat de 
uzina constructoare.O prevedere deosebit de importantă — tot nouă pentru legislația noastră rutieră — este și aceea că, pe 
viitor, schimbarea culorii orică
rui autovehicul, indiferent de 
apartenență, se poate face numai cu 
anunțarea prealabilă a organului de 
miliție care l-a înmatriculat. După cum elemente de noutate au fost aduse și in structura reglementărilor referitoare la oprirea și staționarea vehiculelor pe partea carosabilă a drumurilor publice. Astfel, pe dru
murile cu sens unic, oprirea și stațio
narea vehiculelor sint permise și pe 
partea stingă, dar numai cu condiția să rămînă liberă cel puțin o bandă de circulație, care să permită deplasarea altor vehicule. De asemenea, 
oprirea și staționarea mașinilor se 
pol face, total sau parțial, și pe trotuar, dar și în acest căz cu condiția ca deplasarea pietonilor să nu fie stînjenită sau ca aceștia să fie ne- voiți să folosească partea carosabilă a drumurilor.

Prin recentele reglementări su fost

Miercuri au început în Capitală convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăseălescu. și colonel Diarra Traore, prim-ministru al Guvernului Republicii Guineea.Cei doi prim-miniștri au analizat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare ale bunelor raporturi de prietenie și colaborare româno- guineeze. ,I în timpul convorbirilor a fost subliniată, de ambele părți, satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor pe multiple planuri dintre România și Republica Guineea și s-a manifestat dorința comună de a extinde și diversifica. în continuare, conlucrarea dintre cele două țări, in interesul reciproc, al cauzei păcii, progresului. dezvoltării independente si înțelegerii în lume. Au fost examinate posibilitățile de lărgire a schimburilor comerciale, de inițiere a unor noi acțiuni de cooperare in industriile energetică, minieră, petrochi
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Constantin Dăseălescu, va efectua o vizită oficială 

in Republica Arabă EgiptTovarășul Constantin Dăseălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, va efectua o vizită oficială în Republica Arabă
TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăseălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat primului ministru al guvernului fi- lipinez. Cesar ■ O. A. Virata, o telegramă de felicitare cu prilejul realegerii în funcție. în telegramă se

Cronica zileiLa București au început, miercuri, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte româno-cubaneze de colaborare economică si tehnico- științifică.Cele două delegații, conduse de loan Avram, viceprim-ministru al guvernului, și Antonio Esquivel Yedra. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, examinează stadiul actual al relațiilor economice româno- cubanezed posibilitățile de dezvoltare in continuare a colaborării si cooperării în diverse sectoare de interes reciproc, de creștere a schimburilor bilaterale de mărfuri.
*Cu prilejul celei de-a 63-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole — Ziua națională a

Simpozion consacrat celei de-a 40-a aniversări
a victoriei revoluției de eliberare socială '- 

și națională, antifascistă și antiimperialistăMiercuri a avut loc la Asociația de Drept Internațional și Relații Internationale — Â.D.I.R.I. — un simpozion științific consacrat celei de-a 40-a aniversări a victoriei reveluției, de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă de la 23 August 1944.în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, participantii iși expri
mă deplina adeziune față de Hotâ- 
rîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul ai 
XIII-lea al partidului, în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român. în această hotărire, se arată in telegramă, ve
dem expresia unui îndreptățit și în
flăcărat omagiu adus dumneavoastră, 
efortului pe care-1 depuneți pentru

introduse și o serie de indicatoare 
noi, mai funcționale, care permit un plus de cursivitate și siguranță traficului rutier. A fost inclus un nou in
dicator, care are semnificația de 
bandă rezervată circulației mijloace
lor de transport în comun, pentru a facilita deplasarea acestora pe traseele stabilite. De acum înainte, tramvaiele 
aflate în mers sau în stație pot fi de
pășite și pe stingă, atunci cind drumul public este cu sens unic sau cind pe partea dreaptă nu e loc suficient. Au fost stabilite modele de indica
toare avind rolul să identifice drumurile deschise traficului internațional, drumurile naționale, județene și comunale, fiecare dintre acestea pur- tind pe un fond de culori distincte

indicativul specific. Pentru prima dată au fost introduse in Anexa la Decretul nr. 328/1966 indicatoare de denumire a străzii, așa cum, dealtfel, s-au și realizat in municipiul București și in alte centre mari ale țării. în cadrul indicatoarelor noi vor exista și o serie de semne adiționale care semnalizează începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului marcat de o săgeată direcțională cu precizarea cifrei respective, viteza recomandată pe un sector de drum cu semafoare sincronizate, sensul sau sensurile de circulație pentru care este valabilă semnificația semnelor luminoase ale semaforului.Alte reglementări noi vizează introducerea unor marcaje specifice 
pentru benzile de accelerare (in vederea intrării pe un drum cu trafic 
intens), pentru benzile de încetinire (in vederea pregătirii pentru ieșirea de pe un astfel de drum), precum și 
marcaje de stocare a autovehiculelor (in vederea efectuării virajului la stingă in circulația din localități). Și în ce privește semnalele luminoase, noile acte normative au adus modificări, în sensul aplicării pe lentilele semafoarelor de culoare roșie si verde a unor săgeți direcționale ca- 
re-i obligă pe conducătorii de vehicule 
să circule numai în direcția sau direc
țiile indicate. Este de reținut faptul că intregul sistem al mijloacelor de semnalizare rutieră se va prezenta 

mică. tn agricultură, construcția de locuințe și în alte sfere de activitate. S-a evidențiat faptul că amplificarea cooperării economice reciproc avantajoase dintre cele două țări constituie baza obiectivă a întăririi, pe mai departe, a ansamblului relațiilor prietenești româno-guineeze.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri in probleme ale actualității politice internaționale.La convorbiri, care se desfășoară într-o atmosferă prietenească, participă tovarășii Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe. Ion Lăzăres- eu. ministrul minelor. Lucian Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri, consilieri și experți.Iau parte căpitan Facine Toure, ministrul afacerilor externe, căpitan Mohamed Traore, ministrul informațiilor. consilieri și experți.Participă, de asemenea, Petru Despot, ambasadorul României la Conakry, și Aboubacar Kaba, ambasadorul Republicii Guineea la București. (Agerpres)

Egipt, la Invitația primului ministru interimar al acestei țări, Kamal Hassan Aii, îh a doua parte a lunii iulie 1984.
exprimă convingerea că amplificarea contactelor si conlucrării dintre guvernele român și filipinez va contribui la dezvoltarea tot mai puternică a relațiilor de prietenie si colaborare dintre cele două țări.
Republicii Populare Mongole — ambasadorul acestei țări la București, Togociin Ghenden, a oferit, miercuri, un cocteil.Au participat tovarășii Ioan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. loan Florea, ministrul industrializării lemnului si materialelor de construcții. Olimpia Solomonescu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai unor ministere si instituții centrale, ai Asociației de prietenie româno-mongole, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră si membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

binele întregului nostru popor, pentru 
creșterea prestigiului României pe 
plan mondial. Ne insușim intru totul 
aprecierile dumneavoastră cu privire 
la evoluția complexă și contradictorie 
a vieții internaționale, la problemele 
grave cu care se confruntă omenirea 
și ne exprimăm deplina adeziune la 
politica realistă, dinamică, princi
pială, de pace și colaborare a Româ
niei socialiste, la pozițiile si inițiati
vele de amplă rezonanță internațio
nală pe care le întreprindeți in 
această direcție.

Stimulați de exemplul dumneavoas
tră personaiA sintem ferm hotărîți 
să facem ca rin activitatea noastră 
științifică să rodească ideile pe care, 
cu atita generozitate, Ie împărtășiți 
tuturor oamenilor de bună credință 
spre binele cauzei păcii și colaboră
rii intre toate popoarele lumii.

într-o formă Îmbunătățită, pentru sporirea vizibilității și înțelegerii mai ușoare a semnificației lor de către I toți conducătorii de vehicule și pietoni. După cum. reglementări noi au 
fost aduse și in ceea ce privește sem
nificația semnalelor agentului de circulație. Semnalele acestuia vor fi mai diversificate, mai funcționale.Un larg interes prezintă noile reglementări privind permisul de conducere, prin trecerea la unificarea celor patru tipuri de permise și carnete existente pină acum. In noul tip de permis de conducere unic, la categoriile anterioare A—E s-au introdus noile categorii F—I, care corespund tractoarelor rutiere și autouti- lajelor cu destinații diferite și cu o viteză redusă (F), motoretelor (G), j troleibuzelor (H) și tramvaielor (I). j De asemenea, în locul fostului tichet 
de evidență a contravențiilor, s-a in
trodus o anexă a permisului, care cuprinde rubrici pentru vizele medicale periodice, schimbarea domiciliului, restituiri și alte mențiuni. Este bine de știut că deținătorii vechilor tipuri de permis și carnete de conducere se pot folosi in continuare de aceste documente, înlocuirea lor cu noul tip de permis, mai practic și mai funcțional, urmind să se facă pe parcurs.După cum se poate observa, noile 
reglementări aduse in legislația ru
tieră conțin numai prevederi cu ca
racter de prevenire, avind unicul și 
nobilul scop de a contribui la elimi
narea nedoritelor evenimente ru
tiere, la întărirea siguranței deplasă
rii tuturor partenerilor de drum. Tocmai de aceea, este absolut necesar ca toți factorii învestiți cu atribuții și răspunderi în acest domeniu — conducători de întreprinderi mari deținătoare de parc auto, Automobil Clubul Român, șefi de autobaze, garaje și coloane,' conducerile școlilor de șoferi și alții — să ia măsurile cuvenite pentru ca noile reglementări, ca și întreaga noastră legislație rutieră, să fie bine înțelese, însușite și aplicate de toți conducătorii de vehicule. Aceleași obligații le revin și șoferilor amatori, care trebuie să le cunoască și să acționeze în consecință. Dar cum multe din noile reglementări îi vizează direct și pe pietoni, rezultă că, practic, cu toții sintem datori să'ni le însușim, caracterul lor preventiv fiind profund uman, de protejare a sănătății și vieții tuturor partenerilor de drum, în 
condițiile unei circulații rutiere tot mai intense, pe care ne-o dorim să se desfășoare in deplină siguranță.

Petre POPA

Dezvoltarea armonioasă, echilibrată
a tuturor județelor țării

Un tablou
• în cincinalul 1976—1980, volumul inves,- 

tițiilor a fost de 48 de ori mai mare față de 
perioada 1951-1955.
• Producția industrială a sporit intr-un ritm 

mediu anual de peste 20 la sută, fiind în 1984 
de 43 ori mai mare decit aceea din 1950.
• Numai in ultimii șapte ani au fost puse 

in funcțiune 400 de noi capacități de pro
ducție.
• De la 2 000 de muncitori în 1938, la 

50 000 de noi locuri de muncă în prezent, din 
care 30 000 în industrie.
• In agricultura județului existau în 1938

convingător
36 de tractoare, în 1950 — 117, iar în 1983 
numărul lor a fost de 2 255.
• Au fost construite, în ultimii 16 ani, din 

fondurile statului și din cele ale populației, cu 
sprijinul statului, peste 33 mii de apartamente 
și garsoniere, iar la sate - din fondurile pro
prii ale cetățenilor - 11 mii de case noi.
• In 1960 reveneau la un medic 1 588 de 

persoane ; în prezent revin la un medic 644 
de locuitori.
• Fiecare al patrulea locuitor este cuprins 

in rețeaua invățămîntului.

(Urmare din pag. I)semnate fonduri de investiții și mijloace materiale, care au cunoscut, de la o clapă la alta o dinamică tot mai accentuată, volumul acestora fiind în cincinalul 1976—1980, precum și în perioada 1981—1984 de aproape 6 ori mai mare față de întregul deceniu 1965—1975, cu anii antebelici neexis- tînd practic termene de comparație, în materializarea acestor însemnate mijloace ne-am bucurat de sprijinul și îndrumarea atentă, permanentă a conducerii partidului, personal a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate, a analizat îndeaproape realitățile economice ale județului, a stabilit orientări și sarcini concrete privind dezvoltarea lui economică și socială, a dat indicații de o însemnătate deosebită in definirea profilului industrial, în delimitarea zonelor de amplasare a obiectivelor, In stabilirea parametrilor dezvoltării agriculturii, a celorlalte sectoare, ne-a îmbărbătat și_ însuflețit, ne-a chemat la eforturi tot mai mari pentru ca aceste îndrăznețe proiecte să devină realitate. în conștiința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ .au găsit un puternic ecou, au trezit sentimente de un neasemuit entuziasm vibrantele cuvinte exprimate la marea adunare populară din octombrie 1974 de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, în vizita 
efectuată împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, definind orientările și 
proporțiile dezvoltării viitoare a ju
dețului, aprecia că ținuturile bistri- 
țene și năsăudene .... vor crește din
punct de vedere industrial, ase
meni lui Făt-Frumos...". Și această imagine poetică folosită de secretarul general al partidului s-a împlinit întru totul.Argumentele care să ilustreze afirmațiile nu lipsesc, ci, dimpotrivă, nu incap în citeva rinduri. Dacă în 1938 industria județului era reprezentată de citeva mici fabrici de cherestea și ateliere meșteșugărești, în anii de după constituirea județului, și cu deosebire în perioada 1976—1984, au fost construite puternice și moderne platforme industriale în municipiul Bistrița, în orașele Năsăud și Beclean.. C^fadteristică pentru acest proces a fost apariția unor ramuri de vîrf, cum sint construcția de mașini, electrotehnica, metalurgia, chimia — în care se realizează peste 44 la sută din totalul producției industriale — odată cu modernizarea activităților tradiționale, extracția de minereu și prelucrarea lemnului, organic completate de apariția unei întregi rețele de unități aparținătoare industriei ușoare și alimentare. Iar pentru ca imaginea să fie mai completă vom spune că zestrea industrială însumează peste 400 de capacități puse in funcțiune doar în ultimii 7 ani, din care mai bine de 70 de importanță majoră pentru economia națională. Dispunem in prezent de 25 întreprinderi republicane, față de numai două în 1968, iar potențialul productiv total al industriei însumează mai bine de 16 miliarde lei producție-marfă.Caracteristic pentru fenomenul care definește noua vocație a județului este faptul că producția sa in
dustrială a sporit intr-un ritm mediu 
anual mai mare de 20 la sută, mult superior celui pe țară — ceea ce face ca în prezent să realizăml intregul 
volum al producției anului 1938 in 
mai puțin de 6 zile. Pe un locuitor acest volum a crescut de peste 9 ori față de 1968, pentru ca numai în luna 
iunie din acest an industria să reali
zeze o producție-marfă superioară 
celei aferente intreguiui an 1971. în acest mod. ținuturile Bistriței și Nă- săudului și-au restructurat fundamentai valențele, tradițiilor lor recunoscute pe tărîmul istoriei si culturii adăugîndu-li-se altele noi, specifice noului timp al țării, ce-și găsesc expresie in munca celor ce făuresc în prezent electrofiltre gigant, elemente și echipamente de automatizare, utilaje metalurgice, energetice, chimice, refractare, panouri și instalații solare, laminate, cabluri de tracțiune și semnalizare și multe altele cunoscute nu numai in țară, ci și peste hotare.Dind o înaltă apreciere acestor rezultate, secretarul general al partidului, cu prilejul unei noi vizite de lucru, efectuate în noiembrie 1981 în județ, afirma că în toate zonele patriei s-au construit puternice întreprinderi industriale, care au schimbat complet priveliștea orașelor și satelor, viața oamenilor. „Cine dorește să 
vadă cum s-a înfăptuit politica parti
dului de industrializare — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
vină și în Bistrița. Aici, intr-ade
văr. In cîțiva ani, am reușit să con
struim o industrie care constituie o 
mindrie pentru întreaga tară".Este evident, o demonstrează din
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plin și realitățile județului nostru, că dezvoltarea industrială a creat premisele sigure ale dezvoltării agriculturii, că fără o industrie puternică n-am fi putut atinge actualele niveluri ale producțiilor agricole și nu ne-am putea îngădui proiecte de asemenea anvergură ca cele din noua revoluție agrară, cînd — pe baza dotării tehnice existente, a programelor de ridicare a potențialului productiv al pămîntului — vom asigura condiții pentru realizarea unor producții agricole sigure și stabile. Numai astfel, în deplin consens cu dezvoltarea industriei, devenită în ultimii cinci ani ramura preponderentă în economia județului. a putut agricultura să cunoască un proces continuu de modernizare. Pe baza indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului. care țin seama de condițiile specifice ale acestei zone, au fost elaborate programe speciale vizind creșterea producțiilor in sectorul zootehnic și cel pomicol, sporirea potențialului productiv al pămintului. Prin materializarea prevederilor înscrise în aceste programe s-au asigurat sporirea continuă a efectivelor de animale, îmbunătățirea selecției și reproducției raselor, au fost construite și date în exploatare opt complexe de creștere și îngrășare a bovinelor, ovinelor, porcinelor și păsărilor. Se găsește in stadiu final acțiunea de plantare în sistem intensiv și superintensiv a celor 5 000 hectare cu pomi fructiferi, care asigură îmbunătățirea substanțială a structurii patrimoniului pomicol prin creșterea ponderii soiurilor valoroase și crearea condițiilor de consolidare a renume- lui de bazin pomicol consacrat al țării.Paralel cu procesul de concentrare și specializare a producției agricole in unitățile socialiste, a continuat să se dezvolte și sectorul gospodăriilor personale ale membrilor cooperatori și ale producătorilor individuali, al căror grad de înzestrare se situează pe unul din locurile fruntașe pe țară. Prin eforturile depuse de stat pentru consolidarea bazei tehnico-mate- riale a agriculturii, prin munca și hărnicia oamenilor, In ultimii trei ani au sporit progresiv producțiile vegetate/și. zot^giinlcd, ațît în unitățile sd'ciâlistei' itîf! și- ÎA' gospodăriile populației, iar pe seama lor livrările la fondul de stat, la fondul de autoapro- vizionare. Pentru mai buna valorificare a producțiilor din această ramură, pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populației a fost construită o întreagă rețea compusă din șapte întreprinderi prelucrătoare in industria alimentară dotate cu utilaje moderne. Pe același făgaș al dinamismului au pășit și celelalte ramuri ale producției materiale : transporturile și telecomunicațiile, construcțiile, industria mică, prestările de servicii, comerțul, fiind create, de asemenea, numeroase unități turistice.Dincolo de această panoramă, impresionantă prin proporțiile ei. se cuvin a fi subliniate transformările profunde ce au avut șl au loc în munca și viața oamenilor de pe aceste plaiuri, transformări vizibile la fiecare pas, convingătoare prin imaginea nouă a locurilor și prin modul nou, înaintat cum gindesc și acționează oamenii acestor ținuturi. Ne face o mare plăcere, ne dă o deosebită satisfacție mirarea, chiar stupoarea cu care unii vizitatori străini află realitățile muncii și vieții noastre. Poate, uneori, nu știm să ne prezentăm îndeajuns realizările. Iată, dacă in 1938 existau mai puțin de 2 000 de muncitori, in anii ce au trecut de la constituirea județului au fost create peste 50 mii noi locuri de muncă, din care mai bine de 30 mii in industrie. S-a născut astfel un nou și puternic detașament al clasei muncitoare și în această parte de țară. Numărul total al personalului muncitor este în prezent de peste 83 mii de oameni, care îsi desfășoară activitatea intr-o paletă impresionantă de meserii și profesii, de la operatorul chimist la cercetătorul științific. Ceea ce subliniază pregnant mutațiile de ordin calitativ petrecute în structura forței de muncă este faptul că in ultimii 16 ani a crescut de aproape patru ori numărul intelectualilor și de zece ori al intelectualității tehnice. Ca o consecință directă a puternicei dezvoltări economico-so- ciale, în condițiile sporirii continue a populației județului a crescut ponderea locuitorilor de la orașe, care reprezintă 31,5 la sută în prezent, față de 16,9 la sută in 1968. In ultimii 16 ani au fost construite din fondurile statului și din cele ale populației, cu sprijinul statului, peste 33 mii de apartamente și garsoniere, iar la sate din fondurile proprii ale cetățenilor aproape 11 mii de case noi, ceea ce face ca. practic, tot al treilea locuitor din județ să se fi mutat în casă
lut de-al XIII-lea Congres al parti
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ultima zi. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 10 șl 20 de grade, iar 
cele maxime între 24 șl 34 de grade, 
Izolat mal ridicate in sudul țării. în 
București : Vremea va fl călduroasă. 
Cerul va fi variabil, mal mult senin în 
primele zile. Vint slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
intre 14 șl 17 grade, Iar cele maxime 
între 30 și 33 de grade. 

nouă. Au fost realizate, In același timp, importante lucrări de echipare tehnico-edilitară, introduse și extinse termoficarea, rețelele de apă și canal, au fost modernizate străzi și artere de circulație etc. In arhitectura noilor edificii, în chipul nou al așezărilor se simt nu numai măreția și frumusețea unui specific local, ci. înainte de toate, marile transforms 1 petrecute în folosul bunăstării oamenilor, dimensionate la scara și cotele de exigență ale socialismului multilateral dezvoltat.Pe temeiul puternicei dezvoltări economice se afirmă cu tot mai multă vigoare viața spirituală a locuitorilor acestor plaiuri, care, cinstind și prețuind cum se cuvine pe marii lor înaintași, îi redescoperă mereu în baladele și epopeile timpului nou. în sensul trainic și profund al deschiderii largi pe care a cunoscut-o viața spirituală din ultimele două decenii trebuie cuprinse ampla dezvoltare a rețelei de învățămînt, care cuprinde azi tot al patrulea locuitor al județului, legarea sa de nevoile asigurării unei forțe de muncă tot mai pricepute, competente, apariția primei instituții de învățămînt superior, care a pregătit deja a patra promoție de subingineri în domeniul tehnologiei construcțiilor de mașini, a patru sectoare de cercetare științifică distincte.Acum, în preajma aniversării celor patru decenii de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în anul celui de-ai XIII-lea Congres, putem afirma, cu îndreptățită mindrie patriotică și cu cea mai deplină satisfacție, că județul Bistrița-Năsăud — asemeni întregii țări — a devenit o unitate administrativ-teritorială complexă, în care pulsează cu vigoare viața economică, politică șt socială, care parcurge cea mai minunată epocă a dezvoltării sale, epoca renașterii României, epoca denumită cu justificat temei „Epoca Ceaușescu".Consecvenți tradiției de a întîm- pina cu rezultate de seamă marile evenimente din istoria poporului, in- tegrîndu-se armonios in eforturile întregii națiuni, oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, sint preocupați de utilizarea cit mai deplină a potențialului productiv însemnat de care dispun, de gospodărirea tot mai bună a părții din avuția națională ce le-a fost încredințată. Ca urmare a acestor preocupări și eforturi, ei raportează conducerii partidului, personal secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. că în primele șase luni ale acestui an au realizat planul produc- tiei-marfă industriale în proporție de 100,8 la sută, cu aproape 19 la sută mai mult față de semestrul I din 1983, investițiile în proporție da 100,1 la sută la total și 104 la sută la con- strucții-montaj, că au livrat la export cu 72,5 la sută mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Acestor realizări li se adaugă cele obținute de oamenii muncii din agri-' cultură, care depun eforturi susținute la întreținerea culturilor și recoltarea furajelor, la realizarea celorlalte importante acțiuni, pentru a obține in acest an rezultate superioare în toate sectoarele de activitate.Grandioasele înfăptuiri obținute de poporul nostru în cete patru decenii cite au trecut de la actul istoric de la 23 August, ascensiunea viguroasă spre zările luminoase ale socialismului și comunismului din anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, succesele obținute de poporul român in toate domeniile de activitate sint indisolubil legate de numele și munca, de rolul covîrșitor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Cete aproape două decenii de cînd sa află în fruntea partidului și a țării noastre constituie cea mai rodnică perioadă din istoria multimilenară a patriei. Dragostea, admirația, respectul și recunoștința pe care le poartă, asemenea întregului partid și întregului popor, toți bistrițenii și năsăudenii tovarășului Nicolae Ceaușescu, militant revoluționar și patriot înflăcărat, care a pătruns în inimile noastre ca un eminent conducător al partidului și statului, ca cel mai iubit și stimat fiu al poporului, iși găsesc expresie în satisfacția fără margini prin care comuniștii, toți oamenii muncii din această zonă a tării au primit Hotărirea plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIII-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, hotărire pe care o susținem alături de intregul partid și popor din adincul ființei noastre, ea constituind garanția sigură a înaintării ferme a României pe drumul socialismului multilateral dezvoltat și al comunismului.

Știri sportive
ATLETISM în ziua a doua a 

campionatelor republicane do atle
tism ce se desfășoară pe stadionul „23 August" din Capitală, cel mai bun rezultat a fost înregistrat în proba de 800 m plat femei, cîștigată de Doina Melinte, cu timpul da l’56”53/100, una dintre cele mai valoroase performante mondiale ale sezpnului. Pe locul doi, cu r58”13/100, s-a clasat Maricica Puică.Campionatele se încheie astăzi, ultimele finale fiind programate cu începere de la ora 17.

VOLEL La Bruxelles a avut Ioc tragerea la sorti a meciurilor run noua ediție a cupelor europene masculine de volei. în ..Cupa campionilor europeni". Dinamo București va întîlni în tur preliminar (primul joc pe teren propriu) formația Panathi- natkos Atena. în „Cupa Cupelor", Steaua București va avea ca adversară în turul I (primul meci în deplasare) echipa franceză A. S» Cannes.



SM de mesaje intre tovarășul 
Nicelae Ceausescu si tovarășul Janos KadărBUDAPESTA 11 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un cordial salut și cele mai bune urări tovarășului Jănos Kădâr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U.La rîndul său, tovarășul Jânos Kădăr a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceausescu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi și importante succese in ampla activitate pe care o desfășoară in

fruntea partidului și statului. Primul secretar al C.C. al P.M.S.U. a subliniat importanta pe care P.M.S.U. o acordă dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre Republica Populară Ungară și Republica Socialistă România, țări socialiste vecine si prietene.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Jănos Kădăr a ambasadorului român la Budapesta. Victor .Bolojan. la încheierea misiunii sale în R. P. Ungară.
Convorbiri privind extinderea colaborării româno-cehoslovace 

în domeniul stiintei si tehnologiei
• » • VPRAGA 11 (Agerpres) — Un călduros mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi și importante succese în întreaga activitate pe care o desfășoară. au fost adresate tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului National pentru Știință și Tehnologie, de către tovarășul Jaromir Obzina, vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, președintele Comisiei de stat pentru dezvoltarea științei, tehnicii și a construcțiilor capitale.Mulțumind pentru mesajul și urările adresate, din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu s-au transmis tovarășului Jaromir Obzina salutări cordiale, urări de sănătate și fericire, de succes deplin in activitatea sa.Schimbul de mesaje a avut loc la Praga cu prilejul primirii de către tovarășul Jaromir Obzina a tovarășului Emilian Dobrescu, ministru secretar de stat la C.N.S.T., care participă, in calitate de președinte

al părții române, la lucrările sesiunii a 28-a a Subcomisiei mixte româno-cehoslovace de colaborare teh- nico-științifică.în cadrul întîlnirii s-a analizat stadiul colaborării româno-cehoslovace in domeniul științei și tehnologiei, relevindu-se cu satisfacție cursul ascendent al acestei activități și premisele favorabile pe care a- cestea le creează pentru inițierea unor acțiuni de cooperare și specializare in producție, cu eficiență e- conomică ridicată, pentru ambele părți.Ministrul român a fost primit, de asemenea, de Ladislav Gerle, vicepreședinte al Guvernului R. S. Cehoslovace. președintele părții cehoslovace in Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-știin- tifică.La încheierea lucrărilor sesiunii a fost semnat un protocol care prevede măsuri de extindere și aprofundare a colaborării bilaterale în domeniul științei și tehnologiei.
NAȚIUNILE UNITE

Sesiunea Comitetului special 
pentru Oceanul IndianNAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres) — La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă lucrările Comitetului special al O.N.U. pentru Oceanul Indian, care examinează problemele legate de pregătirea unei conferințe internaționale in vederea proclamării acestui bazin maritim ca zonă a păcii.Președintele nou ales al acestui organism, N. Vigevardane (Sri Lanka), a subliniat in discursul său importanța deosebită pe care ar a- vea-o pentru pacea și stabilitatea în Asia 'și în întreaga lume reușita eforturilor de transformare a O- ceanului Indian într-o zonă a păcii. El a arătat că intensificarea con

centrărilor militare în această parte a lumii și, în general, accelerarea cursei înarmărilor pe plan mondial deturnează o parte însemnată a resurselor planetei. orientîndu-le spre scopuri distructive. „Popoarele din regiunea noastră, a spus vorbitorul, au nevoie de resurse și condiții corespunzătoare pentru îmbunătățirea standardului lor de viață. pentru eradicarea bolilor, a a- nalfabetismului și sărăciei. Țările din bazinul Oceanului Indian reclamă garanții că vor fi respectate independența, suveranitatea și integritatea lor teritorială și că nimeni nu se va amesteca in treburile lor interne".

Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind rolul conducător al partidului 
in revoluția și construcția socialistă
- relevată de primul ministru al Republicii ZimbabweHARARE 11 (Agerpres). — Presa. radioul și televiziunea din Harare au prezentat expunerea președintelui Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe (Z.A.N.U.). prim- ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, făcută la Institutul de studii pentru dezvoltare din Harare. privind stadiul actual și perspectivele construcției socialismului in Zimbabwe. Cu acest prilej, vorbitorul a evocat concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu privire la rolul conducător al partidului în revoluția si construcția socialistă.

Reafirmînd opțiunea socialistă a guvernului si a Z.A.N.U.. așezarea întregii activități pe temelia principiilor socialismului științific. R. Mugabe a declarat : „Dacă dorim imprimarea unui ritm accelerat desfășurării revoluției socialiste in tara noastră, este necesar ca partidul să-și asume rolul său istoric legitim in cadrul societății noastre., in care toate organizațiile economice, și sociale, instituțiile statului — așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să se afle sub îndrumarea sa politică și să acționeze unite pentru edificarea sistemului socialist".
Consfătuirea secretarilor cu probleme internaționale 

și ideologice ai Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste si muncitorești e «PRAGA. 11 (Agerpres). — Ieri, la Praga, s-au deschis lucrările consfătuirii secretarilor cu probleme internaționale și ideologice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.Partidul Comunist Român este, reprezentat la această consfătuire de

din unele țări socialistetovarășii Ion Stoian, membru supleant al 'Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Lucrările consfătuirii continuă.

Festivități prilejuite 
de aniversarea 

Revoluției 
populare mongoleULAN BATOR 11 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 63-a aniversări a Revoluției populare mongole, la Ulan Bator au avut loc, miercuri, o paradă militară și o demonstrație a oamenilor muncii. în tribuna oficială s-au aflat Yumjaaghiin Țeden- bal, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, alti conducători de partid și de stat mongoli.Serbări populare prilejuite de aniversare au avut loc la Ulan Bator și in alte orașe ale tării.

Ședința Prezidiului 

C.C. al U.C.I.BELGRAD 11 (Agerpres). — Prezidiul C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a definitivat. întț-o ședință condusă de Aii Șukria, președintele Prezidiului, proiectul de concluzii ale recentei plenare a C.C. al U.C.I. consacrate înfăptuirii rolului conducător al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Proiectul de concluzii, ce urmează să fie dat publicității, va fi dezbătut în toate organizațiile de bază și organele U.C.I., care vor analiza propria activitate în înfăptuirea rolului conducător al U.C.I. în societate, pentru realizarea obiectivelor celui de-al XII-lea Congres al U.C.I. și a Programului pe termen lung de stabilizare economică — transmite agenția Taniug.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

DEMOCRATE SAO TOME Șl PRINCIPE

Excelenței Sale
Domnului MANUEL PINTO DA COSTA

Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 
Președintele Republicii Democrate Sao Tome și PrincipeSAO TOMECu prilejul celei de-a IX-a aniversări a proclamării independenței Republicii Democrate Sao Tome și Principe, vă adresez calde felicitări și-mi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ț

*

*

*

NICARAGUA

Armata Populară Sandinista 
a respins un nou atac al 
forțelor contrarevoluționareMANAGUA 11 (Agerpres) — Forțele contrarevoluționare antisandi- niste au efectuat un atac împotriva localității Kukra Hill, situată în partea de sud a Republicii Nicaragua, care a fost respins de Armata Populară Sandinista — transmite a- genția Prensa Latina, citind un comunicat oficial dat publicității la Managua. în cursul schimburilor de focuri, patru contrarevoluționari, între care și șeful grupului, au fost uciși.

URUGUAY

Demonstrație în favoarea 
restabilirii democrațieiMONTEVIDEO 11 (Agerpres) — Peste 15 000 de persoane au demonstrat la Montevideo, cerînd punerea în libertate a deținuților politici și restabilirea democrației în țară — transmite agenția Prensa Latina. Răspunzind apelului lansat de a- lianța „Intersectorială" — care grupează partide politice, organizații sindicale și profesionale uruguaye- ne — demonstranții au străbătut principalele artere ale capitalei protestind împotriva politicii soeial- economice a regimului militar aflat la putere și cerînd revenirea grabnică a țării la un regim civil, democratic.
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F. GERMANIA; Guvernul se pronunță împotriva j

i 

ț

ț 

ț 
ț

i

ț

ț 

ț 

i

*

ț

NOI ACȚIUNI IN SPRIJINUL 
PĂCII Șl DEZARMĂRII

R.
introducerii de noi arme toxice în arsenalul N.A.T.O
BONN 11 (Agerpres). — Guver

nul vest-german respinge categoric 
cererea Comandamentului suprem 
al forfelor N.A.T.O. de a fi intro
duse noi arme toxice in arsenalul 

; alianței nord-atlantice — a declarat 
\ purtătorul de cuvint al guvernului

R.F.G., Peter Boenisch, citat de a- 
genția D.P.A. El a reafirmat inte
resul guvernului vest-german pen
tru încheierea unui acord interna
țional privind interzicerea tuturor 
armelor chimice.

capăt cursei înarmărilor 
și pericolului nuclear în Europa 1

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
Timp de cinci zile, in Suedia a fost 
organizată o manifestare interna
țională a tineretului, desfășurată 
sub genericul „Tabăra păcii—1984“, 
la care au luat parte reprezentanți 
ai tinerei generații din U.R.S.S., 
S.U.A. și Suedia. In cadrul taberei 
s-au desfășurat variate acțiuni în 
favoarea păcii, intre care conferin-

AUSTRALIA: Cereri
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j CANBERRA 11 (Agerpres). — O 
l serie de delegați prezent! la lucră- 
. rile Conferinței bienale a Partida- 
1 lui Laburist (de guvernământ) din 
i Australia, in special cei reprezen- 
’ tind aripa de stingă a acestei for- 
l moțiuni politice, au cerut reducerea 
i bugetului militar al tării și s-au 
' pronunțat pentru, ieșirea Australiei 
ț din pactul A.N.Z.U.S. (care reuneș- 
\ ~ - -

î 

I 

I 

ț

SUEDIA: Să se pună

te, simpozioane, mitinguri, proiecții 
de filme cu caracter antirăzboinic. 
Participanta au adoptat o declarație 
in care se cere luarea de mă
suri care sa pună capăt cursei înar
mărilor și pericolului nuclear in 
Europa 'și tn lume și intensificarea 
eforturilor pentru reglementarea 
prin mijloace pașnice a probleme
lor litigioase.

pentru reducerea 
cheltuielilor militare

te Australia, Noua Zeelandă 
S.U.A,.), arătind că acesta nu 

justificarea in actualele 
internaționale și nu con

ta întărirea securității na- 
In sfirșit. s-a cerut anula-

și 
iși

găsește 
condiții 
tribute 
ționale. 
rea acordului privind functionarea 
celor trei baze militare americane 
de pe teritoriul australian.

„Popoarele Americii Latine au nevoie de pace 
pentru a se putea dezvolta"

LIMA 11 (Agerpres). — 
argentinian al relațiilor 
Dante Caputo, a lansat, 
unde se află in vizită, un apel ță
rilor din regiune la intensificarea 
luptei pentru pace, pentru o dez- 

ț voltare social-economică susținută

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea quvernului liba
nez • întrevedere la GenevaBEIRUT 11 (Agerpres). — Guvernul libanez de uniune națională, condus de Rashid Karame, s-a Întrunit, miercuri, pentru a examina modul de aplicare a planului său de securitate pentru zona Beirutului și impre- jurimi, perspectivele extinderii treptate a prevederilor acestuia la întreg teritoriul țării — transmit agențiile internaționale de presă. A fost creată o comisie de anchetă însărcinată cu studierea situației persoanelor dispărute in cursul luptelor.GENEVA 11 (Agerpres). — In- tr-o conferință de presă ținută la Geneva, după întrevederea cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a declarat că nu este posibilă o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu fără recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian.

Poporul Republicii Democrate Sao Tome și Principe sărbătorește la 12 iulie împlinirea a nouă ani de la proclamarea independenței naționale.Stat situat la 300 km de coasta occidentală a Africii, Sao Tome și Principe este un arhipelag de origine vulcanică, cu o suprafață de 964 kmp și o populație de aproximativ 100 000 de locuitori, care se ocupă cu agricultura și pescuitul ; se cultivă trestie de zahăr, cacao si cafea. In perioada care a trecut de la proclamarea independenței, poporul micii republici a depus eforturi susținute pentru a lichida consecințele secolelor de dominație colonială și a valorifica in folosul propriu diversele resurse naturale: Au fost naționalizate plantațiile de cacao și cafea, care furnizează majoritatea produselor de export, au luat ființă primele ferme agricole și au fost puse bazele unei industrii proprii prin construirea citorva fabrici. în aceeași perioadă, o a- tenție tot mai mare a fost acordată pescuitului, zona maritimă din a- propierea acestui stat fiind bogată în pește, mai cu seamă cod.

Un moment de seamă în viața țârii l-a constituit primul congres al Partidului Mișcarea de Eliberare din Sao Tome și Principe, desfășurat în iulie 1978. care a stabilit dezvoltarea republicii pe o bază necapitalistă și trecerea treptată la construirea unei societăți noi. socialiste.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. România socialistă urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul din Sao Torpă și Principe în direcția, făuririi unei vieți noi. între țara noastră și tinăra republică s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc o evoluție ascendentă. O contribuție hotăritoare la realizarea acestui curs pozitiv au adus-o convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Manuel Pinto Da Costa, convorbiri care au deschis rodnice perspective ■ conlucrării dintre cele două țări, în interesul reciproc, al păcii și înțelegerii internaționale.

Ministrul 
externe, 

la Lima,

— transmite agenția Prensa Latina. 
„Popoarele noastre nu admit războ
iul, ele cer pace pentru a se putea 
dezvolta politic, social și economic"
— a declarat ministrul de externe ț
argentinian. I

Extinderea mișcării greviste 
în Marea BritanieLONDRA 11 (Agerpres). — în condițiile în care greva minerilor britanici continuă de peste 17 săptămini, fără să existe indicii ale unei soluționări rapide a acestui conflict de muncă, altă mișcare grevistă a căpătat. miercuri, o amploare deosebită. Uniunea sindicală din sectorul transporturilor (T.G.W.U.) a cerut docherilor — care întrerupseseră, marți, lucrul — să extindă mișcarea grevistă la nivelul întregii țări. Tot miercuri, sindicatul național al marinarilor britanici (N.U.S.) a lansat membrilor săi. , de la compania .,Sealink", ordinul de grevă totală, incepînd de vineri la miezul nopții.

în condițiile actuale, cind omenirea parcurge momente deosebit de grele, ca urmare a intensificării cursei înarmărilor și a pericolului declanșării unui conflict pustiitor, femeile — această uriașă forță a contemporaneității, reprezentînd peste jumătate din populația globului— își afirmă cu tot mai multă vigoare. indiferent pe ce meridian geografic s-ar afla, fără deosebire de convingeri politice, voința lor de pace și liniște pe pămînt. Mame, soții, surori, fiice, ele sint inițiatoare sau participante energice la amplele acțiuni pentru înfăptuirea dezarmării, pentru viitorul pașnic al tuturor locuitorilor planetei, pentru înțelegere și colaborare intre popoare.Nenumărate sint dovezile de angajare tot mai fermă a femeilor de pretutindeni in uriașul front al păcii.
„Pentru securitatea noas

tră nu avem nevoie de ra
chete I” ®ste cunoscut& în întreaga lume, s-a vorbit pe larg despre aceasta și în ziarul nostru, acțiunea femeilor din MAREA BRITANIE, care au organizat „tabăra păcii" în apropiere de baza pentru rachete de la Greenham Common. Dîrzenia cu care aceste femei au luptat atît înainte cit și după instalarea primelor rachete a stirnit pretutindeni admirație, spre ele îndreptîndu-se zilnic numeroase mesaje și telegrame de simpatie. în semn de prețuire pentru lupta femeilor de la Greenham Common, Asociația suedeză pentru pace și justiție a propus ca ele să fie desemnate candidate la Premiul 
Nobel pentru pace pe 1984.Dar, dincolo de această acțiune, nenumărate alte exemple vin să a- teste amploarea și tenacitatea cu care femeile din toate țările iși spun cuvîntul in apărarea păcii. Astfel, In R.F. GERMANIA — țară pe teritoriul căreia urmează să fie amplasate cele mai multe rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune— femeile au organizat un mare număr de demonstrații și mitinguri, ele fiind însoțite adesea în aceste acțiuni de soții și copiii lor. Aproape nu este localitate vest-germană unde să nu fi avut loc cel puțin o acțiune în favoarea păcii, unde să nu se fi făcut auzit cu putere glasul femeilor în apărarea vieții generațiilor prezente și viitoare^ La manifestația intitulată „Ziua mamei", desfășurată la Bonn, au participat mii și mii de femei. Demonstrantele au scandat lozinci și au purtat pancarte

pe care scria : „Vrem să trăim și să 
ne creștem copiii în pace!" ; „Vrem 
locuri de muncă — nu rachete!"Femeile vest-germane au .constituit numeroase organizații care militează cu consecvență împotriva amplasării de rachete nucleare pe teritoriul țării și. in general, in Europa. Sub auspiciile unei astfel de organizații — „Inițiativa democra
tică a femeilor", la Diisseldorf a avut loc o amplă manifestație desfășurată sub lozinca „Femeile pen
tru pace, și emancipare", care s-a încheiat cu un miting în cadrul căruia vorbitoarele au subliniat că

nordului continentului intr-o zonă 
dehuclearizată.

„Lanțurile vii ale păcii". Pentru a-și face cunoscută opinia lor împotriva cursei înarmărilor, centru dezarmare si pace. 2 500 de 
femei din BERLINUL OCCIDEN
TAL au constituit un simbolic „lanț 
al păcii" pe o distanță de 2,5 km și au .lansat un apel cerînd reluarea negocierilor sovieto-americane de la Geneva privind lichidarea rachetelor nucleare de pe continent. „Lanțurile păcii" au devenit, dealtfel, una

definitivă privind amplasarea de rachete nucleare americane pe teritoriul țării, femeile, prin demonstrații de masă, își manifestă împotrivirea față de aceste planuri. Această împotrivire și-a găsit expresia și în hotărirea autorităților locale de a proclama mai multe orașe și sate zone lipsite de arme nucleare.
încetați cursa înarmărilor 

nucleare I ° semnificație deosebită, în cadrul amplei lupte a femeilor din S.U.A. pentru pace și dezar
FEMEILE - participante active 
la lupta pentru apărarea vieții 

și liniștii pe Pămînt
fondurile destinate înarmărilor trebuie reduse drastic și folosite pentru ajutorarea celor nevoiași și a șomerilor. „Noi, femeile, nu vom 
admite ca alocațiile sociale să fie tot 
mai reduse cu justificarea că avem 
nevoie, pentru securitatea noastră, 
de rachete cu rază medie de acțiu
ne. NU! Nu avem nevoie de aseme
nea rachete, pentru că rachetele nu 
aduc securitatea, ci agravează perico
lul declanșării unei conflagrații pus
tiitoare".în același sens s-au pronunțat femeile din ITALIA, care au desfășurat nenumărate demonstrații de protest in fața bazei de la Comiso, unde a început amplasarea noilor rachete nucleare. Ele au lansat un apel tuturor comunelor și provinciilor Italiei de a respinge staționarea de noi Tachete, chemînd toate partidele politice italiene să acționeze pentru oprirea amplasării rachetelor și retragerea celor1 existente, astfel incit Europa și întreaga planetă să devină libere de arme nucleare.Este o idee larg răspîndită pe continent pentru care militează și femeile din SUEDIA, NORVEGIA, IS
LANDA și DANEMARCA, obiectivul lor imediat fiind transformarea ,

din formele de protest tot mai des folosite de mișcările antinucleare de pretutindeni.„Nu vrem arme nucleare!" — a fost lozinca sub care femeile din 
OLANDA au demonstrat la Amsterdam, Haga. și alte localități cerind parlamentului să respingă ideea amplasării acestor arme aducătoare de moarte. în cadrul unei „Săptămini de acțiune", desfășurată în luna mai, au avut loc 2 000 de manifestații, a- dunări populare și marșuri; intr-o singură zi,' la aceste acțiuni au participat 400 000 manifestanți, din care o bună parte femei. Ca urmare a opoziției populare, guvernul olandez a hotărît să amine pină în 1988 instalarea eventuală pe teritoriul țării a celor 48 rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune, stabilite de N.A.T.O.Izvorind din simțul răspunderii față de viitorul senin al copiilor, pentru asigurarea dreptului fundamental la viață al tuturor fiilor planetei, femeile din FRANȚA, SPA
NIA, PORTUGALIA, GRECIA au organizat mitinguri, demonstrații, simpozioane, au lansat apeluri împotriva cursei înarmărilor, pentru apărarea păcii. Și in BELGIA, unde guvernul nu a adoptat o hotărîre

mare, a avut-o campania lansată de Randal Forsberg, directoarea Institutului pentru apărare și dezarmare din Brooklyn (Massachusetts), care a publicat un memorandum chemînd 
Statele Unite și U.R.S.S. să „înghe
țe" arsenalele nucleare. Simultan, femeile americane au creat coaliția 
„Campania națională pentru înghe
țarea armelor nucleare", în scopul coordonării acțiunilor tuturor forțelor naționale iubitoare de pace. A- eeastă acțiune s-a bucurat de un mare succes. Potrivit sondajelor de opinie, peste 70 la sută din ameri
cani aprobă cererile formulate de 
această coaliție. Ca urmare a intensificării luptei pentru dezarmare și pace, problema prevenirii unui holocaust nuclear ocupă un Ioc important în campania pențru alegerile prezidențiale. în proiectul platformei partidului democrat, intitulat 
„Preintimpinarea războiului nuclear: 
strategia de luptă pentru pace", se arată că sarcina de prim ordin trebuie să fie „prevenirea. războiului nuclear, inversarea cursului înarmărilor, asigurarea securității generale", la întocmirea acestui proiect un rol de seamă avîndu-1 și luările de poziție ale femeilor, care au decla

rat că iși vor da votul acelor candidați care se vor pronunța deschis în sprijinul dezarmării nucleare.
„Nu vrem noi Hiroshi- 

jYjej'* Asociația femeilor din JA
PONIA pentru prevenirea războiului a desfășurat și desfășoară intense acțiuni în sprijinul dezarmării, în primul rind nucleare. Acest lucru este lesne de ințeles, Japonia fiind prima — și singura — țară care a suferit bombardamente atomice. în- tr-un patetic apel adresat femeilor din lumea întreagă se arată : 
„Noi, mamele japoneze, care știm 
ce înseamnă arma atomică, nu mai 
vrem noi Hiroshime! Am văzut cum 
ne-au fost uciși copiii. Am văzut 
cum., din cauza radiațiilor, mame au 
născut copii morți, schilozi, sau 
n-au mai putut, să nască, n-au mai 
putut da viață. Pentru această via
ță, pe care noi o 'dăm copiilor noș
tri, trebuie să luptăm. Mame, femei! 
Fiți in primele rinduri ale luptei! 
Nu lăsați să se distrugă viața pe care 
noi am dat-o! Ridicați-vă glasul 
pentru pace! Luptați împotriva ar
melor nucleare, împotriva războiu
lui !“ Tocmai de aceea, la „Marșul păcii" care a început la Tokio și se va încheia la Hiroshima, la 6 august, în memoria victimelor holocaustului atomic de acum 39 de ani. participă un număr mare de femei. Paralel, au loc numeroase adunări și demonstrații organizate de femeile japoneze sub Lozinci ca: „Să nu 
permitem ca Japonia să devină un 
portavion nuclear al S.U.A.!" ; „Ce
rem guvernului să respecte necon
diționat cele trei principii nenu
cleare: a nu deține, a nu introduce 
și a nu fabrica arme nucleare!".Ample acțiuni pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, desfășoară femeile din INDIA, AUSTRALIA, NOUA 
ZEELANDĂ, CANADA, din alte țări ale Asiei, Africii și Americii Latine.Liantul tuturor acestor acțiuni, indiferent în ce parte a globului au loc, il constituie convingerea tot mai fermă că in unirea forțelor sociale celor mai largi, femei și bărbați, tineri și bătrîni. indiferent de opțiunile politice, filozofice sau religioase, in colaborarea și solidaritatea tuturor popoarelor rezidă forța capabilă să frineze cursa spre dezastru, să impună un curs nou in viața internațională — de pace, colaborare și înțelegere.

Nicolae PLOPEANU

Vizita premieruluiBERLIN II (Agerpres). — Agenția A.D.N. informează că a luat sfirșit vizita oficială de două zile a primului ministru al Italiei, Bettino Craxi, în R. D. Germană. în cursul vizitei, el a avut convorbiri cu Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, referitoare la situația internațională actuală și la aceea de pe continentul european, precum si la perspectivele colaborării

italian în R.D.G.dintre cele două țări. Erich Honecker a declarat că „in pofida deosebirilor de păreri, inclusiv în legătură cu probleme politice actuale, Italia și R. D. Germană sint de acord că, ir cazul unui război atomic, nu vor exista nici învinși, nici învingători" — relevă A.D.N. Cu prilejul vizitei, au fost semnate mai multe documente, menite să’ contribuie la dezvoltarea cooperării dintre R.D.G. șî Italia.

PENTRU EXTINDEREA RELA
ȚIILOR DINTRE ȚĂRILE ÎN 

. CURS DE DEZVOLTARE. Țările I in curs de dezvoltare trebuie să I acționeze pentru extinderea relațiilor politice, economice si comer- !ciale dintre ele. puțind astfel soluționa cu succes o serie de sarcini ale construcției naționale, se I spune in comunicatul dat publicității la sfirsitul lucrărilor Comisiei mixte de colaborare beninezo- congoleze. Documentul prevede I măsuri de creștere a comerțului bilateral si de intensificarea colaborării in domeniul agriculturii. . .
| LA VIENA au luat sfirșit lucră- I rile reuniunii miniștrilor petrolului din cele 13 state membre ale Orga- Inizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). Participanții au ho- tărit să nu sporească plafonul ex- ■ tracției de țiței al organizației, in î prezent de 17,5 milioane barili pe zi (un baril este egal cu 159 litri), co- Itele repartizate fiecărei țări, precum și prețul de bază al petrolului exportat, care este de 29 dolari barilul — precizează agențiile.

MOȚIUNE DE CENZURA RES- I PINSĂ DE ADUNAREA NA
ȚIONALĂ A FRANȚEI. Adunarea • Națională a Franței, întrunită în I sesiune extraordinară, a respins. în noaptea de marți spre miercuri, o 

I moțiune de cenzură depusă de opoziție împotriva proiectului de lege guvernamental asupra presei. După cum relevă A.F.P., prin proiectul I de lege respectiv, guvernul inten

ționează să. împiedice. în special, î dezvoltarea trusturilor de presă de ‘ genul celui condus de Robert Her- sant. care controlează 20 la șută I din presa franceză.
PARLAMENTUL TURCIEI a > început dezbaterile pe marginea proiectului guvernamental al nou- 1 lui plan cincinal. Luind cuvintul in fața deputaților, primul minis- I tru, Turgut Ozal, a arătat că prin- I tre principalele probleme pe care guvernul va trebui să le rezolve in f cursul îndeplinirii cincinalului va fi I reducerea inflației. O atenție deose- 1 bită se va acorda in această perioadă dezvoltării industriei prelucra- I toare. I
EXPULZARE. Curtea Supremă, r din Chile a hotărit expulzarea din tară a militantilor comuniști Leo- 1 poldo Ortega si Jaime Inzunza, primul făcînd parte din comisia t națională pentru drepturile cetăte- | nesti. iar cel de-al doilea fiind secretar general al Mișcării Demo- ț cratice Populare Chiliene — | transmite agenția France Pressc. Ei ' au fpst acuzați de participare la . acțiuni si demonstrații de masă I împotriva politicii actualului regim • militar aflat la putere in Chile. Măsura luată împotriva lor de- 1 monstrează că autoritățile milita- | re chiliene încearcă să înlăture cu orice preț opoziția, să stopeze ac- . tiunile de masă prin care poporul I reclamă hotărit revenirea tării la > un regim civil democratic, la o viată politică parlamentară.

RATELE ÎNALTE ALE DOBÎNZILOR 
AFECTEAZĂ INTERESELE ECONOMICE 

ALE TUTUROR ȚĂRILOR
„Der Tagesspiegel" : Cauza principală a majorării dobînzilor - 

uriașele cheltuieli militareCARACAS îl (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat ziarului „El Nacional", care apare la Caracas, președintele Columbiei. Belisario Be- tancour. a criticat politica ratei înalte a dobînzilor practicată de Statele Unite, care agravează dificultățile economice ale țărilor Americii Latine — relatează agenția Associated Press. Șeful statului columbian a arătat, de asemenea, că datoria externă a tarilor din regiune și a celor în curs de dezvoltare. în general. nu mai este de mult timp o problemă strict financiară, ci a do- bindit o dimensiune politică.BONN 11 (Agerpres). — Purtătorul de cuvint pentru probleme economice al U.C.D./U.C.S., Matthias Wiss- mann, a apreciat că, pe termen lung, dolarul puternic și ratele dobînzilor in creștere din Statele Unite vor înăbuși redresarea economică din R. F. Germania. De aceea, guvernul federal trebuie să ceară Administrației americane să-și modifice politica fiscală și să-și reducă drastic deficitul bugetar enorm.BERLINUL OCCIDENTAL 11 (A- gerpres). — Creșterea, in ultimela zile, a cursului dolarului american în raport cu alte monede occidentale a declanșat „noi semnale de alarmă" — apreciază cotidianul vest-berlinez „Der Tagesspiegel". Ziarul menționează că principala cauză a acestui fenomen o constituie majorarea ra

tei dobînzilor în S.U.A., determinată de costisitoarele cheltuieli pentru armamente. „Der Tagesspiegel" relevă, în continuare, că uriașele deficite bugetare americane sint. in primul rind. cele care „împing" în sus în continuare ratele dobînzilor din S.U.A. cu efectele de „aspirare" a capitalului străin pe care le are această creștere. Fluxul de capital este canalizat astfel spre Statele U- nite. Celelalte tari occidentale se văd nevoite, la rîndul lor — pentru a Împiedica exodul de capital — să mărească și ele ratele dobînzilor, ceea ce dăunează redresării conjuncturale. „Der Tagesspiegel" apreciază că S.U.A. „își finanțează deficitele cu bani străini".LONDRA 11 (Agerpres). — Trei dintre principalele patru băncî comerciale britanice — „Barclays", „National Westminster" șl „Midland" — au anunțat, miercuri, majorarea dobinzii de la 10 la 12 la sută.De menționat că această măsură va avea repercusiuni grave pe plan extern, resimțite în primul rind de țările în curs de dezvoltare confruntate cu mari datorii externe. Pe plan intern, consideră agenția France Presse, această măsură amenință redresarea economică, prin scumpirea creditelor pe care Întreprinderile industriale le contractează de la băncile comerciale, suscitlnd speculați! asupra viitorului nivel al inflației.
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