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MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ PENTRU
REALIZAREA SARCINILOR ÎN ECONOMIE

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII

AZI

SE ÎNCHEIE ACȚIUNEA DE MAJORARE A RETRIBUȚIEI
PERSONALULUI MUNCITOR

Azi, 1 august, prima zi a lunii în care aniversăm
cei 40 de ani de libertate a patriei, se încheie acțiu
nea de majorare a retribuției personalului muncitor.
Făurim o societate a demnității, impreună cu po
porul, în folosul întregului popor - iată deviza care
a călăuzit în permanență activitatea partidului și sta
tului nostru în toți anii construcției socialiste. Iar
mărețele înfăptuiri revoluționare produse în decursul
edificării noii societăți - îndeosebi in perioada ce a
urmat Congresului al IX-lea al partidului, numită cu
mîndrie și recunoștință „Epoca Ceaușescu" — eviden
țiază cu putere faptul că tot ce s-a făcut și ce se face
în România socialistă este închinat ridicării bună
stării materiale și spirituale a maselor.
Amplificarea resurselor și posibilităților de pro

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

In aceste zile, in întreprinderile in
deplinirea exemplară, la toți indica
societatea noastră, cu exigențele
dustriale, in unitățile de construcții,
torii, a planului și a prevederilor din
realizării unei calități noi, superi
transporturi și telecomunicații, în in
bugetul de venituri și cheltuieli pe
oare, a unei înalte eficiența în în
stitutele de cercetare științifică și
semestrul al doilea și pe întregul an
treaga activitate economică, adună
1984.
proiectare, în unitățile din alte sec
rile generale ale oamenilor muncii
Se cuvine subliniat în mod deo.setrebuie să asigure întărirea răspun
toare ale economiei naționale au loc
bit faptul că actualele adunări gene
derii și spiritului gospodăresc ale co
adunările generale ale oamenilor
rale ale oamenilor muncii au loc la
lectivelor de întreprinderi în exerci
muncii sau ale reprezentanților aces
tarea și adincirea autoconducerii
tora — foruri supreme de conduce
scurt timp după Plenara C.C. al
muncitorești și autogestiunii econoP.C.R. din 27 iunie, care a examinat
re ale proprietarilor și producători
mico-financiare, în aplicarea fermă a
și
aprobat
in
unanimitate
documente
lor. ale democrației muncitorești,
de importanță majoră pentru progre
noului mecanism economic.
revoluționare.
Dezbaterile din cadrul adunărilor
Moment deosebit de important în
sul necontenit al economiei naționale
generale ale oa
viața colectivelor
menilor
muncii
din toate unită
din întreprinderi
țile economice, ale
industriale
tre
dunările generale
buie concentrate,
ale
oamenilor
cu prioritate, amuncii se înscriu
supra
stabilirii
într-o tradiție ce
măsurilor și căi
își are izvoarele în
lor da acțiune
anii de după Con
necesare pentru
gresul al IX-lea al
realizarea ritmică
P.C.R., de cînd la
și integrală, la
conducerea parti în centrul dezbaterilor — măsurile pentru
toato sortimente
dului și statului
le, a planului la
nostru se află
îndeplinirea exemplară, la toți
producția
fizică
tovarășul Nicolae
și, pe această ba
Ceaușescu.
Ele
ză,
a
planului
cohstituie o vie
indicatorii, a planului pe acest an
producției-marfă.
și convingătoare
Aceasta constituie
dovadă a profun
în prezent o ce
dului
democra
și ridicarea bunăstării întregului po
rință de cea mai mare actuali
tism al societății noastre socialiste,
por,
documente
elaborate
pe
baza
in

tate
și
importanță
economică.
Ea vi
care asigură din plin condițiile pen
dicațiilor și orientărilor tovarășului
tru ca oamenii muncii, clasa munci
zează atit unitățile care au încheiat
Nicolae Ceaușescu. Exprimind voința
primul semestru cu rezultate bune in
toare să dezbată și să hotărască
unanimă a comuniștilor, a tuturor
realizarea producției fizice planifica
direct asupra tuturor problemelor
oamenilor muncii, a întregului popor,
te, dar mai ales pe cele care au în
majore privind dezvoltarea economiplenara a hotărît, după cum se știe,
registrat rămîneri in urmă in această
co-socială a țării, înfăptuirea ne
să
propună
Congresului
al
XIII-lea
privință. în acest sens, o atenție deo
abătută a programelor stabilite de
sebită
trebuie acordată înfăptuirii
reînvestirea
tovarășului
Nicolae
partid pentru progresul multilateral
Ceaușescu în funcția supremă de se
programului privind asigurarea bazei
al patriei socialiste.
energetice și de materii prime, reali
cretar general al partidului — garan
Avînd doc într-o perioadă cu pro
zării planului la cărbune, petrol și
ție sigură a întăririi unității și
funde semnificații, în care întregul
minereuri, la toate materiile prime,
coeziunii partidului,, a înfăptuirii
nostru popor desfășoară o amplă și
neabătute a programelor de dezvol
în același timp, un loc .central în
rodnică activitate pentru a întimpina
cadrul dezbaterilor trebuie să-l ocupe
tare
multilaterală
a
patriei
socialiste.
cu rezultate cît mai bune în produc
problemele
legate de îndeplinirea in
Sînț proaspete în conștiința fiecă
ție marea noastră sărbătoare de la
tegrală, în condiții calitative superi
rui om al muncii îndemnurile pline
23 August și Congresul al XIII-lea al
oare și la termenele stabilite în con
de patos revoluționar și profund pa
partidului, actuala rundă a adunări
tracte, a producției destinate expor
triotism adresate la plenară de to
lor generale ale oamenilor muncii
varășul Nicplae ■ Ceaușescu clasei • tului, aceasta fiind, .așa cum. a subli
constituie un prilej de analiză exi
niat ih repetate rinduri tovarășul
muncitoare, tuturor oamenilor mun
gentă, responsabilă a activității din
Nicolae Ceaușescu, o condiție hotăricii, de a-și spori eforturile și a ac
prima jumătate a anului, a rezultate
ționa cu fermitate și răspundere pen- ' toare, fundamentală pentru desfășu
lor obținute in realizarea planului și
rarea corespunzătoare a activității
tru fructificarea cu maximă eficiență
a bugetului de venituri și cheltuieli,
noastre economice și pentru dezvol
a puternicului potențial tehnic și ma
a angajamenteloi- asumate în între
tarea generală a tării.
terial creat in anii socialismului,
cerea socialistă, precum și a modului
în unitățile de construcții-montaj,
pentru realizarea in bune condiții a
in care se înfăptuiesc propunerile
adunările
generale ale oamenilor
planului pe acest an.
oamenilor muncii și prevederile con
muncii
au datoria de a supune unui
tractelor colective. Totodată, înaltele
Corespunzător atribuțiilor sporite
exigent examen modalitățile practice
ce le revin în sistemul democrației
foruri democratice ale autoconducerii
muncitorești din întreprinderi vor
noastre muncitorești, revoluționare,
________________ Iile ȘTEFAN
în deplin consens cu creșterea rolului
stabili măsurile suplimentare ce tre
(Continuare în pag. a IV-a)
conducător al clasei muncitoare în
mie luate în continuare pentru în

Trepte spire o calitate nouă,
superioară a vieții

Evenimentele istorice din acest an.
— aniversarea a 40 de ani de la re
voluția de eliberare națională și so
cială. antifascistă și antiimperiaiistă
și cel de-al XIII-lea Congres al
partidului, Hotărirea plenarei C.C.
al P.C.R. privind propunerea de
realegere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu în funcția supremă de
partid — au generat o puternică
emulație creatoare in toate sectoa
rele vieții materiale si spirituale.
Este rezultatul simțămintelor apar
tenenței la o societate in care tot
ceea ce se face este subordonat
omului, bunăstării și fericirii sale,
apartenenței ,lă o epocă ce. s-a con
turat cu pregnantă în istorie sub de
numirea de „Epoca Ceaușescu" ; este,
și nu în ultimă instanță, rezultatul
unei siguranțe a zilei de mîine, a
garanției mersului ascendent al pa
triei noastre pe calea socialismului
și comunismului, a independenței și
suveranității.
Dotat cu o capacitate deosebită de
penetrație a fenomenelor sociale, de
abordare revoluționară a problemelor
cu care se confruntă societatea româ
nească și viața internațională, de
scrutare cutezătoare, profund științi
fică a viitorului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a elaborat idei, teze și
concepte, precum și tactici și strate
gii de înfăptuire a acestora in toate
domeniile vieții economice, politice,
culturale, științifice.
,
Intre acestea, un loc important a
revenit activității din agricultură.
.Prezența, permanentă . a. secretarului
general al partidului în mijlocul lu
crătorilor de pe ogoare in toate ju
dețele tării, grija ce o poartă dezvol
tării bazei tehnico-materiale a aces
tui sector, elaborarea conceptului și
acțiunile organizate pentru înfăp
tuirea noii revoluții în agricultură au
determinat profunde schimbări înnoi
toare atit in ceea ce privește viața
și activitatea oamenilor muncii din
agricultură, cit și in evoluția satului
românesc în etapa contemporană.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R.
din 27 iunie 1984, „și în agricultură,
pe lingă minunata bază tehnică mo
dernă pe care o avem, am creat o

Vasile BĂRBULESCU,
prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.
țărănime nouă, care demonstrează
prin întreaga sa activitate că știe să
aplice în bune condiții tehnologiile
și cuceririle științei agricole. Avem
puternice forțe de ingineri și tehni
cieni agronomi. Toate aceste forțe,
împreună cu în
treaga țărănime
— acționînd în
strînsă alianță cu
muncitorimea’ —
ne dau garanția
fi
că și agricultura
noastră își va în
deplini sarcinile
mărețe care ii re
vin în viitor".
Raportând re
zultatele respec
tive la agricultu
ra județului Olt,
este demn de
subliniat faptul
că în acest an
dispunem de un număr de tractoare
mai mare cu 50 la sută decit avea
întreaga tară in anul de virf al regi
mului trecut.
Dotările din cadrul bazei tehnicomateriale. producțiile vegetale si ani
maliere obținute evidențiază că și in
acest județ perioada de adinei pre
faceri revoluționare este pregnantă
începind cu Congresul al IX-lea al
partidului.
Cifrele sînt cele mai în măsură să
redea sintetic această dimensiune.
Iată de exemplu : numărul de trac
toare a crescut în cei aproape 20 de
ani de circa 3 ori ; cantitatea îngră
șămintelor chimice, substanță activă,
de 4 ori ; întreaga dotare a combi
nelor autopropulsate aparține acestei
perioade ; numărul de hectare ame
najate pentru irigat a sporit de peste
5 ori și altele. Paralel cu acestea a
crescut și numărul de specialiști de
la 285 la 1 125. O adevărată revoluție
s-a produs și în ceea ce privește
producțiile. In timp ce la grîu
suprafața însămînțată s-a redus cu

în cursul zilei de ieri s-a încheiat recoltarea și în județele
Arad, Brăila, Giurgiu și Timiș (relatarea, în pag. a IV-a).

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENȚ A[ MUNCH DIN AGRICULTURĂ!
Folosiți din plin fiecare oră bună de lucru,
combinele și celelalte utilaje agricole, pentru a
stringe și depozita cît mai repede și fără pierderi
întreaga recoltă de grîu!

Creșterea capacității de organizare
și conducere a muncii, a sporirii ro
lului conducător al organizațiilor de
partid, a ridicării responsabilității
specialiștilor, a mecanizatorilor, a tu
turor lucrătorilor de pe ogoare sînt
reliefate de rezultatele obținute în
anul 1983, care, cu toate condițiile
de secetă deosebită, sint superioare
tuturor anilor anteriori.
Pentru reducerea efectelor negati
ve ale lipsei de precipitații, organele
și organizațiile de partid, îndrumate
și controlate permanent de biroul
tomitetului județean de partid, au
asigurat o mobilizare generală a oa
menilor muncii de la sate la efectua
rea la timp și de calitate a întregu
lui complex de lucrări agricole. In
acest fel s-a reușit ca pămîntul să
fie lucrat mai bine ca oricînd. fapt
ce a făcut ca la unele culturi (po
rumb. floarea-soarelui, fasole) să se
obțină producții mai bune decit în
toți anii care au trecut de la înfiin
țarea județului.
întreaga concepție cu privire la
proporțiile, nivelurile și ritmurile
dezvoltării agriculturii pe acest an,
la aplicarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice de care depinde
sporirea producției agricole ilustrea
ză elocvent preocuparea constantă a
partidului și statului nostru, a secre
tarului său general pentru dezvolta
rea intensivă a agriculturii. în
scopul • asigurării la niveluri cores
punzătoare a cerințelor economiei
noastre naționale și a consumului.
De aceea oamenii muncii din agri
cultura județului Olt. conduși de or
ganele și organizațiile de partid, au
pregătit minuțios anul agricol ’84. an
în care trebuie să realizăm o pro
ducție globală agricolă in valoare de
7 058,8 milioane lei. din care 4 489,3
milioane lei în sectorul vegetal și
2 561,5 milioane lei în cel animal. S-a
acordat, în acest sens, o deosebită
atenție fertilizării pămîntului cu inj
grășăminte naturale si corectării aciditătii solului prin administrarea a
circa un milion de tone gunoi de
grajd și 200 mii tone amendamente;
s-a avut în vedere amplasarea judi7
(Continuare în pag. a V-a)

O ARTĂ NOUĂ,
]
PENTRU O LUME NOUĂ

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente, pe județe, in seara zilei
de 30 iulie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii).

și depozitarea în cele mai bune
condiții a întregii producții. Con
comitent, este absolut necesar să
se asigure livrarea Ia fondul de
stat a tuturor cantităților de griu
contractate, aceasta constituind o
sarcină de înaltă răspundere pen
tru fiecare unitate agricolă.

34,5 la sută, producția totală a fost
mai mare în anul trecut cu 137 mii
tone, iar la porumb, în timp ce su
prafața s-a redus cu 25 mii hectare,
producția a sporit cu 440 mii tone.
Creșteri substanțiale s-au înregis
trat și la plante
le tehnice, la le
gume, la pomi si
vii, la producțiile
din zootehnie. în
acest sens, două
cifre sînt semni
ficative. Produc
ția medie la hec
tar a fost în anul
1965 la floareasoarelui de 252 kg
și a ajuns în anul trecut la 2 107
kg, iar la lapte
de vacă producția
medie a sporit de
la 900 1 la 2 068 1.
Avînd în vedere locul și rolul pe
care partidul și statul nostru il
acordă dezvoltării agriculturii, co
mitetul județean de partid a stabilit
— pe baza hotărîrilor Congresului al
XII-iea si Conferinței Naționale ale
partidului, a indicațiilor si orientări
lor date de tovarășul secretar gene
ral, . Nicolae Ceaușescu, cu prilejul
consfătuirilor de lucru de la C.C. al
P.C.R. pe probleme de agricultură și
al dialogurilor de, lucru cu oamenii
muncii de pe ogoare — programe
concrete de acțiune menite să asi
gure îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan. întrucît succesul de
pinde în mod hotărîtor de oameni,
de implicarea acestora in problemelecheie ale muncii productive, pe prim
plan comitetul județean de partid a
situat și situează folosirea întregii
capacități politice și organizatorice
a organelor și organizațiilor de
partid din agricultură, a forței de
care dispun acestea în mobilizarea
oamenilor pentru ducerea la bun
sfirșit a acțiunilor inițiate.

23 August
1944
23 August
ov 1984

pentru strîngerea grabnică și depozitarea
fără pierderi a recoltei de grîu

Esențial este ca în aceste zile or
ganele județene de partid și agri
cole, consiliile agroindustriale și
conducerile unităților agricole să
acționeze stăruitor, mobilizind pu
ternic pe mecanizatori, coopera
tori, specialiști pentru încheierea
cit mai rapidă a recoltării griului

O amplă relatare despre treptele
parcurse in anii socialismului spre o cali
tate nouă, superioară a vieții — ÎN
PAGINILE 2—3.

Agricultura pe coordonatele noii revoluții,
ale unor producții mari și stabile

LA SECERIȘ - VITEZE ZILNICE
DE LUCRU MULT SPORITE
Oamenii muncii din agricultură
se află într-o perioadă decisivă
pentru strîngerea și depozitarea ne
întârziată, fără pierderi a întregii
recolte de grîu. Acum mai mult
ca oricînd sint necesare utilizarea
la întreaga capacitate a mijloacelor
mecanice și folosirea din plin a
timpului de lucru, din zori și pină
seara tirziu, spre a se realiza zi
de zi viteze sporite la secerișul
griului. Această cerință este cu
atit mai imperioasă cu cit. din da
tele furnizate de ’Ministerul Agri
culturii, rezultă că pină in seara
zilei de 30 iulie griul a fost strîns
numai de pe 65 la sută din supra
fața cultivată. Apoi, dacă în multe
județe din sudul și vestul țării
recoltarea griului s-a încheiat sau
este intr-un stadiu avansat, in
unele județe din centrul și nordul
țării secerișul încă nu a început.
Timpul este înaintat, intrăm in
luna august și de aceea in toate
județele unde mai este de strîns
griul sînt necesare cu atit mai mult
măsuri energice pentru încheierea
cît mai grabnică a secerișului,
astfel incit să se evite orice pier
deri de producție.
Desigur, principala cale pentru
urgentarea recoltării o constituie
utilizarea din plin a combinelor de
care dispun stațiunile de mecani
zare a agriculturii. Pe lingă aceasta însă, este nevoie ca orga
nele agricole centrale să inițieze
acțiuni de întrajutorare cu mij
loace mecanice intre județele care
au încheiat recoltarea și cele unde
secerișul este rămas în urmă.

gres ale economiei noastre socialiste, creșterea
avuției naționale vor permite și în continuare
ridicarea bunăstării fiecărui om 'al muncii, astfel
ineît toți cetățenii țării să se bucure intr-o
măsură sporită de binefacerile civilizației socialiste.
Tocmai de aceea este mai îndreptățită ca oricînd
deviza „Cu cît vom munci mai spornic, mai eficient,
la un nivel calitativ tot mai ridicat, cu atit vom trăi
mai bine".

Municipiul Deva, străvechea așezare întinerită din temelii in cele patru
decenii de libertate

TG. MUREȘ : A 50 000-a mașină textilă a ieșit
de pe banda de montaj
Constructorii de ma
șini de la întreprinde
rea
„Metalotehnica"
din Tg. Mureș au scos
de pe bancul de testări
și probe cea de-a
50 000-a mașină textilă
din 1954, de cînd
aici au fost produse
primele mașini de cu
sut industrial. De-a
lungul anilor colecti

vul întreprinderii a
asimilat un mare nu
măr de mașini de cu
sut și de tricotat, pre
cum și alte utilaje so
licitate de industria
ușoară. In prezent,
nomenclatorul de pro
ducție al unității cu
prinde peste 130 de
tipodimensiuni de ma
șini ’ textile. Potrivit

unui bilanț, de-a lun
gul anilor oamenii
muncii de la „Metalo
tehnica" au contribuit
la dotarea integrală
cu mașini textile a 26
de întreprinderi noi,
precum și la reutilarea
altor peste 45 de ase
menea unități econo
mice.
(Agerpres)

întregul nostru po
por se află în preaj
ma unor mari evenimente : sărbăto
rirea celei de-a 40-a
aniversări a revoluției
do eliberare socială si
națională, antifascistă
și
antiimperiaiistă,
precum și Congresul
al XIII-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân. Sînt evenimente
cărora noi, artiștii
plastici, sintem preo
cupați să le răspun
dem
prin
operele
noastre.
Lucrările
noastre trebuie să fie
răspunsuri la marile
probleme pe care le
ridică evoluția socie
tății socialiste de as
tăzi. la ideile mereu
actuale ale luptei pen
tru libertate și dem
nitate socială. Sintem
eonștienți că angajarea
constituie caracterul
fundamental prin care
arta se integrează so
cietății, iar artistul nu
se poate manifesta
altfel decit ca un in
terpret al vieții spi
rituale, ideologice. Ex
pozițiile organizate la
Iași, participările unui
număr mare de artiști
la expozițiile festive
de la București de
monstrează că am fost
și sintem solidari cu
înfăptuirile mărețe din
țara noastră, că artiș
tii cultivă o artă de
înaltă ținută umanis
tă, inspirată din idea
lurile socialismului si
comunismului, din via
ța poporului, din pre
zentul marilor împli
niri, cit și din tre
cutul de luptă al po
porului, o artă care
promovează
concep
ția partidului despre
lume și viață. Nu cred
că trebuie să uităm,
în condițiile unor pro
cese sociale ce deter
mină și motivează
fundamentale mutații
în sistemul valorilor
umane, că se impune
instituirea unui nou
raport „om-univers“,
un nou sistem de ra
portare a omului la

obiect, relații ce pre
supun — din perspec
tiva și la dimensiunile
umane ale artei —
construcția unei noi
atitudini estetice față
de univers. Artistul
contemporan trebuie
în aceste condiții să
gindească și să acțio
neze in spiritul nou
lui sistem de valori
ale unei noi culturi,
ale unei noi ideologii,
revoluționare. Bilan
țul pe care și creatorii
de artă ai tării îl în
treprind în preajma

Dan HATMANU
marilor
evenimente
politice din această
perioadă arată că am
parcurs o adevărată
epocă de creație, cu
rezultate durabile, în
scrise in patrimoniul
unei culturi umaniste,
pentru popor.
Partidul, secretarul
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acordă o mare impor
tanță artelor in proce
sul formării unui om
nou, cu o conștiință
înaintată. în cuvintarea rostită la Consfă
tuirea de la Mangalia
din luna august a anu
lui trecut, secretarul
general al partidului
sublinia înalta misiu
ne a creației și crea
torilor de a reda in
operele lor chipul eroi
lor de azi, al făurito
rilor civilizației noas
tre socialiste, spiritul
lor de dăruire pentru
edificarea marilor con
strucții ale acestui
timp eroic. Creatorilor
din domeniul artelor
plastice le revine așa
dar îndatorirea de a
contribui mai sub
stanțial, cu o mai
mare răspundere, la
înnoirea spirituală a
societății, de a parti
cipa activ la opera de
făurire a noii orinduiri, devenită cauză vi
tală a tuturor oameni
lor muncii. Această
chemare a găsit în

creația artiștilor un
puternic ecou. Progra
mul de formare, dez
voltare și perfecționa
re a conștiinței socia
liste se reflectă direct
in activitatea de edifi
care a artei noastre, o
artă ce-și face un titlu
de mindrie din năzu
ința de a realiza o adevârată frescă a vie
ții și muncii poporului
nostru, a marilor sale
izbinzi in construcția
socialistă. Numeroase
le expoziții și mani
festări organizate in
acești ani au reflectat
înaintarea economică
și socială a țării noas
tre, etapele noi par
curse : semicentenarul
Partidului
Comunist
Român (1971) ; un de
ceniu de la transfor
marea socialistă a agriculturii (1972) ; omagiul artiștilor cu
prilejul
congreselor
partidului ; Conferința
mondială a populației
(1976) ; centenarul in
dependenței României
(1977) ș.a. Sint tot atâ
tea trepte ale afirmării
Întregului nostru po
por pe calea progresu
lui, tot atîtea etape ale
dezvoltării noastre, ur
mărite îndeaproape de
creația artistică. Hotăriți să înfățișeze reali
tatea nouă, socialistă,
pictorii, sculptorii, gra
ficienii au fost animați
de dorința de a inves
tiga, asimila și preface
în materie eștetică
fapte și stări de con
știință
caracteristice
nouă și vremurilor noi
pe care le trăim. Le
gătura cu viața tumul
tuoasă a constructori
lor socialismului, stăpinirea desăvirșită a
principiilor interpretă
rii artistice a lumii au
permis artiștilor plas
tici să creeze imagini
de o mare forță de ex
presie, capabile să pu
nă in evidentă măre
ția epocii noastre, ade
vărul vieții poporului,
(Continuare '
în pag. a V-a)
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„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,
Au crescut cîștigurile oamenilor muncii
AZI SE ÎNCHEIE ACȚIUNEA
DE MAJORARE A RETRIBUȚIEI

PERSONALULUI MUNCITOR

7,6 MILIOANE
de beneficiari
Pe baza prevederilor Decretului
Consiliului de Stat nr. 325/1983, începind de la 1 septembrie 1983
s-a trecut la majorarea eșalonată,
pe ramuri, a retribuțiilor persona
lului muncitor, de care au benefi
ciat pînâ în prezent 7 300 000 de
oameni ai muncii. Prin atribuirea,
începînd de azi, a sporurilor pre
văzute la alți 285 000 de oameni ai
muncii - inclusiv la cadrele mili
tare din Ministerul Apărării Națio
nale și lucrătorii din Ministerul de
Interne — se încheie practic acțiu
nea de majorare a retribuțiilor în
întreaga economie.
Cum s-a mai anunțat, Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a
aprobat propunerile privind majo
rarea de la 1 august a.c. și a pen
siilor, ceea ce va asigura o creș
tere, în medie, a pensiei reale cu
circa 5 la sută.
Așa cum s-a subliniat la ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., în timp ce în economia
mondială se manifestă tot mai
acute fenomene de criză, de creș
tere a șomajului, de reducere a
veniturilor și a puterii de cumpă
rare a maselor-lărgi populare, în
țara noastră
datorită dezvoltării
sole- economice armonioase și,
echilibrate, sporirii pe această
bază a avuției naționale - a fost
posibilă asigurarea creșterii con
stante a retribuției oamenilor mun
cii, a ciștigurilor provenite din
muncă, ridicarea permanentă a ni
velului de trai al întregului popor.
Aceasta demonstrează concludent
și convingător justețea politicii
partidului — care pune în centrul
politicii sale omul și nevoile sale
materiale și spirituale - forța și vi
talitatea orînduirii noastre, faptul
că — urmîndu-se neabătut orientă
rile date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu - tot ce se realizează
în societatea noastră socialistă este
destinat omului, bunăstării și feri
cirii sale.
Vorbind de majorarea retribuții
lor, este de menționat că ea s-a
aplicat pe’ ramuri, și domenii de
activitate, acordindu-se prioritate
minerilor, petroliștilor, energeticienilor, lucratorilor din industriile de
boză ale economiei - metalurgie,
construcții de mașini, chimie, moșini-unelte, electronică și electro
tehnică etc.
In cadrul fiecărei ramuri, majo
rarea s-a acordat diferențiat, in
tr-un procent mai mare pentru
muncitori - a căror retribuție ta
rifară a sporit, în medie, cu 5,5 la
sută, retribuțiile tarifare ale per
sonalului operativ, tehnic-productiv
și de administrație, încadrat pe cla
se de retribuire, mărindu-se, în me
die, cu 5 la sută.
Odată cu majorarea retribuțiilor
tarifare s-au majorat pentru toate
categoriile de oameni ai muncii și
cotele sporului de vechime pentru
activitate neîntreruptă în aceeași
unitate — de la vechile plafoane

cuprinse între 3-10 Ia sută la
noile plafoane cuprinse între 3-15
la sută. Prin noua reglementare s-a
trecut la acordarea sporului de
vechime încă de la vechimea mini
mă de 3 ani, față de 5 ani, cum se
proceda anterior.
Ca expresie a umanismului so
cietății noastre, noile majorări de
retribuții n-au afectat drepturile de
alocație de stat pentru copii și nici
chiriile pentru locuințe, stabilite in
condițiile legii pînă la data majo
rării retribuției. De asemenea, retri
buțiile majorate n-au afectat, in
anul școlar 1983-1984, cuantumul
contribuțiilor lunare pentru copiii
din creșe și grădinițe și nici bur
sele elevilor și studenților. Totoda
tă, persoanele care au benefi
ciat de compensații pentru majora
rea prețurilor la produsele agroalimentare, la energie electrică, ter
mică, gaze naturale și alți com
bustibili, potrivit decretelor nr. 46
și 240/1982, și care, ca urmare a
majorării retribuției, au primit re
tribuții tarifare mai mari de
4 000 lei, au continuat să benefi
cieze de aceste compensații.
Prin corelarea acțiunii de majo
rare a retribuțiilor cu trecerea de
la 1 septembrie 1983 la generali
zarea formei de retribuire in acord
global, s-au creat posibilități spo
rite de creștere a veniturilor tutu
ror oamenilor muncii, in funcție de
gradul de îndeplinire a sarcinilor
de plan, renunțindu-se la plafona
rea veniturilor.
Majorarea retribuțiilor tarifare a
fost însoțită și de majorarea altor
componente ale părții variabile a
veniturilor oamenilor muncii : du
blarea cotei de constituire a fon
dului de participare la realizarea
producției,, a beneficiilor, precum
și împărțirea beneficiilor, du
blarea cotei de constituire a
fondurilor de premiere pentru reali
zări deosebite în muncă. Ca ur
mare, pe ansamblu - prin majo
rarea retribuției tarifare, a sporului
de vechime și a celorlalte compo
nente ale părții variabile a venitu
rilor - se asigură creșterea retri
buției nominale a personalului
muncitor, în medie pe economie, cu
10,4 la sută, in anul 1984 față de
1983.
Desigur, este de datoria tuturor
oamenilor muncii ca — în dubla lor
calitate, de producători și proprie
tari ai mijloacelor de producție să răspundă prin fapte la măsurile
de majorare a retribuțiilor, acționind cu abnegație și dăruire pen
tru înfăptuirea exemplară a planu
lui pe acest an și pe întregul cin
cinal, pentru ridicarea nivelului ca
litativ al activității economice și so
ciale în toate sectoarele de activi
tate, pentru creșterea mai accele
rată a eficienței și productivității
muncii, asigurînd, pe această bază,
înflorirea patriei, ridicarea continuă
a nivelului de trai al întregului
popor.

RETRIBUȚIA MEDIE NETĂ 4 SPORIT DE APROAPE 9 ORI
asigurînd venituri mereu mai mari oamenilor muncii
întreaga perioadă a construcției
socialiste din țara noastră ilustrea
ză adevărul că numai munca mai
spornică, mai productivă, mai efi
cientă a tuturor oamenilor muncii
asigură premisele reale, trainice
pentru accelerarea dezvoltării eco
nomiei naționale, pentru creșterea
mai rapidă a venitului național și,
pe această bază, pentru majorarea
veniturilor oamenilor muncii și ridi
carea continuă a nivelului de trai
al întregului popor.

• Dacă în perioada
1950—1965,
veniturile
populației provenite din
retribuirea personalului
muncitor au sporit cu
numai 47,1 miliarde lei,
în perioada 1965—1984,
creșterea a fost de peste
230 miliarde lei, adică de
aproape 5 ori mai mare.
® Retribuția
medie
(netă) a personalului
muncitor a sporit de la
337 lei în 1950 și 1 028 lei
în 1965 la 2 925 lei în
prezent — adică, de aproape 9 ori.
® Cu prilejul fiecărei
majorări de retribuție s-a

acordat prioritate oame
nilor muncii din sectoa
rele de importanță deo
sebită pentru economia
națională : industria mi
nieră, petrolieră, ener
gie electrică, metalurgie,
construcții-montaj, chi
mie, construcții de ma
șini etc.
® La majorările de re
tribuție s-au alăturat
creșterile de venituri re
zultate din sporul de ve
chime pentru activitate
neîntreruptă în aceeași
unitate,
adaosul
de
acord și alte sporuri pre
văzute de lege.
® Pentru legarea mai
strînsă a retribuției de
rezultatele muncii, înce
pînd cu 1 septembrie
1983 s-a generalizat în
întreaga economie acor
dul global, renunțîndu-se
totodată la plafonarea
veniturilor.

Evoluția fondurilor de retribuire a personalului muncitor

MILIARDE LEI

MILIARDE LEI

® La baza sporirii
permanente a veniturilor
populației s-a aflat politi
ca profund umanistă,
proprie societății socia
liste — de repartizare ra
țională a venitului națio

nal între fondul de dez
voltare
economico-socială și fondul de con
sum. Dacă în cincinalul
1956—1960, rata acu
mulării era de numai
16 la sută, în prezent,

aceasta a crescut la
33—34 la sută, ceea ce a
permis dublarea ritmului
mediu anual de creș
tere a fondului de con
sum.

FONDURI DE 24 DE ORI MAI MARI DE LA BUGETUL DE STAT
pentru satisfacerea cerințelor social-culturale ale cetățenilor
Creșterea retribuției personalului
muncitor a fost însoțită în anii
construcției socialiste de atribuirea
unor fonduri mereu mai mari de la
bugetul de stat pentru finanțarea

acțiunilor social-culturale, element
definitoriu al politicii partidului și
Statului nostru de creștere a nive
lului de trai material și spiritual al

tuturor oamenilor muncii, de ridi
care continuă a standardului gene
ral de viață și civilizație al întregii
națiuni.

Creșterea veniturilor obținute de populație din fondurile
sociale alocate de Ia bugetul de stat

• în prezent, societa
tea alocă, într-un an,
pentru finanțarea acțiu
nilor social-culturale, cît
a alocat în întregul dece
niu 1951—1960.
• Fondurile sociale
de consum reprezintă
aproape 15 la sută din
totalul veniturilor popu
lației.
• Dacă în 1950, fondu
rile sociale ce reveneau,
în medie pe un locuitor,
totalizau circa 200 lei/an,
nivelul lor a sporit la
1100 lei în 1965, ajungînd în prezent la peste
3 700 lei.
® în spiritul înaltei
echități, statul asigură
învățămînt gratuit tuturor
copiilor țării, oferind ast
fel șanse egale de instru
ire și afirmare pentru toți
membrii societății. Fon

durile pentru finanțarea
învățămîntului au sporit,
din 1950 pînă în prezent,
de 13 ori.
® Pentru acordarea
asistenței medicale gra
tuite, statul alocă în pre
zent 16,6 miliarde lei
anual — de 26 ori mai
mult decît în 1950.
© Din fondurile so
ciale se acordă lunar
alocații de stat pentru
4,8 milioane de copii.
• Odată cu sporirea
veniturilor oame
nilor muncii, cresc și
fondurile destinate asi
gurărilor sociale — sta
tul asigurînd fiecărui ce
tățean al țării condiții de
trai și la bătrînețe. Din
1950 pînă în prezent,
fondurile de asigurări so
ciale au sporit de 39 orL

RETRIBUȚIILOR ÎN CITEVA EXEMPLE
MINER

INGINER AGRONOM

ÎNVĂȚĂTOR

nivelului „specialist" treapta II; a inginerului agronom-principal gradația 7; retribuția învățătorului corespunde gradului didactic I, gradația 7; iar a

cercetătorului-principal gradul HI, nivelul I de retribuire, gradația 7
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A crescut puterea de cumpărare a oamenilor muncii
„Marile transformări revoluționare produse în decursul edificării socialismului în țara
noastră evidențiază cu putere faptul că scopul suprem al politicii Partidului Comunist Român
este ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, satisfacerea nevoilor celor
ce muncesc, afirmarea plenară a personalității umane44.
’
nicolae ceaușescu
- - - - - - - - - - FILE

de istorie

---------

Populația achiziționează
tot mai numeroase bunuri
de folosință îndelungată
Dacă in 1955 doar una din 8 fa
milii avea aparat de radio, una din
446 - aspirator de praf, una din

625 de familii - mașină de spălat
rufe și numai una din 1 562 de fa
milii — autoturism, astăzi, gradul

de dotare a populației cu bunuri
de folosință îndelungată se pre
zintă astfel :

UNA DIN DOUĂ FAMILII ARE TELEVIZOR,
APARAT DE RADIO Șl FRIGIDER
DOUĂ DIN CINCI FAMILII
AU MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFE
UNA DIN CINCI FAMILII ARE ASPIRATOR
UNA DIN ZECE FAMILII ARE AUTOTURISM
APROAPE JUMĂTATE DIN FAMILIILE CARE SE MUTĂ
ANUAL ÎN CASE NOI DEȚIN LOCUINȚE
PROPRIETATE PERSONALĂ

0 largă extindere și o bogată diversificare

a serviciilor publice
1 IULIE 1982. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu in mijlocul muncitorilor de la întreprinderea de
utilaje și piese de schimb Botoșani, se interesează - ca de fiecare dată cind se află în vizite de lucru — de condițiile de muncă și viață
ale oamenilor, de posibilitățile îmbunătățirii continue a nivelului de trai al întregului popor

Desfacerile de mărfuri au sporit de 20 de ori
față de anul 1950
Ca rezultat al creșterii veniturilor,
al dezvoltării industriei producă
toare de bunuri de consum, popu
lația și-a putut cumpăra în anii so
cialismului mărfuri mereu mai mul
te și mai diverse.

© Desfacerile de măr
furi din acest an depă
șesc pe cele din între
gul cincinal 1961—1965,
fiind de 20 de ori mai
mari decît în 1950.
© în prezent, popu
lația din numai două ju

dețe — Argeș și Buzău
— cumpără tot atîtea
mărfuri cîte cumpăra în
1950 întreaga populație
a țării.
© Cele mai substan
țiale sporuri s-au înregis
trat îndeosebi în desfa
cerea bunurilor de folo
sință îndelungată.
@ Gama sortimentală
a ofertei de mărfuri cu
prinde în prezent peste

320 000 de produse de
toate categoriile, față de
numai 65 000 de produse
în 1950. Apar an de an
noi produse, tot mai per
fecționate, realizate ia
un nivel tehnic superior,
destinate să ușureze
munca în gospodărie, să
ofere populației condiții
mai bune de confort, de
petrecere a timpului li
ber.

© în întreaga țară au
fost construite magazine
moderne, rețeaua unită
ților comerțului socialist
ajungînd în prezent ia
peste 81 000 magazine,
față de numai 27 567 în
1950. Aproape 70 la sută
din actualele spații co
merciale au fost realiza
te în ultimii 20 de ani.

Pe măsura • evoluției societății, a
creșterii disponibilităților bănești
ale populației, a crescut în perma
nență cererea de servicii publice —
element definitoriu al gradului de
civilizație - unitățile de profil, fiind
chemate să preia tot mai multe ac
tivități casnice, să ofere posibilități
multiple de petrecere a timpului li
ber al oamenilor.

Volumul prestărilor de servicii
oferite populației

® Din 1965 pînă în
prezent, oferta de servi
cii publice, calculată în
medie pe locuitor, a spo
rit de peste 6 ori, de la
495 lei anual la 3 000 lei.

© Creșterile cele mai
mari le-au înregistrat
serviciile de întreținere
și reparare a bunurilor
casnice, de întreținere și
sporire a confortului fon
dului locativ, de spălat și
curățat chimic lenjeria și

obiectele de îmbrăcă
minte.
® Rețeaua prestatoa
re de servicii de la orașe
și sate numără în prezent
peste 50 000 ateliere,
specializate în peste 400
de profiluri.
® Tot mai mulți oa

meni își petrec conce
diile în stațiunile de odih
nă și tratament, participă
la diverse excursii și ac
țiuni turistice. Numărul
celor care beneficiază
anual de servicii turistice
a ajuns la peste 5,5 mili
oane persoane în 1983.

AU SPORIT AN DE AN VÎNZĂRILE DE MĂRFURI
FRIGIDERE

MOBILĂ

AUTOTURISME
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MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ PENTRU REALIZAREA
SARCINILOR ÎN ECONOMIE
.'U-T-TI

Adunările generale
ale oamenilor ■«!

LTlJRA
GRICUjRSlTfih'

LA SECERIȘ - VITEZE ZILNICE
DE LUCRU MULT SPORITE
pentru strîngerea grabnică și depozitarea
fără pierderi a recoltei de grîu
în județele Arad, Brăila, Giurgiu și Timiș

s-a încheiat recoltarea griului
Oamenii muncii din agricultura
județelor Arad. Brăila. Giurgiu și
Timiș, desfășurind o intensă acti
vitate centru obținerea unor pro
ducții agricole superioare, au în
cheiat recoltatul griului de pe su
prafețele cultivate.

ÎN TELEGRAMELE ADRESATE
CU ACEST PRILEJ TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUSESCU. SE
CRETAR GENERAL AI, PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN. PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA, de comitetele

de partid ale județelor respective
se subliniază că în prezent se ac
ționează pentru ca toate unitățile
să livreze în cel mai scurt timp și
integral cantitățile de grîu prevă
zute pentru fondul de stat. Tot
odată. se lucrează cu forte spori
te la eliberarea terenurilor de paie,
insămîntarea culturilor duble, re
coltatul legumelor și fructelor,
strîngerea si depozitarea furajelor,
executarea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare.

Lucrătorii ogoarelor acestor jude
țe se angajează să muncească cu
însuflețire si dăruire revoluționară
pentru a cinsti cu noi si importan
te realizări luminosul jubileu de la
23 August si Congresul al XIII-lea
al partidului, fiind botăriti să-și
sporească contribuția Ia înfăptuirea
cu succes a programelor de dezvol
tare si modernizare a agriculturii,
la ridicarea scumpei noastre patrii
pe noi trepte de progres si bună
stare.

Munca temeinic organizata, rezultate pe măsură
De cîteva zile, in județul Iași se
lucrează intens la recoltarea griului.
După ploile din săptămîna trecută,
odată cu îmbunătățirea vremii, lanu
rile de grîu s-au pîrguit repede. întrucît după secerișul orzului toate
combinele au fost revizuite temeinic
spre a exista garanția bunei lor
funcționări, chiar din primele zile
s-a lucrat intens, adunindu-se griul
de pe însemnate suprafețe. Lucrările
sînt avansate în unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Holboca,
Ciurea., Ciortești, Răducăneni. Podu
lloaiei, Țibănești. unde grînele s-au
copt mai devreme. Acum viteza de
lucru la recoltare este in creștere și
tinde să ajungă la 7 700 hectare zil
nic. așa cum s-a , stabilit. Pină in
seara zilei de marți. 31 iulie, recolta
a fost strînsă de pe aproape 20 00(1
hectare din cele 77.754 ..hectare culti
vate cu grîu in județul Iași.
Inginerul Dumitru Cliivu. director
cu producția vegetală la direcția
agricolă județeană, ne spune că au
fost luate măsuri ca toate combinele
să lucreze clin plin, iar mijloacele
de transport auto și atelajele să cir
cule continuu pentru a transporta, în
aceeași zi. recolta la bazele de re
cepție. Toate mijloacele de recoltare
si transport rămin permanent in ta
bere organizate la marginea lanuri
lor, unde sînt aprovizionate cu car
buranți. De asemenea.' mecanizato
rilor li se aduce rnincare’ caldă in
cîmp. incit nu se pierde timpul bun

de lucru. Mai reținem că sint orga
nizate și ateliere de reparații mobi
le. La lucrările de intervenție sînt
antrenați atit mecanicii secțiilor, cit
si cei ai stațiunilor de mecanizare a
agriculturii, astfel incit toate utila
jele sînt mereu în funcțiune.
La fata locului, în diferite unități
agricole, ne-am convins că se lucrea
ză bine, organizat. La cooperativa
agricolă Lețcani, unde ne-am oprit

IAȘI
un timp mai îndelungat, am întîlnit
in sola de la Cogeasca 12 combine
< ire înaintau de zor in lanuri. Ni
ș -a spus că pînă la orele 12, în ziua
raidului, cu fiecare combină se
strînșese recolta de pe aproape trei
hectare. Alături de 'combinări se
aflau inginerul-șef Traian Meriu, in
ginerul Gorgan Costachi, șeful de
fermă, și primarul comunei. Virgil
Munteanu. Președintele cooperativei.
Drînceanu Mircea, și secretarul bi
roului executiv al consiliului popu
lar, Balan Dumitru, se ocupau în
deaproape de transportul recoltei la
baza de recepție. La eliberarea tere
nului de resturile vegetale lucrau
patru balotiere. activitate de care
răspunde Maria Onofrei, secretar
adiunct cu problemele de propagan-

dă a comitetului comunal de partid.
Intr-o altă solă, la Cucuteni. arau
miriștea de orz. pentru insămintarea
culturilor succesive. 7 tractoriști.
Lucrarea era supravegheată de
Onofrei Mihai, secretar al comitetu
lui de partid din cooperativă. Drept
urmare a acestei organizări a mun
cii, a răspunderilor precise pe oa
meni, secerișul avansează repede. Din
cele 460 hectare cu grîu cit are coo
perativa agricolă Lețcani, pină lă 31
iulie a fost strînsă recolta de pe 280
hectare. De asemenea, s-au arat și
însămînțat după orz 78 hectare cu
porumb pentru boabe și furaje, iar
acum se pregătește pentru semănat
miriștea de grîu. în total, in această
vară se vor însămînța 280 hectare cu
culturi succesive.
Din situația operativă de la direc
ția agricolă județeană rezultă că în
aproape toate unitățile agricole din
județ se lucrează la secerișul griu
lui. Pe terenurile eliberate se însămîntează mari suprafețe cu a doua
cultură. în unele unități agricole,
mecanizatorii de pe multe combine
recoltează zilnic cite 6—7 hectare de
grîu. Măsurile luate de organele ju
dețene de partid si agricole consti
tuie o garanție că recolta de grîu va
ți strinsă neintîrziat si fără pierderi,
iar culturile succesive vor fi însămințate pe suprafețe cît mai mari.
Manole CORCACT
corespondentul „Scinteii"

Producția este depozitată imediat după recoltare
Pină în seara zilei de 31 iulie, în
unitățile agricole din județul Satu
Mare griul a fost strîns de pe 33 la
sută din suprafața aflată in cultură.

Datorită condițiilor climatice dificile
din această vară, rezultatele înregis
trate pină acum la seceriș nu sint
de natură să mulțumească. Un raidanchetă efectuat în unele unități ne-a
permis să desprindem o serie de as
pecte pozitive, dar și unele deficien
țe care trebuie grabnic înlăturate,
-astfel incit recoltarea griului să se
■ncheie pe întreaga suprafață pînă
3a 5 august, așa cum a stabilit co
mitetul județean de partid.
în multe unități agricole, prin
buna organizare a activității șî folo
sirea din plin a timpului de lucru,
cecerisul avansează rapid. C.A.P.
Craidorolț reprezintă un model în această privință. La ferma nr. 1 re
coltau din plin 10 combine, sub su
pravegherea permanentă a șefei de
fermă, inginera Otilia Sălăgean. Aici,
masa caldă de prînz este servită în
cîmp pentru toți mecanizatorii. în
timpul cit mecanizatorii iau masa,
combinele acestora sînt preluate de
cinci mecanici. în frunte cu șeful
secției de mecanizare, Ștefan Mogoși,
spre a asigura continuitatea recoltă
rii și pe această perioadă. în această
unitate, ca dealtfel în toate unități
le agricole pe unde am trecut, este
de remarcat faptul că transportul și
depozitarea producției se face în aceîași ritm cu recoltarea. Și la fer-

ma nr. 1. a C.A.P. Moftinu Mare se
îucra cu 11 combine. Numai că, spre
deo: ebire de situația lăudabilă de la
C.A.P. Craidorolț, unde combinele
sint folosite și în timpul pauzei de
masă, la această fermă combinele
sînt „trase pe dreapta" cit mecani
zatorii servesc masa. împărtășim șe
fului fermei, inginerul Iosif Balint,
experiența celor din Craidorolț. Re
ceptiv, ei ne asigură că de a doua zi

SATU MARE
ea va proceda asemănător șl în această unitate.
Din păcate, în raidul nostru am
găsit și .situații care duc la întîrzierea secerișului, cu toate consecințe
le ce decurg din aceasta. Iată un caz
concret. Pe o zi cu soare, la ferma
nr. 1 a C.A.P. Mădăraș, toate cele 7
combine concentrate aici nu lucrau.
Șefa fermei, inginera Ecaterina Var
ga, stătea în așteptarea semnalului
de începere a recoltării. „întrucit
ne-au fost refuzate ieri, la baza de
recepție, trei cupluri de remorci cu
grîu pe motiv că au umiditatea ri
dicată, azi n-am mai reluat recolta
rea ca să nu pățim la fel“ — ne spu
ne șefa fermei. înginerul-șef al con
siliului agroindustrial Ardud, loan
Pop, și directorul S.M.A., Vasile Glodeanu, s-au dus să identifice altă

parcelă, mai zvîntată. Ia ferma nr.
2. Ne-am pus, pe bună dreptate, în
trebarea : de ce acest lucru n-a fost
făcut mai din timp ? Ulterior, ingi
nerul-șef al consiliului agroindustrial
ne-a relatat că identificase într-adevăr o parcelă de griu cu umiditate
mai redusă, unde, dealtfel, au și fost
deplasate combinele, exprimîndu-și
însă nemulțumirea pentru imobilis
mul dovedit de specialiștii unității,
care în primul rind aveau datoria să
controleze parcelele unde se poate
lucra.
în încheiere am solicitat tovarășei
Violeta Mureșan, director adjunct al
direcției agricole județene, să se re
fere la măsurile ce se întreprind
pentru urgentarea recoltării griului.
„Sub conducerea comandamentului
județean pentru agricultură —
ne-a spus interlocutoarea — s-au
luat si se vor lua în continua
re toate măsurile organizatorice
necesare, astfel incit, prin folosirea
la maximum a celor 821 combine de
Care dispunem, să se asigure înche
ierea recoltării griului la termenul
stabilit. Dorim insă — și facem un
apel călduros in acest sens — ca și
cele 200 combine ce urmează să so
sească din sudul tării să ajungă la
noi cît mai repede posibil, aceasta
fiind o condiție esențială pentru rea
lizarea unor ritmuri de lucru mult
sporite".

Octav GRUMEZA
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Mecanizatorii și specialiștii sint permanent în lanuri
în județul Sălaj, timpul instabil a
Influențat in bună măsură des
fășurarea lucrărilor _ agricole, cu
deosebire recoltarea păioaselor, strân
gerea. uscarea si depozitarea fînetelor. Cu toate acestea, mecani
zatorii si cooperatorii, sub directa
îndrumare a specialiștilor, a cadre
lor de conducere din unități, folo
sesc din plin fiecare „fereastră" bună
de lucru dintre ploi. în acest fel s-a
muncit la recoltarea orzului, lucra
re încheiată pe întreaga suprafață.
Și orzoaica a fost recoltată de pe
32 la sută din suprafața cultivată.
Pe 5 000 hectare, terenul a fost eli
berat de paie, iar pe 3 829 hectare
s-au Lnsămînțat plante de nutreț si
legume.
Am urmărit cum se desfășoară
secerișul în cîteva unităti agricole
din consiliile agroindustriale Șimleu
Siivaniei și Nușfalău. „Anul trecut,
la această dată se încheiase recolta
rea păioaselor — ne spune tovarășa
Romica Haraidon. primarul comunei
Pericei. Am reușit să strîngem orzul,
iar aoum recoltăm griul. La orz am
lucrat mai mult în «ferestrele» din
tre ploi. Am realizat o producție
bună, zicem noi, raportată la con
dițiile acestui an. De asemenea, în
trei zile am insămîntat culturile
succesive pe întreaga suprafață pla
nificată după orz". Cît privește mo
dul cum s-a acționat, inginerul-șef
al cooperativei agricole Pericei
(consiliul agroindustrial Șimleu Sil-

vaniei), Vasile Fodor, precizează :
„Pe anumite suprafețe mai imburuienate am recoltat în două faze. S-a
lucrat cu vindroverul și cu coasa,
orzul l-am lăsat în brazde pentru a
se usca, iar apoi l-am treierat. Așa
vom proceda și la griu pe o supra
față de vreo 69 hectare. în rest, nu se
ridică probleme deosebite. Lanul
fiind curat, îl vom recolta cu combi
nele. Dealtfel, combinerii sint per-

SĂLAJ
manent la marginea lanului de grîu
și îndată ce spicele se zvintă încep
munca. Odată cu îmbunătățirea vre
mii, lucrările se vor intensifica".
Și în unitățile din consiliul agro
industrial Nușfalău a început recol
tarea griului. Se lucrează mai cu
seamă în cooperativele agricole din
Camăr, Marca, Nușfalău și Halmășd.
în comuna Camăr, de exemplu, pri
marul Sulyok Iosif și președintele
cooperativei, inginerul Bartha Tiberiu, urmăresc permanent în cîmp
starea lanurilor, iar acolo unde con
stată că ele s-au zvintat decid înce
perea lucrărilor. Dealtfel, mecaniza
torii Uyvarosi Iuliu, Domby Vasile și
alți patru tovarăși de-ai lor recoltau
din plin. „Dacă nu plouă, pînă
miine seară recoltăm 40 de hectare

— ne spune președintele. în condi
ții normale de lucru,- putem recolta
griul de pe cele 420 hectare în 8—10
zile". Directorul S.M.A. Nușfalău,
Șomi Iuliu, aprecia că toate cele
3 225 hectare cultivate cu grîu în
unitățile agricole din acest consiliu
agroindustrial pot fi recoltate în in
tervalul stabilit, dat fiind faptul că
toate cele 67 combine sînt în per
fectă stare de funcționare, iar în
ajutor au venit alte 30 combine.
Prezenți Ia fața locului, acolo unde
se acționează pe toate căile pentru
strîngerea recoltei, activiștii de
partid, specialiștii direcției agricole
stabilesc măsuri operative de la caz
la caz. „Acum, toată atenția este în
dreptată spre recoltarea griului — ne
spunea inginerul Mihail Ștefănescu,
director la direcția agricolă. Așa
cum a stabilit comandamentul jude
țean pentru agricultură, au fost
luate toate măsurile tehnico-organizatorice pentru buna desfășurare a
campaniei de recoltare a griului în
orice condiții. Avem in vedere pre
gătirea temeinică a mașinilor, orga
nizarea transportului operativ din
cîmp la bazele de recepție, o largă
participare a cooperatorilor la strîn
gerea recoltei. Se anunță și o vreme
mai bună în următoarele zile, așa că
trecem la seceriș cu toate forțele".

Eucjen TEGLAS
corespondentul
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI
DE CĂRBUNE
prin utilizarea din plin a utilajelor
întreprinderea minieră Jilț, tre
buie să asigure in 1984 aproa
pe o treime din producția Combina
tului minier Motru. Care sînt rezul
tatele „la zi", cum se acționează
pentru creșterea producției de căr
bune ?
întreprinderea minieră Jilț are de
executat în acest an un mare volum
de lucrări, care cuprind toate genu
rile de operații, din subteran, cariere
și microcariere. Condițiile nefavorabi-,
le de la începutul anului au influențat
insă negativ nivelul extracției de căr
bune. desfășurarea celorlalte lucrări
miniere. Pe acest fond s-au depus
eforturi mari pentru mai buna între
ținere si folosire a utilajelor, pentru
realizarea unor producții superioare
la complexele cu condiții mal bune.
Cu toate acestea, progresele în
registrate au fost mici, fapt ilus
trat de frecventele întreruperi sau
scăderi ale ritmului de extrac
ție. Drept urmare. întreprinderea
minieră din Jilț a încheiat primul
semestru cu o restanță de circa
80 000 tone în subteran si de cîteva
sute de mii tone de lignit în ca
riere.
EXEMPLUL BRIGĂZILOR FRUN
TAȘE DEMONSTREAZĂ CA SE
I’OATE PRODUCE MAI MULT. Pe
ansamblul primului semestru, indi
cele de folosire extensivă a excava
toarelor cu rotor a fost de circa 50
la sută, iar viteza medie de avansare
lunară in abataje de numai 38 me
tri liniari. Să fie de vină doar utila
jele și condițiile specifice de zăcămînt ? Iată ce am aflat in acest sens
de la brigadierul Gheorglie Sărăciri,
de la cariera Jilț-sud : „Lucrez pe
excavatorul 1400-01, cel mai vechi
utilaj din cele șase de același tip
existente la noi. în prima jumătate
a anului am realizat o încărcătură
medie orară de 890 metri cubi și un
indice extensiv de 60 la sută, ceea
ce ne-a permis să extragem peste
Planul semestrului o cantitate de
168 000 metri cubi masă minieră. Din
punct de vedere tehnic, excavatorul
pe care lucrez împreună cu brigada
pe care o conduc nu are nimic în
plus față de celelalte utilaje de ace
lași tip. Deosebirile constau în mo
dul diferit in care fiecare brigadă a
acționat pentru întreținerea utilaje
lor conducătoare și a liniilor de
front, pentru executarea la timp și
de calitate a reviziilor și reparații
lor. Cred că multe formații s-au
complăcut în a da vina pe starea
timpului. în loc să acționeze prompt,
cu mai multă sîrguință și răspunde
re. astfel ca circuitele tehnologice să
poată funcționa in orice condiții".
Exemplul brigadierului Gheorghe
Sărăcin nu este singular. Și in acti
vitatea din subteran am intilnit for
mații de lucru care acționează cu
răspundere muncitorească, cu dărui
re exemplară în vederea învingerii
dificultăților și realizării neabătute a
sarcinilor ) de producție. La mina
Mătăsari. bunăoară, brigada maistru
lui Constantin Pirvoi realizează lună
de lună planul de producție. De ase
menea, la mina Tehomir. formația
condusă de Ion Viziru asigură dintr-un singur abataj cantitatea de
cărbune prevăzută la nivelul între
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gii unități. Trebuie să spunem însă
că. în primul semestru, preponde
rente au fost situațiile în care for
mațiile nu și-au îndeplinit integral
sarcinile stabilite.
Pornindu-se de la cerințele formu
late de conducerea partidului, pe
baza analizei temeinice a condițiilor
concrete din fiecare mină și carieră,
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii de la întreprinderea
minieră JiR au trecut Ia elaborarea
și aplicarea unui amplu program de
redresare și sporire a producției (le
cărbune. Dintre aceste măsuri se de
tașează cele care privesc aplicarea
corectă a acordului global. întărirea
răspunderii muncitorești pentru mai
buna folosire și întreținere a utila-

LA ÎNTREPRINDEREA
MINIERĂ JILȚ
jelor, îmbunătățirea funcționării cir
cuitelor de transport, accelerarea lu
crărilor de punere in funcțiune a
noilor capacități, ridicarea pregătirii
profesionale a personalului. Ca ur
mare a măsurilor și acțiunilor între
prinse, în luna iunie s-au extras
aproape 300 000 tone lignit, depășindu-se prevederile din program.
EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE
TRANSPORT A STERILULUI CON
DIȚIONEAZĂ ÎN MARE MĂSURĂ
NIVELUL EXTRACȚIEI. „Printr-o
evaluare mai realistă a forțelor de
care dispunem — ne-a spus ing.
Nicolae Alecu, directorul întreprin
derii — am trecut la întărirea for
mațiilor de lucru de pc fluxurile teh
nologice din subteran și de la supra
față, am reconsiderat întreaga orga
nizare a activității de revizii și re
parații, am imbunătătit circuitele db
transport, eliminînd astfel o serie
din deficientele manifestate pînă
acum. Totodată, acționăm pentru so
luționarea unor probleme mari, de
perspectivă, care să asigure creșterea
de la o lună la alta a volumului ex
tracției si crearea premiselor pentru
realizarea producției planificate în
anul 1985. Așa. de pildă, în cariera
Jilț-sud dispunem de o mare capa
citate de excavare și aceasta va
crește pe parcurs. Cele sase excava
toare pot funcționa cu indici snoriți.
dar toate circuitele trec printr-un
singur nod de distribuție, iar cele

două transportoare de steril nu pot
prelua decît o cantitate limitată de
masă minieră. De aceea, extinderea
capacității de transport a sterilului
constituie pentru noi preocuparea
prioritară".
Ce se întreprinde pentru soluțio
narea acestei probleme î O primă
acțiune o constituie începerea mon
tării celei de-a treia linii de haldă.
La realizarea acestui circuit — care
mărește cu 33 la sută capacitatea de
transport — participă întreprinderea
de construcții-montaj din zonă, be
neficiarul și principalul furnizor de
utilaje — întreprinderea „Unio"
Satu Mare. Lucrarea a demarat in
bune condiții. Constructorii au În
cheiat montarea mașinii de haldat,
au trecut la terasarea amplasamen
tului și montarea primelor tronsoa
ne. Beneficiarul este pregătit să
sprijine și să preia o parte din lu
crări. astfel incit la sfîrșitul lunii
octombrie circuitul să fie finalizat.
ÎN SUBTERAN, COMPLEXE CU
PARAMETRI FUNCȚIONALI MAI
ÎNALȚI. Interlocutorii noștri ne-au
informat că toate complexele de
abataj ce urinează să fie am
plasate în minele de la Jilț
vor dispune de o serie de îmbunătă
țiri tehnico-functionale aduse atit de
uzina constructoare, cît si de minerii
din bazinul Gorj. Trei dintre acestea
sint de acum pregătite, urmind să
fie montate, eșalonat, pină în luna
octombrie. Ele sint prevăzute cu in
tersecții mecanizate, transportor gli
sant. plug și sprijinitor de front la
combină, precum si cu unele modi
ficări la partea hidraulică. Aceste
îmbunătățiri au dat rezultate deose
bite în minele din Valea Motrului.
Mai mult, numărul mediu al abata
jelor active va crește de la 8 ia 10.
„Luind în continuare si alte măsuri
— ne-a precizat directorul întreprin
derii — ne-am propus să realizăm,
începînd cu semestrul II. producții
lunare de peste 120 000 tone cărbune
din mine, de peste 150 000 tone din
cariere și de un milion tone lignit
din microcariere. în acest fel, preco
nizăm să recuperăm în întregime
restanta din subteran, să realizăm
producția de lignit și volumul de
masă minieră excavată prevăzute în
programul de creștere a producției
de cărbune".
Atingerea acestor obiective depin
de insă si de asigurarea în întregime
a bazei tehnico-materiale necesare.
De aceea, minerii de la Jilț ne-au
rugat să adresăm, prin intermediul
ziarului, apelul lor muncitoresc către
o serie de unități furnizoare :

• întreprinderea „Unio" Satu Mare să livreze prompt eele 1240
tone repere si confecții metalice restante, absolut necesare pentru mon
tarea celei de-a treia linii de haldă.
• Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești să expedieze de
urgentă 300 tone benzi.
© Unitățile industriei chimice să asigure cel puțin o parte din can
titățile solicitate de cauciuc tip minier pentru înlocuirea covorului de uz
general de pe circuitele subterane.
© întreprinderea de utilaj minier din Filipeștii de Pădure să livreze
neintîrziat pompele de înaltă presiune și piesele de schimb aferente in
stalațiilor hidraulice de la complexele mecanizate.

Dumitra PRUNĂ

corespondentul

„Scinteii”

(Urmare din pag. I)
și eficiente prin care se aplică în via
ță orientările și indicațiile conduce
rii partidului privind concentrarea
forțelor materiale, tehnice și umane
la obiectivele și capacitățile de pro
ducție prevăzute să intre in funcțiune
in 1984, îndeplinirea integrală a pro
gramului de investiții pe acest an.
Un accent principal in cadrul adună
rilor generale trebuie să se pună pe
măsurile ce se cer luate in continuare
pentru aplicarea corectă la nivelul
fiecărei brigăzi și antreprize a for
mei de retribuție în acord global, prin
preluarea lucrărilor în antrepriză, în
scopul accelerării ritmului de execuție
pe șantiere și dării în funcțiune la
termen a noilor capacități productive.
în lumina orientărilor și indicații
lor secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind
realizarea unei calități noi, superi
oare. în toate domeniile de activitate,
un loc de primă importanță in ca
drul dezbaterilor adunărilor generale
din unitățile industriale, de construcții-montaj și din celelalte sectoare
productive trebuie să-l ocupe analiza
celor mai judicioase și operative mo
dalități de acțiune pentru transpu
nerea hotărită în viață a programelor
privind creșterea mai accentuată a
productivității muncii, îmbunătățirea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. reducerea consumurilor de
materii prime, de combustibili și
energie și valorificarea superioară a
materiilor prime și materialelor,
pentru realizarea tuturor sarci
nilor privind creșterea susținută
a eficienței economice. Nici un mo
ment nu trebuie să se piardă din ve
dere că sporirea mai accentuată,
pe toate căile, a eficienței economice
constituie o cerință obiectivă, esen
țială pentru progresul economiei na
ționale și aplicarea neabătută a mă
surilor stabilite de conducerea parti
dului în vederea ridicării bunăstării
întregului popor.
Tocmai pornind de la înțelegerea
clară, responsabilă de către toți oa
menii muncii a cerinței fundamentale
că, in actuala etapă de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale, activi
tatea tuturor unităților economice
trebuie să se desfășoare pe baza
principiului eficienței maxime, dez
baterile din adunările generale tre
buie să se finalizeze cu propuneri,
soluții și măsuri cit mai cuprinză
toare pentru punerea în valoare a
noi reaurse și posibilități de creștere
mai rapidă a productivității muncii,
reducerea
substanțială a cheltu
ielilor do producție și. îndeosebi, a
' consumurilor de «“materii prime. I
materiale, energie și combustibil pe.
unitatea de produs. înnoirea și mo
dernizarea continuă a producției și a
tehnologiilor de fabricație.
în lumina acestei ample problema
tici aflate pe ordinea de zi a adună
rilor generale ale oamenilor muncii,
organizațiile de partid și sindicat,
consiliile oamenilor muncii din între
prinderi, conducerile centralelor și
ministerelor sint chemate să pregă
tească temeinic organizarea și desfă
șurarea acestor adunări, asigurîndu-le un pronunțat caracter de lu
cru, să contribuie in mod nemijlocit
la soluționarea tuturor problemelor
de care depinde îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economice pe anul
1984. Este in interesul fiecărui colec
tiv de oameni ai muncii, al economiei
noastre naționale, ca dezbaterile din
cadrul acestor foruri ale democrației
și autoconducerii muncitorești să se
desfășoare intr-un climat de înaltă
exigență și responsabilitate, să se
soldeze cu programe ample de mă
suri, cu decizii temeinic fundamen
tate, astfel ca in acest an hotărîtor
al cincinalului să se asigure în fie
care unitate progrese substanțiale în
lupta pentru o calitate nouă, pentru
o înaltă eficiență in întreaga activi
tate economică.

-

modelatoare a muncii, a eticii și echității
socialiste în filmul pentru tineret

Cea de-a 7-a ediție a
Festivalului filmului pen
tru tineret s-a deschis simbâtă la Costinesti sub aus
picii optime, la selecția in
genere judicioasă, afișul
bogat, variat adăugîndu-se
cadrului favorabil al vremii
bune și spectatorilor re
ceptivi, sensibili. Discuțiile
purtate cu realizatorii (in
tre care scenariștii Titus
Popovici și Petre Sălcudeanu, regizorii Geo Saizescu. Cornel Diaconu,
George
Cornea.
Maria
CaJlas Dinescu, Ion Truică.
Mihai Bădica și. nu în ul
timul rind. actori de pres
tigiu) au pus in evidentă,
odată cu marea receptivi
tate de care se bucură fil
mul, puternicul lui impact,
autentica lui rezonantă spi
rituală în rindurile publi
cului tînăr. Foști și ac
tuali brigadieri pe șantie
rele tării, muncitori din
Hunedoara, ingineri din
Iași ori Băicoi, profesori,
matematicieni, electroniști
din București i-au invitat
pe cineaști la locurile lor
de muncă, subliniind im
portanța cunoașterii și aprofundării ..izvorului viu
al vieții", importanta unei
și mai mari implicări social-politice a filmului
românesc pentru întărirea
ecoului lui educativ.
în chip firesc au reținut
atenfia eroii filmelor și. cu
deosebire, cei tineri (va
loarea lor reprezentativă,
autenticitatea prezentei și
evoluției lor), ca principali
purtători ai mesajului ar
tistic. Căci toate filmele
programate pină acum, de
la „Căruța cu mere". „Se

cretul lui Bachus". „Prea
cald pentru luna mai" ori
„Salutări de la Agigea",
s-au înscris cu succes in
profilul festivalului, avînd
darul de a propune solidar
cu teme și probleme reve
latoare — personaje tinere,
interesante. Căci eroii lor
au avut darul de a ilustra
— prin propriile destine și
opțiuni, prin evenimentele
trăite și provocate — aspec
te importante ale istoriei

turilor revoluției. Tot un
tînăr este și eroul justițiar
al lui Titus Popovici din
comedia satirică „Secretul
lui Bachus” (regia Geo
Saizescu). Mirea
(Emil
Hossu), de profesie repor
ter. se impune nu numai
prin onestitate, ci și prin
combativitate, prin energia
cu care iși asumă misiunea
unei acțiuni de denunțare
a corupției și asanare mo
rală. Din familia incorupti-

timpul vacantei de vară,
muncind pe tronsonul de 10
kilometri preluat in răs
pundere directă de către
U.T.C. Prilej de a schița
comportamente. atitudini
specifice (ale adolescenți
lor. dar și ale părinților
mai receptivi sau in
dezacord cu opțiunea, cu
chemarea fiilor lor). Dar
mai ales : aspecte specifice
șantierului, vieții lui. rit
murilor intense ale muncii

FESTIVALUL FILMULUI DE LA COSTINEȘTI
noastre, ale devenirilor social-politice. ale orizontu
lui nostru etic și transfor
mărilor morale specifice
anilor socialismului. Astfel.
Savel (jucat de Radu
Gheorghe) și Petru (Dinu
Manolache). cei doi prie
teni ce rătăcesc în căruța
de circar a lui Mezat —
care este, totodată, o „că
ruță cu mere" a tinereții
însetate de aventură, a ilu
ziilor în artă, a speranței
unei alte vieți, ca și tînărul impetuos (Mircea Dia
conu). aflat in fruntea ce
lor porniți să împartă păminturile moșierești din
filmul „Căruța cu mere"
(scenariul Dumitru Radu
Popescu, regia George Cor
nea) aduc mărturia unui
dramatic și complex im
pact cu istoria, prefigurînd
un subtil proces de maturi
zare și implicare in acea
etapă de răscruce a sfirșitului războiului și incepu-

bililor, el este nu numai
un purtător, ci și un crea
tor al binelui, contribuind
la triumful binelui, al
adevărului. la afirmarea
cinstei și echității — ca
principiu etic fundamental
al societății noastre.
Dacă in „Căruța cu mere"
se evocau începuturile so
cialismului, „Salutări de la
Agigea", proiectat in pre
mieră la Costinești, face un
arc peste timp și ne aduce
în cea mai strictă contem
poraneitate. Personajele lui
atestă forța modelatoare a
șantierului ca spațiu al
muncii și creației, ca loc
al înfloririi romantismului
revoluționar, al forjării
morale și vorbesc despre
eroism ca realitate cotidia
nă. Eroii filmului, inspirat
de grandioasa epopee a ca
nalului. aduc in atenție un
grup de elevi, cîtiva din
miile ce au schimbat uni
formele cu salopetele in

de la răsăritul soarelui
pină in noapte. încordări
lor de energie, de voință,
presupuse de procesele adaptării la un nou mediu,
de sarcinile concrete ale
etapei respective (detonări,
consolidări de maluri, excavări uriașe etc.). Reali
zatorii filmului (scenariul
Aristide Butunoiu. Mihai
Tatulici ; regia Cornel Dia
conu) vor să pună în evi
dentă (trimiterea la proble
matica, la romantismul re
voluționar din „Răsună
valea" este explicită) că ti
nerii de azi, brigadierii de
la Canalul Dunăre—Ma
rea Neagră sint continua
torii celor ce au răspuns
chemării patriei, imperati
velor construcției socialis
te. pe cele dinții șantiere
ale. reconstrucției, la Agnit,a-Botorca, Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu. Cu mult
mai relevantă decît por
tretele individuale (la care

contribuie Șerban Ionescu,
Magda Catone și numeroși
student! de la I.A.T.C.) | ne
pare în acest film tentativa
de a realiza portretul unei
generații. Este vorba, desi
gur, in primul rind, de ge
nerația șantierelor, de , cei
care, „infruntind furtuni”,
„au spart muntii-n pumni"
pe Transfăgărășan. au pus
noi zăgazuri la Porțile de
Fier, au schimbat cursul
unor ape milenare, au ri
dicat noi cetăți. Am spune
că „Salutări de la Agigea"
exprimă și dorința cineaș
tilor de a se înscrie in acest portret colectiv, apropiindu-se de realitățile
construcției socialiste., reflectîndu-le cu vigoare și
pregnantă.
Prezența în festival a unor filme artistice, in to
vărășia unor . documentare
ce aduc mărturia directă a
realităților, a eforturilor
constructive, a progreselor
morale realizate se con
stituie acum, in preajma
marii sărbători din august,
cînd facem bilanțul rodnic
al împlinirilor, ca un argu
ment pentru o cit mai
profundă implicare a crea
torului în imaginile și pro
blematica realității : ca o
pledoarie pentru ca eroul
tînăr. implicat activ, ener
gic în opera ce se făurește
în acest timp al tării,
să-și găsească noi repre
zentări memorabile. de
substanță, in filmul româ
nesc contemporan.
Costinești, 31 iulie

Natalia STANCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu profunde sentimente de recunoștință amabilul dumneavoas
tră mesaj de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 32-a aniversări a revo
luției de la 23 iulie.
<•
Exprimind cele mai sincere mulțumiri pentru caldele sentimente si
bunele urări pe care le-ați adresat poporului egiptean si mie. personal, vă
asigur, la rindul meu. cu această ocazie, că raporturile de strinsă priete
nie și cooperare care există între țările noastre se vor amplifica si dez
volta mai mult in anii care vin. in avantajul reciproc al popoarelor român
și egiptean, în interesul păcii și securității în lume.
Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de continuu progres și prosperitate pentru poporul român prieten.
Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

Manifestări omagiale dedicate

zilei de 23 August
in colaborare cu Institutul de stu
dii istorice și social-politice de pe
lîngă C.C. al P.C.R. și Muzeul ju
dețean de istorie. Cu același prilej,
în foaierul teatrului dramatic a fost
vernisată expoziția de pictură inti
tulată „Omagiu eliberării" și care
reunește lucrări de artă contem
porană inspirate din mărețele îm
pliniri ale poporului român în cei
40 de ani ai libertății noastre.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

★

Cronica zilei
Marți au avut loc convorbiri între
Stefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, si Leo Tindemans. minis
trul afacerilor externe al Belgiei.
In acest cadru au fost abordate
probleme ale dezvoltării relațiilor
bilaterale, îndeosebi în domeniul
schimburilor comerciale și al cooperării economice. Totodată, au fost
discutate unele aspecte actuale ale
vieții internaționale și ale conlucră
rii româno-belgiene, cu precădere în
forurile europene și la O.N.U.
Cu prilejul întîlnirii dintre cei
doi miniștri de externe s-a proce
dat la schimbarea instrumentelor de
ratificare a unor acorduri care re
glementează aspecte cu caracter ju
ridic ale relațiilor dintre cele două
țări.
★

Cu prilejul celei de-a 57 aniver
sări a Armatei Populare Chineze de
Eliberare, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste
România, general-colonel Constantin
Olteanu, a adresat o telegramă de
felicitare tovarășului Zhang Aiping,
consilier de stat, ministrul apărării
naționale al Republicii Populare
Chineze.
Cu același prilej atașatul militar,
aero și naval de pe lingă Ambasada
R. P. Chineze Ia București. Shi
Shangwen, a oferit, marți, un cocteil.
Au
participat
general-colonel
Vasile Milea, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al
Marelui Stat Major, general-locotenent Ilie Ceaușescu. adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului Politic Superior al

Armatei. Ion Popescu-Puțuri. pre
ședintele Asociației de prietenie româno-chineză, Nicolae Mihai, ad
junct de .șef de secție la C.C. al
P.C.R., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, generali și
ofițeri, ziariști.
Au luat parte Li Zewang, ambasa
dorul R.P. Chineze la București,
atașați militari acreditați în țara
noastră, membri ai corpului di
plomatic.
La Școala militară de ofițeri
activi de tancuri și auto „Mihai
Viteazul" a avut loc o adunare
festivă.
Despre semnificația evenimentului
a vorbit Shi Shangwen, atașatul mi
litar, aero și naval al R.P. Chineze
la București.
Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze în Republica Socialistă Româ
nia. membri ai ambasadei.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Elve
ției. marți după-amiază a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, în
cadrul căreia au fost împărtășite im
presii de călătorie din această tară
si a fost prezentat un film docu
mentar elvețian.
Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă si cultură, un numeros
public.
Au fost prezenți Gaudenz von Salis. ambasadorul Elveției la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

O artă nouă, pentru o lume nouă
(Urmare din pag. I)
adevărul frămîntârilor
omului de azi.
îmbogățindu-și con
siderabil conținutul de
idei și sentimente, lărgindu-și aria de cu
prindere a feluritelor
aspecte ale vieții, arta
românească și-a reîn
noit și mijloacele de
expresie, printr-o di
versificare a stilurilor,
într-o multitudine de
viziuni artistice origi
nale. Forța motrice a
particularităților stilis
tice ale, . realismului.

contemporan o consti
tuie ideile sociale,
principiile etice, con
cepțiile estetice, sfera
emoțională a conștiin
ței omului. „Caracterul
stilului in opera de
artă reprezintă ele
mentul în care se ma
nifestă principiul mo
ral" — spunea la tim
pul său Aristoteles.
Artiștii
contempo
rani. prețuind înfăptu
irile inairftașllor, cunoscind luptele, idea
lurile și izbînzile aces
tora, au mîndria de a
. continua , marea tradi-

ție realistă și progre
sistă a artei româ
nești. Răspunzînd ce
rințelor vremii noas
tre, ei au îmbogățit și
îmbogățesc moștenirea
trecutului, creind o ar
tă nouă, pentru o lume
nouă, intruchipind, în
imagini noi, teme noi,
idei sociale și filozofi
ce noi, în care publicul
căruia ne adresăm să
citească ca într-un hri
sov, in succesiunea
imaginilor
artistice,
măreața epopee a vre
murilor pe care le
trăim.

Sub egida Ministerului Educației
și învățămintului și a Comitetului
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. în perioada 23—31 iulie,
la Liceul de matematică-fizică
„Nicolae Bălcescu" din Pitești s-a
desfășurat sesiunea națională de
referate și comunicări a elevilor —
manifestare inclusă în programul
celei de-a 13-a ediții a Taberei re
publicane de instruire a elevilor
cercetători și dedicată celei de-a
40-a aniversări a victoriei revolu
ției de eliberare socială si națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și Congresului al XlII-lea al
partidului.
Sesiunea a reunit 360 de elevi
din licee, calificați pentru etapa
finală a acestei competiții cu ca
racter științific. Referatele și co
municările prezentate in cadrul a
12 secțiuni de specialitate au abor
dat o largă arie tematică, precum
și modalitățile de aplicare in prac
tică a rezultatelor cercetărilor în
treprinse de elevi, sub îndrumarea
cadrelor didactice, în vederea spo
ririi aportului tinerei generații la
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții științifice și tehnice din
patria noastră.
Analizind conținutul de idei, ori
ginalitatea soluțiilor propuse, im
portanța teoretică și practică a da
telor cuprinse în referate si comu
nicări. birourile secțiilor, alcătuite
din cadre didactice universitare și
-'—■’fesori de liceu din întreaga
țară, au acordat, celor mai valoroa
sa lucrări. 170 de premii și men
țiuni, din care 22 premii I.
Numeroși siderurgiști, navaliști,
textiliști, constructori, alți oameni
ai muncii din unități economice
gălățene au participat la simpozio
nul cu tema „Poporul român în
primele rînduri ale luptei împotri
va războiului ; contribuția P.C.R., a
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
organizarea și conducerea luptei
antifasciste, pentru eliberarea so
cială și națională a României".
Manifestarea, ce se înscrie în sui
ta acțiunilor politico-educative și
cultural-artistice dedicate
celei
de-a 40-a aniversări a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, a fost organizată sub egida
Consiliului municipal de educație
politică și cultură socialistă Galați,

La Muzeul de artă din Cluj-Napoca a fost deschisă o sugestivă
expoziție omagială de pictură,
sculptură, grafică și arte decorati
ve, dedicată marii sărbători de la
23 August. Expoziția cuprinde lu
crări realizate de studenții Institu
tului de arte plastice din localitate.
La Combinatul metalurgic din
Cîmpia Turzii. sub genericul „Au
gust 1944 oglindit în literatură", a
fost organizată o expoziție de carte
românească, iar la căminul cultu
ral/din comuna Aoahida numeroși
cooperatori, mecanizatori, intelec
tuali au luat parte la lucrările sim
pozionului cu tema „Satul româ
nesc contemporan la 40 de ani de
la gloriosul August 1944".
★

Circumscrisă manifestărilor care
omagiază mărețul eveniment de Ia
23 August, expoziția documentară
deschisă în aceste zile în sălile
Muzeului de istorie și arheologie
din Ploiești cunoaște un mare aflux
de vizitatori, în special pionieri și
tineri. Fotocopii extrase din presa
vremii, dar și un mare număr de
documente originale prezintă si
tuația României în anii războiului,
măsurile represive luate de clasele
exploatatoare, teroarea dezlănțuită
împotriva comuniștilor, a patrioților români. Este reliefată, de ase
menea, viața grea pe care o duceau
masele populare, nemulțumirea și
ura lor față de război. Documen
tele dovedesc eă Partidul Comu
nist Român s-a ridicat cu tot cu
rajul împotriva războiului, acționînd pentru unirea tuturor forțelor
și organizînd lupta pentru ieșirea
țării din război.
★

întreprinderea mecanică de ma
terial rulant din Craiova a găzduit,
marți, simpozionul „40 de ani de
la revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă". în aceeași zi, la între
prinderea de rețele electrice a avut
loc dezbaterea „Rolul și locul revo
luției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă din August 1944 în dezvoltarea
României", la întreprinderea me
canică Băilești — dezbaterea „Crea
tivitatea — trăsătură specifică a
omului muncii în socialism", la
Școala interjudețeană de partid —
dezbaterea „Contribuția comuniști
lor din Oltenia la organizarea și
desfășurarea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă' din .Adgust 1944",
iar la Combinatul chimic Ișalnița
— montajul literar „August —
treapta 40".
(Agerpres) t

(Urmare din pag. I)

cioasă a culturilor, asigurarea semin
țelor din soiurile cele mai productive,
pregătirea sistemelor de irigații, des
fășurarea în bune condiții a activi
tății în zootehnie.
Se știe că succesul unei acțiuni
este determinat de modul în care or
ganele și organizațiile de partid re
zolvă prompt și cu competentă sar
cinile specifice locului. în iarna și
în primăvara acestui an. în agricul
tura județului nostru au apărut
unele situații deosebite : necesitatea
aplicării pe scară largă a metodelor
privind îmbunătățirea hranei anima
lelor prin înnobilarea grosierelor și,
pe de altă parte. în iarnă, evacuarea
apei de pe semănături, iar în ultima
parte a primăverii și în vară folosi
rea fiecărui firicel de ană pentru
combaterea efectelor negative a se
cetei prelungite. Modul' in care co
muniștii, toți oamenii muncii din
agricultura județului au răspuns
acestor comandamente ilustrează
elocvent puterea lor de muncă, de
creație și mobilizare, hotăr'irea de a
acționa pentru obținerea. în anul
1984, a unor producții mari. Gene
ralizarea în unitățile agricole a me
todelor valoroase de furajare a ani
malelor — temei pentru care în ju
dețul Olt a fost organizat un schimb
de experiență la nivel national pen
tru extinderea acestor eficiente ex
periențe — a dus la obținerea unor
producții sporite de laote. în timp
ce, datorită muncii neobosite a în
tregii suflări â satelor, producția de
pe mii de hectare de păioase a fost
salvată în întregime.
Cel mai prețios imbold în muncă
ne-au fost indicațiile și orientările
date- de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, cu
prilejul vizitelor de lucru efectuate
în județ. în a doua jumătate a lunii
iunie, cel mai iubit fiu al națiunii
noastre a fost prezent în unități
agricole din consiliile unice Vișina și
Vlădila. in momentul c'ind în munca
pe ogoare deveniseră imperioase
strîngerea păioaselor și executarea
în perioadele optime a ' întreținerii
culturilor și însămințarea culturilor
duble. Dînd glas îndemnurilor sale
de a acționa fără preget la îndepli
nirea în bune condiții a acestor lu
crări, oamenii muncii din agricul
tura județului au pus în foarte scurt
timp la adăpost întreaga producție
de orz și grîu, executind, în același
timp toate prașilele mecanice și ma
nuale la sfecla de zahăr, floareasoarelui. porumb, legume. De aseme-

tV
15,00 Telex
15,05 Pe Iza $1 pe Mara — melodii
populare
15,15. Imagini
elvețiene.
Documentar
programat cu prilejul Zilei națio
nale a Confederației Elvețiene
15,30 Emisiune în limba maghiară (par
țial color) O Editorialul emisiunii
© Cronică economică. Cărbune
de... Borsec î © 1944—1984 — 40 de
ani de viață spirituală a naționa
lității maghiare din România (II)
Program pentru pionieri și șoi
mii patriei

JOCURILE OLIMPICE 1984
exercițiile obligatorii ale concursului pe echipe
® Ecaterina Szabo și Lavinia Agache, Ia egalitate, conduc în clasamentul individual • La sol: „10“
pentru Ecaterina Szabo - singura notă maximă din concursul exercițiilor obligatorii ® Cinci echipaje
românești s-au și calificat în finalele de canotaj feminin • Valeria Racilă - cel mai bun timp din serii
• Carmen Bunaciu și Anca Pătrășcoiu s-au calificat în finala probei de 100 m spate
ale concursului feminin pe echipe.
Selecționata României, în compo
nență cu Lavinia Agache, Eeaterina
Szabo, Cristina Grigoraș, Mihaela
Stănuleț, Laura Cutina și Simona
Păuca, se află pe primul loc.

Clasamentul provizoriu, după exercițiile obligatorii,
la concursul pe echipe de gimnastică feminină

1) România — 196,15 puncte ; 2) S.U.A. — 195,70
puncte ; 3) R.P. Chineză — 194,15 puncte. Urmează
apoi R.F. Germania, Canada, Japonia, Elveția, Marea
Britanie, Spania etc.
S-au detașat din rindul gimnastelor
noastre, remarcindu-se prin acurate
țea tehnică și prin precizie, dar și
prin eleganța execuțiilor, Lavinia
Agache și Ecaterina Szabo, care
conduc în clasamentul individual, la
egalitate, cu cîte 39,55 puncte.
Urmează sportivele americane Mary
Lou Rettcn — 39,50 puncte, Julie
McNamara — 39,45 puncte, Katthy
Johnson — 39,10 puncte și Yan Hong
(R.P. Chineză) — 39,05 puncte.
Sportivele românce s-au situat pe
locuri fruntașe la toate cele patru
aparate. La sol. Ecaterina Szabo a
obținut nota „10“, singura notă maxi
mă acordată la exercițiile obligatorii,
iar Lavinia Agache — 9,95, la fel cu
americana Mary Lou Retton. Laura
Cutina și Mihaela Stănuleț au fost
notate cu 9,80.
La bîrnă, unul dintre cele mai di
ficile aparate ale concursului. Lavi
nia Agache a obținut 9,85. Simona
Păuca — 9,80, Ecaterina Szabo —
9,75. Trei gimnaste. Ecaterina Szabo.
Juliana McNamara (S.U.A.) și Ma

Agenția

Yanghong (R.P. Chineză) au primit
cea mai mare notă — 9,90 la para
lele. Lavinia Agache se află în po
ziția a patra, cu 9,85. La sărituri,
Lavinia Agache, Ecaterina Szabo,
Mary Lou Ret,ton. Chen Yongyan și
Zhou Ping (ambele R.P. Chineză)
ocupă primele locuri, cu 9,90. Laura
Cutina, Simona Păuca și Mihaela
Stănuleț au fost notate cu 9,80.
Concursul
feminin
continuă
miercuri, cu exercițiile liber alese,
cînd se va stabili și clasamentul fi
nal pe echipe. în continuare va avea
loc concursul generaL pentru stabili
rea clasamentului la individual com
pus, apoi finalele pe aparate. între
cerile de gimnastică vor lua sfîrșit
duminică, 5 august.
★

Fosta campioană olimpică și mon
dială, gimnasta româncă Nadia Comăneci, a fost propusă de către Comi
tetul Internațional Olimpic (C.I.O.)
să facă parte din Comisia sportivi
lor — organism consultativ al foru
lui olimpic mondial. -Această comi
sie a fost creată in urmă cu doi ani.

France Presse despre frumoasa

evoluție a gimnastelor noastre
Agenția France Presse, subliniind
frumoasa evoluție a sportivelor noas
tre, scrie, sub semnătura trimisului
său. Jean Gaudicheau : „Româncele
au dominat probele de paralele ine
gale, solul și săriturile, lăsind primul
Ioc americancelor numai Ia hirnă.

Și a fost tocmai o româncă, Ecate
rina Szabo, care a obținut cea mai
frumoasă parte a aplauzelor, recoltind unicul „10" al zilei, în proba
de sol, exercițiu in care detenta sa
prodigioasă a făcut intr-adevăr mi
nuni".

Competiția de haltere a programat
întrecerile de la categoria 56 kg,
titlul de campion olimpic fiind cu
cerit de Shude Wu (R.P. Chineză),
cu un total de 267,500 kg, urmat de
compatriotul său Runming Lai —
265 kg și japonezul Masahiro Kotaka
— 252,500 kg.
Proba de pușcă liberă 60 focuri
—' poziția culcat, din cadrul con
cursului de tir, a revenit sportivului
american Edward Etzel. cu 599
puncte, pe locurile următoare clasîndu-se franceeul Michel Bury și
englezul Michael Sullivan ’— cu cîte
596 puncte. Constantin Stan (Româ
nia) s-a situat pe locul 17, cu 591
puncte. în proba de mistreț alergă
tor, după prima manșă conduce
Yuwei Li (R.P. Chineză) — 298
puncte, secundat de Uwe Schrodder
(R.F. Germania) — 297 puncte.
în teoncursul de înot, Michael Gros
(R.F. Germania) a cucerit a doua
medalie de aur, ocupînd locul întîi
la 100 m fluture, cu timpul de 53”08/
100 (nou record mondial). L-au ur
mat americanul Pablo Morales —
53”23/100 și australianul Glenn Bu
chanan — 53”85/100. Proba de 400 m
mixt a fost ciștigată de canadianul
Alex Baumann, cu un record mon
dial — 4T7”41/100, urmat de Ricardo
Prado (Brazilia) — 4’18”45/100 și Ro
bert Woodhouse (Australia) — 4’20”
50/100. Anne Ottenbritte (Canada)
și-a adjudecat victoria în proba fe
minină de 200 m bras, cu 2’30”38/100,
locurile următoare fiind ocupate de
Susan Rapp (S.U.A.) — 2’31”15/100 și
Ingrid Lempereur (Belgia) — 2’31”
40/100. în proba feminină de 200 m
liber pe locul întîi s-a situat Mary
Wayte (S.U.A.) — l’59”23/100. meda
liile de argint și bronz fiind obținute
de coechipiera sa Cynthia Woodhead
— l’39”50/100 și, respectiv, olandeza
Annemarie Verstappen — 1’59”69/
100. Proba masculină de ștafetă
4x200 m liber a revenit echipei S.U.A.
(Michel Heath, David Larson, Jef
frey Float si Lawrence Hayes) in
7’15”69/100 (nou record mondial), ur
mată de R.F. Germania — 7’15”73/
100 și Anglia — 7’24”78/100.
în concursul de înot s-au desfă
șurat, de asemenea, seriile probei fe
minine de 100 m spate, printre cele
8 sportive calificate în finală numărîndu-se româncele Carmen Bunaciu
și Anca Pătrășcoiu, precum si ame
ricana Betsy Mitchell, olandeza Jolanda de Rover, englezoaica Beverly
Rose.
în prima zi a competiției de lupte
greco-romane, sportivul român Ilie
Matei, la categoria 90 kg, a intrat în

turul 4 fără nici un punct penalizare,
obținind două victorii înainte de li
mită și una prin superioritate netă.
Ilie Matei l-a învins prin tuș pe ja
ponezul Hiroshi Hase, a ciștigat prin
descalificare in fața francezului
Jean-Franșois Court și a terminat
învingător meciul cu Kamal Ibrahim
(Egipt), întilnirea fiind întreruptă in
min. 4, cînd luptătorul român condu
cea cu 13—0.
Concursul de ciclism pe velodrom
a debutat cu proba de 1 000 m cu
start de pe loc, ciștigată de pistardul
vest-german Fredy Schmidtke, înre
gistrat cu timpul de 1’06”10/100. Pe
locurile următoare s-au clasat cana
dianul Curtis Harnett — l’06”44/100 și
francezul Fabrice Colas — l’06”65/l00.
în turneul <le fotbal, selecționata
Iugoslaviei, una dintre favorite, a în
vins cu scorul de 2—1 (1—1) formația
Camerunului. în celelalte trei me
ciuri disputate în grupele preliminare
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Canada — Irak 1—1 (0—0) ;
Brazilia — Arabia Saudită 3—1
(1—0) ; R. F. Germania — Maroc 2—0
(1—0).
După două zile de întreceri, în
proba de dresaj din cadrul concursu
lui de călărie conduce Hansueli
Schmutz (Elveția) — 39,80 puncte,
urmat de concurenții americani
Bruce Davidson — 49,00 puncte și
Karen Stives — 49,20 puncte.

La pentatlon modern, după dispu
tarea a două probe, pe primul loc al
clasamentului se află suedezul Svante
Rasmuson, cu 2 092 puncte, urmat de
Daniele Masala (Italia) — 2 056 punc
te și Achim Bellman (R. F. Germa
nia) — 2 020 puncte.
Rezultate înregistrate în alte com
petiții : hochei pe iarbă : Olanda —
Canada 4—1 (2—1) ; Anglia — Kenya
2—1 (1—1) ; Noua Zeelandă — Pa
kistan 3—3 (1—1) ; volei — feminin :
R.-P. Chineză — Brazilia 3—0 (15—13,
15—10, 15—11) ; Peru — Canada 3—0
(15—9, 15—10, 15—4 ); baschet — fe
minin : R. P. Chineză — Australia
67—64 (28—22) ; S.U.A. — Iugoslavia
83—55 (43—29) ; masculin : Italia —
R. F. Germania 80—72 (33—39) ; Bra
zilia — Egipt 91—82 (45—43).
★

La actuala ediție a Olimpiadei se
va desfășura și un turneu demonstra
tiv de tenis, această populară disci
plină sportivă urmind să figureze în
programul Jocurilor începînd cu
Jocurile Olimpice din 1988. In con
cursul masculin, în lipsa principalu
lui favorit, suedezul Mats Wilander,
accidentat, spectatorii vor putea ur
mări, printre alții, pe australianul Pat
Cash, americanul Jimmy Arias și
francezul Guy Forget.

Echipajele de canotaj feminin ale României

- evidențiate de agențiile internaționale de presă
LOS ANGELES 31 (Agerpres). —
Comentînd prima zi a întrecerilor
de canotaj feminin de pe lacul Casitas. corespondenții agențiilor de
presă menționează buna comportare
a echipajelor României, dintre care
cinci, schif 4 plus 1 rame, 4 plus 1
visle. schif dubiu cu vîsle. dubiu
fără cîrmaci și schif 8 plus 1, și-au
asigurat calificarea în finale.. De
asemenea, la schif simplu. Valeria
Racilă, autoarea celui mai bun timp
din serii, dacă va trece de semifi★

Concursul de canotaj academic a
continuat cu seriile probelor mascu
line. La schif doi plus unu. echipa
jul României s-a calificat in finală,
cîstigînd prima serie cu timpul de
7’12”18/100, urmat de S.U.A. —
7T7”80/100 ; R.F. Germania — 7’25”
02/100 ; Iugoslavia — 7’27”28/100 ;
Franța — 7’32”20/100. în seria a 2-a,

nale. ar fi a șasea finalistă din lotul
român. Deci — se arată in comentarii
— sportivele românce ar putea fi
prezente in toate cele sase finale,
programate sîmbătă. 4 august.
Sînt evidențiate drept concurente
foarte puternice, cu șanse mari la
medalii. în proba de schif simplu
americana Carlie Geer si englezoai
ca Berryl Mitchell. Echipajele ame
ricane au obtinut timnuri bune si in
cursele de schif dublu și schif 4 cu
visle si rame.
★

ne primul loc s-a situat Italia —
7’13”83/100, secundată de Brazilia —
7’18”96/100. în proba de schif dublu
fără cîrmaci, echipajul României s-a
calificat în semifinale, clasîndu-se ne
locul doi in seria a 2-a cu 6’56”60/100.
precedat de Norvegia — 6’56”29/100.
S-au mai calificat pentru semifinale
echipaiele din R.F. Germania, Spa
nia, Olanda și S.U.A.

țul nostru are o experiență bună în
această privință —am acționat, brintr-o largă mobilizare a forței meca
nice și umane din unitățile agricole,
la realizarea planului de însămîntări
duble și succesive la porumb pentru
boabe, soia, sfeclă de zahăr, floareasoarelui, legume.

UN TABLOU CONCLUDENT
© Din 1965, numărul tractoarelor în județul Olt a crescut
de circa 3 ori, în prezent fiind mai mare cu 50 la sută decît
avea întreaga țară în 1938, cantitatea îngrășămintelor chimice,
substanță activă de 4 ori, suprafața amenajată pentru irigat de
peste 5 ori. întreaga dotare cu combine autopropulsate aparține
acestei perioade.
® Numărul specialiștilor în agricultură a ajuns de la 285
în 1965 la 1 125 în 1984.
® O puternică dezvoltare a cunoscut, de asemenea, și in
dustria. Producția industrială a anului 1965 se realizează acum
în 18 zile.
© în perioada 1965—1984, populația ocupată în industrie
a crescut de 4,6 ori. Fiecare al 5-lea locuitor al județului se
pregătește într-o unitGte de învățămînt de stat.
® In ultimii 19 ani s-au construit peste 30 000 de aparta
mente, precum și numeroase școli, spitale și alte obiective social-culturale.
Olt. întregul potențial uman al sate
lor pot să răspundă prin fapte în
demnului permanent adresat de se
cretarul general al partidului, de a
obține producții tot mai mari, sint
rezultatele — așa cum am mai
menționat — obținute in anul 1983
pentru care conducerea de partid
și de stat a acordat organiza' ției de partid a județului Olt ordi
nul „Meritul agricol" clasa a II-a,
pentru locul doi pe tară. Rezultatele
bune obținute la cerealele păioase
(o Droductie medie la hectar de peste
5 000 kg la orz), îndeplinirea și de
pășirea producției de lapte planifi
cate. starea corespunzătoare a cul
turilor de porumb, floarea-soarelui.
sfeclă de zahăr, legume, a viilor și
livezilor ne îndreptățesc să asigurăm
conducerea de partid si de stat,
personal pe tovarășul
Nicolae
Ceausescu, secretarul general al
partidului, că ne vom situa si în acest
an printre județele fruntașe ale
tării în domeniul agriculturii.
Avînd în vedere faptul că prin
culturile duble si succesive se poate
contribui in mod substanțial la creș
terea producției agricole — iar jude16.30 A 23-a ediție a Olimpiadei
de
vară — Los Angeles 1984 (color)
19,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color) ® Sub
semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie. 1984 —
anul 40 al libertății țării, anul ce
lui de-al XlII-lea Congres al parti
dului. Amplă mobilizare pentru
înfăptuirea programelor priori
tare in economie !
20,35 Magistrala revoluției. Spirit revo
luționar. responsabilitate socială
20,55 Film
artistic :
„Liniștea
din
adîneuri" (color). Producție a Ca
sei de filme Trei
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară
— Los Angeles 1984 (color)

cinema

Gimnastele românce-pe primul loc după

LOS ANGELES 31 (Agerpres). —
Competiția de gimnastică din cadrul
celei de-a 23-a ediții a Jocurilor
Olimpice de vară de la Los Angeles
a continuat, in fața a peste 8 000 de
spectatori, cu exercițiile obligatorii

nea, in zootehnie, pe primul semes
tru al anului in curs, planul la pro
ducția de lapte a fost îndeplinit și
depășit, fondul de stat pe total județ
fiind realizat în procent de 117 Ia
sută.
Dovadă că organele si organizațiile
de partid din agricultura județului

© străinul : GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
12; 16; 19.
0 Secretul lut Bachus : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood : DOINA
(16 35 38) — 9; 11; 13; 15; Dacii — 17 ;
19,15.
• B.D. tn alertă: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
© Calculatorul mărturisește : DAC’
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Probă
de
microfon :
UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18:
20.
© Pe malul sting al Dunării albastre :
DRUMUL SĂRII (31 28 13) —
15,30:
17.45; 20.
© Nea Mărin miliardar :
PACEA
(60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
O Ca-n filme : ARTA (213186) — 9:
11; 13; 15: 17,15: 19,30.
©
Trandafirul
galben :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
© Departe de Tipperrary : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30: 17,30: 19,30.
© Cerul n-are gratii : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
® Șapte băieți și o ștrengăriță : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18; 20.
© Alo, aterizează străbunica : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Eu. tu și Ovidiu :
PROGRESUI
(23 94 10) — 15.30; 17,30; 19,30.
© Nava aeriană :
TIMPURI
NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45
20.
© Răfuieli
personale :
LUMINA
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.
©
Aceeași
dragoste :
VIITORU’
(10 67 40) — 15,30: 17,30; 19,30.
© Călăreții de dimineață :
AURO
RA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© Martorul știe mai mult : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30:
17,30; 19,30.
© Gară pentru doi : SCALA (11 03 72)
— 9; 12,15; 16; 19.15.
® Locotenent Cristina :
VICTOR* *
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Lovitura fulgerătoare : SALA Mic
A PALATULUI — 17,15; 20, FLACĂ
RA (20 33 40) — 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
© Salutări cordiale de pe Terra :
TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20.
© Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
© Ziua cea mai lungă :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 37 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15*
16; 18; 20.
© Rocky II : BUCUREȘTI (15 61 54) 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
© Cobra se întoarce :
FESTIV AT
(15 63 84) — 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18: 20
© Legenda călărețului singuratic :
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18
20.
© Marfă furată : FAVORIT (45 31 7C)
— 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11,15:
13.30
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
0 Yankeii : MIORIȚA (14 27 14) — 9:
11,30; 14; 16,30; 19. LIRA (317171) —
16; 19. la grădină ~~ 20,45.
O
Par
și
impar :
EXCELSIO*
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
® Cuscrii : GRIVIȚA (17 08 58)
—
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Omul
și
fiara :
CULTURA
(83 50 13) — 9; 12; 16: 19, FLAMUR
(85 77 12) — 9; 12,15: 15.30; 19.
© Roiul : GRĂDINA ARTA (21 31 86)
— 20,30.
@ Vizita Ia domiciliu : GRĂDIN
AURORA (35 04 66) — 20.45.
© La nord, prin nord-vest : GRĂDI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.
• Afacerea Pigot : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
0 Camionul de curăă lungă : GRA
DINA MODERN (23 71 01) — 20,45.
O Strada Hanovra : PARC
HOTEI
(17 08 58) — 21.
0 îmi sare țandăra : GRĂDINA TO
MIS (21 49 46) — 20,45.

Pentru realizarea exemplară a ir
dicatorilor de plan se impune și vj.n
acționa cu toată energia pentru în
făptuirea programului de îmbunătă
țiri funciare, parte integrantă a
Programului național, elaborat din
inițiativa și cu participarea nemijlo
cită a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Vom amenaja în acest an pentru iri
gații 54 985 hectare și vom executa
desecări și lucrări de combatere a
eroziunii solului pe 39 390 hectare și
respectiv 13 900 hectare, punind în
acest fel bazele obținerii în anii vii
tori a unor producții sigure și sta
bile.
Comuniștii, toți cei ce lucrează în
agricultura Oltului socotesc faptele
lor de muncă drept angajamentul
revoluționar și patriotic de a
susține realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Congresul al XlII-lea
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, expresie a hotărîrii de a întîmpina glorioasa ani
versare a eliberării patriei și marele
forum al comuniștilor cu împliniri
pe măsura obiectivelor noii revoluții
agrare în România.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
zilele de 2, 3 și 4 august. In țară : Vre
mea va fi în general caldă, cu cerul
variabil. înnorări mai accentuate
se
vor produce în regiunile din
nordul
țării, îndeosebi în a doua parte a in
tervalului, unde vor cădea averse lo
cale de ploaie însoțite de descărcări
electrice. în rest — averse cu
totul
Izolate. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor l'i
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar
cele maxime între 22 și 32 de grade.1
Dimineața, local, se va semnala ceață.

LI STA
OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.
ieșite cîștigătoare Ia tragerea
Ia sorți lunară din 31 iulie 1984
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11230
37223
23085
11907
52174
79241
77450
57351
68258
36243
02388
96944
22496
71942
21856
11900
55592
27169
58476
52717
66910
63355
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81
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29
34
128
21
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96
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52
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42
34
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13
113
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174
166
78
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50 000
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
40 000
35 000
35 000
35 000
35 000
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30 000
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30 000
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30 000
25 000
25 000
25 000
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116
52
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05
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03
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124
111
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152
46
123

5 000
3 000
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
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800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

TOTAL:

15 300 000
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100
100
100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
15 532

037
678
174
738
471
05
67
24
93
21
50
48
52
10
34
00
00
92
65
45

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea, no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă
toare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială, primul
zero de Ia serie nu se ia în conside
rare.
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] pentru stăvilirea cursei înarmărilor \
„Niciodată o nouă Hiroshimă!"
„Niciodată o nouă Hiroshimă!"

ț

TOKIO. - „Nici un om din lume
4 nu mai trebuie să cunoască groză? viile unui bombardament atomic !"
1 — acesta este răspunsul pe care
4 l-au dat majoritatea covîrșitoare a
J persoanelor chestionate în cadrul
1 unui sondaj de opinie Organizat în
Japonia in preajma împlinirii a 39
4■ de ani: de la bombardamentele
’ nucleare
-------- u care au avut loc în au
gust 1945 asupra orașelor Hiroshi
ma și Nagasaki. La acest sondaj
de opinie, organizat de Federația

î

I
I

s
i
4
.’
ț
4
>

4

!

niponă a organizațiilor victimelor
bombardamentelor atomice de la
Hiroshima și Nagasaki au luat
parte supraviețuitori ai celor două
catastrofe nucleare din 6 și, res
pectiv, 9 august 1945. Peste 60 la
sută dintre ei au declarat că su
feră și acum de o serie de mala
dii grave provocate de expunerea
la radiațiile nucleare și că sint în
grijorați în special de riscul că
aceste boli să fie transmise copiilor și chiar nepoților lor.
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Oamenii de artă în apărarea păcii

l
ț

j

ROMA. în localitatea italiană
Montepulciano, in apropiere de
Siena, . a avut
loc un concert consa
.
crat păcii, manifestare de mare
amploare, care a reunit numeroși
soliști și actori din diferite țări
ale lumii. Organizat la inițiativa
asociației internaționale „Artiștii
pentru dezarmare nucleară". „Concertul păcii" s-a desfășurat în
marea piață din Montepulciano. La
chemarea cintăretului și actorului

american Harry Belafonte. publi
cul spectator, care umplea pină la
refuz marea piață, s-a alăturat ar
tiștilor, un cor puternic intonînd
„Pace Pămîntului". Personalități
marcante ale teatrului și muzicii
din diverse țări, între care Bibi
Anderson (Suedia). Marcel Marceau
(Franța), Aria Sajonaa (Finlanda)
și alții, au interpretat cintece de
dicate păcii, dezarmării, destinderii
internaționale.
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In porturile Noii Zeelande nu vor avea acces navele
străine dotate cu arme nucleare

*

*

*

,
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WASHINGȚON. Intr-un interviu
televizat, reluat de agenția Asso
ciated Press, primul ministru al
Noii Zeelande, David Lange, a
reafirmat intenția
. „guvernului-- său
de a interzice accesul in porturile
și apele teritoriale neozeelandeze al
navelor străine cu arme nucleare
la bord sau cu propulsie nucleară,
El a adăugat că această măsură va
fi adoptată in scopul „de a se asi-

gura ca Noua Zeelandă să nu de
vină o țintă pentru armele nucleare
in eventualitatea unui conflict". „In
această problemă, a spus premierul
neozeelandez, nu este posibil nici
un fel de compromis. Guvernul
american va trebui să se împace
cu o asemenea hotărire. Este poli
tica noastră principială, care răs
punde intereselor de securitate ale
Noii Zeelande".
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ORIENTUL MIJLOCIU
® Noi eforturi de normalizare
a situației în Liban • Contacte
politico-diplomatice la Damasc
BEIRUT 31 (Agerpres) — La Bei
rut continuă procesul de normali
zare a situației. Marți, efective ale
armatei au depus noi eforturi pen
tru eliminarea rămășițelor baricade-lor și fortificațiilor ridicate în ulti
mii ani de-a lungul liniei de con
fruntare, ca și a altor sechele ale
divizării orașului. Aceasta opera
țiune inițiată de guvernul libanez
de unitate națională sîmbăta trecută
are drept obiectiv suprimarea liniei
de demarcație dintre cele două părți
— de est și de vest — ale Beirutu
lui.
Comandantul garnizoanei Beirut
a anunțat că miercuri vor fi redate
traficului două noi căi de circulație
între vestul și estul orașului.
Surse de securitate libaneze au
anunțat că in noaptea de luni spre
marți, schimburi de focuri de arti
lerie și de arme Ușoare s-au produs,
in zona de munte Souk El-Gharb.
DAMASC 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad a
primit o delegație libaneză reprezentînd zona Bekaa, condusă de Joseph
Iskaff, ministrul informațiilor și afa-’
cerilor interne al Libanului — infor
mează agenția siriană de presă
SANA. In timpul întrevederii au fost
examinate ultimele evoluții ale si
tuației din Liban.
Cu acest prilej — relevă agenția
SANA — șeful statului sirian a ară
tat că țara sa manifestă un interes
deosebit față de eforturile desfășu
rate în vederea continuării procesu
lui de revenire la pace in Liban, în
cadrul înțelegerii naționale, și a eli
berării teritoriilor libaneze ocupate
de forțele israeliene. „Siriaa sub
liniat președintele Assad — va conti
nua să sprijine aceste eforturi și se
va alătura autorităților libaneze in
orice demers destinat să asigure
securitatea cetățenilor, reconstrucția
țării și eliberarea regiunilor ocupate
de Israel".
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R. F. Germania. Intre participanții la mișcarea împotriva instalării
rachete nucleare americane pe teritoriul țării, pot fi intîlniți și militari.
Fotografia înfățișează soldați vest-germani arborînd o pancartă pe care
scrie : „Noi spunem NU rachetelor «Pershing-2» și "Cruise»"
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TEL AVIV 31 (Agerpres). — Șeful
statului Israel, Chaim Herzog, a ini
țiat marți consultări cu reprezentan
ții principalelor formațiuni politice
israeliene, în vederea depășirii im
pasului creat în urma alegerilor le
gislative de la 23 iulie. După cum
se știe, nici una din cele două for
mațiuni politice principale — blocul
Likud, de guvernămînt. și Partidul
Muncii, de opoziție — nu a întrunit
majoritatea necesară alcătuirii gu

GENEVA 31 (Agerpres). — In Ra
portul pe 1983 al Acordului General
peptru Tarife Si Comerț (G.A.T.T.),
dat publicității Ia Geneva, se arată,
între altele, că în anul care a trecut
volumul comerțului mondial a cres
cut cu 2 la sută. Raportul consem
nează însă că si în 1983 statele in
dustrializate s-au aflat într-o situa
ție avantajoasă, înregistrînd up spor
general al exporturilor de 2 la sută
si de 4 la sută la importuri. în timp
ce țările în curs de dezvoltare —
deși unele dintre ele si-au redus
deficitul comercial — au continuat
să fie confruntate cu mari dificul
tăți din cauza datoriei externe mari
si a măsurilor protectioniste din co
merțul cu o serie de țări occidenta
le. Raportul anual' al G.A.T.T. men
ționează în acest sens că doar pu
ține țări în curs de dezvoltare au
fost în măsură să-si amelioreze si
tuația balanței comerciale prin creș
terea exporturilor lor.
Documentul atrage din nou aten
ția asupra problemelor grave cu
care sînt confruntate țările sărace,
subliniind necesitatea unor măsuri
concrete în favoarea acestor state
din partea comunității internaționa
le. „Țările în curs de dezvoltare, se
menționează în raportul G.A.T.T.,
vor fi în stare să-si sporească veni
turile din exporturi numai dacă va
avea loc un proces de liberalizare a
comerțului mondial".

vernului. Șeful statului a avut în
trevederi separate cu Shimon Peres,
liderul Partidului Muncii, și cu pri
mul ministru Yitzhak Shamir.
în declarații făcute după aceste
prime consultări, atit Shimon Peres,
cît și Yitzhak Shamir, s-au pronun
țat in favoarea unui guvern de uni
tate națională care să încerce solu
tionarea gravelor probleme economi
ce și sociale cu care este confruntat
Israelul.
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Controverse în " problema cheltuielilor militare
WASHINGTON 31 (Agerpres). —
Comitetul mixt al Camerei . Repre
zentanților și Senatului, constituit
pentru a redacta un text de com
promis la proiectul de buget militar
al S.U.A. pentru anul fin'anciar vii
tor, care începe la 1 octombrie, și-a
suspendat, sine die, lucrările fără a
ajunge la un rezultat — relatează
agențiile americane de presă. Po
trivit surselor oficiale citate de agen
țiile A.P. și U.P.I., în timpul nego

cierilor, desfășurate cu ușile închi
se. membrii Camerei Reprezentanți
lor — unde majoritatea este deținută
de Partidul Democrat, de opoziție —
au refuzat să renunțe la reducerile
operate în proiectul de buget pre
zentat de Casa Albă. In schimb
membrii Senatului — cu majoritate
republicană — au insistat pentru
menținerea pozițiilor preconizate de
Administrație.

Dezbateri parlamentare asupra programului
politic al guvernului
ROMA 31 (Agerpres). — Primul
ministru al Italiei, Bettino Craxi, a
declarat marți că guvernul de coali
ție va cere vot de încredere la înche
ierea celor două zile de dezbateri
parlamentare asupra programului său
politic. Craxi a deschis, în aceeași zi,
dezbaterile, prezentînd în Camera
Deputaților un raport asupra convor
birilor- ce s-au purtat timp de două

săptămîni între conducerile celor
cinci partide membre ale coaliției
guvernamentale.
Declarînd că redresarea durabilă a
economiei a devenit o prioritate a
guvernului, premierul a spus, printre
altele, că ultimele tendințe din eco
nomie arată că inflația ar urma să
coboare la 10 la sută anul acesta.

„România, ca țară europeană, acționează consecvent pentru în
făptuirea securității în Europa, considerînd că aceasta are o impor
tanță fundamentală pentru pace și destindere în întreaga lume. Reali
zarea securității europene trebuie să conducă, în ultimă instanță, la
așezarea relațiilor dintre țările continentului pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, la intensificarea colaborării reciproc avantajoase din
tre state, oferind totodată fiecărui stat garanția deplină de a se afla la
adăpost de orice primejdie de agresiune din afară sau de amestec în
treburile sale interne”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Se împlinesc, în aceste zile, nouă
ani de la încheierea Conferinței
pentru securitate și cooperare în
Europa, a cărei desfășurare a marcat
un moment de însemnătate istorică
în viața continentului. întreaga des
fășurare a conferinței, ca și semna
rea de către șefii de stat și de gu
vern gi celor 35 de state a Actului
final au demonstrat, o dată mâi
mult, că atunci cînd se manifestă
voința politică necesară, și cînd se
acționează pe bază de deplină ega
litate și respect reciproc este posibil
să se ajungă la acorduri și înțele
geri corespunzătoare intereselor fie
cărei țări.
Așa cum se știe, înscriind edifica
rea securității europene și transfor
marea continentului nostru într-o
zonă a păcii, înțelegerii și colaboră
rii ca un obiectiv de prim ordin al
politicii externe a României socia
liste, partidul și statul nostru, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au avut
un rol de pionierat în promovarea
acestui deziderat vital al popoarelor
europene. Țara noastră a participat
activ la lucrările primului forum
general-european din istoria conti
nentului, cu satisfacția de a se fi
numărat printre inițiatorii conferin
ței, de a fi adus, totodată, o substan
țială contribuție la evoluțiile și mu
tațiile pozitive de pe continent, la
pregătirea și desfășurarea cu succes
a reuniunii de la Helsinki. Se cuvin
amintite in acest sens normele noi,
democratice de desfășurare a nego
cierilor formulate de România și
adoptate ulterior ca modalitate de
lucru a reuniunilor general-europene, propunerile privind noile princi
pii de relații între state în Europa,
definirea măsurilor menite să facă
efectivă ^erecurgerea la forță, con

sacrarea ideii continuității procesu
lui început la Helsinki, ca și nu
meroase alte propuneri, incluse în
Actul final. Rolul hotărîtor în aceas
tă privință revine secretartilui gene
ral al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a cărui activitate neobosită — des
fășurată în toți cei peste 19 ani de
cînd se află în fruntea partidului și
statului — pentru triumful idealuri
lor păcii și colaborării pe continent
s-a bucurat și se bucură de o largă
•recunoaștere internațională.
Totodată,
România
marchează
acest eveniment cu sentimentul de
plinei angajări în realizarea preve
derilor Actului final de la Helsinki,
pentru înfăptuirea unei securități
reale și trainice pe continentul nos
tru, atît de încercat în acest secol de
cele două conflagrații mondiale. In
tr-adevăr. chiar astăzi se împlinesc
70 de ani de la declanșarea primului
război mondial iar peste o lună se
vor împlini 45 de ani de la dezlănțui
rea agresiunii hitleriste împotriva
Poloniei, care a marcat începutul
celui de-al doilea război mondial.
Pentru poporul nostru, oa și pentru
toate popoarele lumii, marcarea aces
tor evenimente tragice se constituie
într-un puternic îndemn de a nu se
precupeți nici un efort pentru ca
ororile celor două războaie să nu se
mai repete niciodată.
Tocmai în acest spirit. în toți cei
nouă ani care au trecut de la sem
narea Actului final, țara noastră a
făcut tot ce i-a stat în putintă pentru
a-și aduce contribuția la materializa
rea principiilor și normelor conveni
te, și-a multiplicat contactele la nive
lul cel mai înalt, la alte niveluri a
continuat să-și dezvolte larg relațiile
cu toate celelalte țări europene pe

plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, a participat activ și
in spirit constructiv la reuniunile or
ganizate în baza Actului final in
vederea materializării perspectivelor
noi deschise de conferință. Ca do
vadă a însemnătății hotărîtoare pe
care România o atribuie acestui
mare obiectiv, forurile supreme ale
puterii de stat din țara noastră au
propus, cu prilejul aniversării a cinci
ani de la semnarea Actului final de
la Helsinki, ca ziua de 1 august să
fie aniversată în fiecare an ca zi a
solidarității și luptei popoarelor eu
ropene pentru edificarea securității
și păcii pe continentul nostru.
Analiza evoluțiilor petrecute în cel
nouă ani care au trecut de la în
cheierea Conferinței de la Helsinki
arată că, pe lingă o serie de efecte
pozitive pe care documentele adop
tate le-au avut asupra situației de
pe continent, din păcate speranțele
pe care popoarele și le-au pus în
hotărîrile convenite nu și-au găsit
pe deplin materializarea, că mai
sînt încă multe de făcut pentru tra
ducerea în fapt a angajamentelor
asumate.
In toti acești ani. cursa înarmări
lor s-a intensificat continuu, ceea ce
a dus la acumularea în arsenalele
europene a noi și noi arme, care
creează un uriaș pericol la adresa
vieții tuturor popoarelor continen
tului, constituind, totodată, o ame
nințare fără precedent la adresa în
tregii omeniri. O situație de o deo
sebită gravitate s-a creat în Europa
odată cu trecerea Ia amplasarea de
către S.U.A. a rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune în unele
țări vest-europene și, ca urmare, Ia
realizarea de către Uniunea Sovie
tică a contramăsurilor nucleare a-

nunțate. Pe bună dreptate, sublinia
președintele României, că în prezent
nu există problemă mai importantă
decit aceea de a salva Europa de la
distrugere nucleară, arătind că tre
buie să se facă totul pentru depăși
rea actualei situații deosebit de pe
riculoase, pentru oprirea amplasării
rachetelor americane și a realizării
contramăsurilor sovietice, pentru re
luarea tratativelor de la Geneva în
vederea realizării unui acord care să
ducă la eliminarea rachetelor cu rază
medie de acțiune și să deschidă calea
inlăturării oricăror arme nucleare
din Europa și din întreaga lume.
Așa cum arăta din nou cu toată cla
ritatea tovarășul Nicolae Ceaușescu
în interviul acordat corespondentu
lui diplomatic al grupului american
de presă „The Hearst Newspapers",
întrucît problema eurorachetelor nu
constituie o chestiune de natură să
intereseze numai anumite state,
respectiv doar statele posesoare de
rachete sau numai țările pe terito
riul cărora ele sînt sau urmează a
fi instalate, ci toate statele, toate
popoarele din Europa, din întreaga
lume. România subliniază necesita
tea lărgirii cadrului de negocieri în
1 așa fel îneît toate statele continen
tului să-și poată aduce contribuția
la elaborarea unor soluții corespun
zătoare intereselor de pace și secu
ritate ale tuturor popoarelor.
Tocmai în acest context. Româ
nia a depus eforturi deosebite,
în cadrul reuniunii de Ia Madrid,
pentru convocarea Conferinței pen
tru măsuri de încredere și securitate
și pentru dezarmare în Europa, ca
parte integrantă a procesului C.S.C.E.
Importanța deosebită pe care țara
noastră o acordă forului de la
Stockholm, care poate avea un rol
important în adoptarea unor mă
suri de natură să diminueze starea
de încordare, să contribuie la con
solidarea securității și trecerea la
măsuri de dezangajare militară și
dezarmare pe continent, este eloc
vent ilustrată de documentul „Pozi
ția României, concepția și consideren
tele președintelui Nicolae Ceaușescu
privind măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare in Eu
ropa", prezentat conferinței și care
s-a bucurat de un larg interes și
ample aprecieri pozitive. Propune
rile avansate de România vizează,
între altele, dezvoltarea măsurilor
cuprinse în Actul final de la Hel
sinki, în special cele referitoare la
notificarea prealabilă a manevrelor
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Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, vă transmit. în
numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, precum si
cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru
poporul elvețian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul elvețian săr
bătorește astăzi ziua
sa națională. Cu 693 de
ani in urmă, la 1 au
gust 1291. prin unirea
a trei cantoane — Uri,
Schwyz și Nidwald —
a fost creată Confede
rația Elvețiană. în se
colele următoare, celor
trei cantoane li s-au
alăturat altele. Inde
pendența confederației
a fost recunoscută ofi
cial pe plan european
în 1648, prin tratatul
de pace vestfalic, iar
in 1815 Congresul de la
Viena proclama Elve
ția drept stat cu neu
tralitate perpetuă. De
la această dată, țara
n-a mai cunoscut nici
un conflict armat.
Elveția este, cum
bine se știe, săracă în
resurse ale solului și
subsolului, cea mai
mare parte din supra
fața tării fiind acope
rită de munți înalți, cu
lacuri și zăpezi veșni
ce. Dar lipsa de bogă
ții naturale a fost su
plinită de hărnicia și
priceperea locuitorilor
acestei țări mici, care
au știut să prefacă în
bogăție și frumusețile
peisajului, și resursele
aduse din alte părți.
Astfel, se poate spune
că prosperitatea celor
6,5 milioane de elve
țieni este consecința

Buget de austeritate
în Japonia

militare și a mișcărilor de trupe și
armamente de amploare, restrîngerea unor activități militare de na
tură să afecteze încrederea și secu
ritatea statelor, cum sînt activitățile
militare din apropierea frontierelor
naționale ale altor state și din alte
zone sensibile ale continentului eu
ropean, stabilirea unui sistem de in
formare, comunicare și consultare
între state, consolidarea în continua
re a angajamentului statelor de a
nu recurge la forță și la amenința
rea cu forța în relațiile reciproce.
Desigur, asemenea măsuri nu în
seamnă excluderea sau eradicarea
pericolului de conflict, nu înseamnă
o garanție a securității. Aplicarea
lor ar fi însă de natură .să contri
buie la o reducere a tensiunii, printr-o restrîngere a factorilor de ne
încredere. de confruntare, prin evi
tarea unor neînțelegeri sau interpre
tări care pot să genereze o escala
dare bruscă a riscurilor de conflict,
prin favorizarea unui climat nou,
care să permită abordarea cu succes
a problemelor propriu-zise de conso
lidare a securității, de dezarmare, si
în primul rind de dezarmare nu
cleară.
Țara noastră apreciază că diferi
tele propuneri existente pe masa
conferinței — în legătură cu care au
și fost efectuate schimburi generale
de opinii — oferă o bună bază pen
tru negocierea și convenirea unor
măsuri de încredere și securitate cît
mai eficiente și cuprinzătoare. Pen
tru aceasta este însă necesar să se
dea dovadă de voință politică din
partea tuturor statelor participante,
să se renunțe Ia tergiversări sau la
alte forme de blocare a tratativelor,
să se acționeze pentru apropierea
pozițiilor în așa fel incit Ia reluarea
lucrărilor conferinței, în luna sep
tembrie, să se poată trece in mod
neintîrziat la negocieri reale, con
structive.
Dînd dovadă de același spirit de
înaltă responsabilitate față de inte
resele tuturor popoarelor europene,
ale celorlalte popoare ale lumii,
România este hotărîtă, așa cum a
subliniat în repetate rînduri pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, să facă
totul și de aici înainte pentru reali
zarea marelui obiectiv al securității
europene, pentru făurirea unei
Europe unite, fără arme si războaie,
o Europă a păcii, înțelegerii și bunei
conviețuiri.

|

Președintele Confederației Elvețiene

în favoarea schimbării acestei de
cizii, prin care au fost blocate 440
milioane lire sterline din bugetul
comunitar ce urmau să fie rambur
sate Marii Britanii.
Observatorii politici din Londra
consideră această luare de poziție
ca un nou episod în controversa pri
vind contribuția Marii Britanii la
bugetul „celor zece", controversă
fără perspective imediate de re
zolvare.

erii și păcii !
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Excelenței Sale Domnului LEON SCHLUMPE

CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager
pres). — Datoria externă a țărilor în
curs de dezvoltare a atins, în pre
zent, niveluri de criză, transformindu-se, dintr-o problemă conjuncturală, într-una structurală — se arată
în documentul final adoptat la în
cheierea unui seminar internațional
asupra planificării, desfășurat la
Ciudad de Mexico. Participanții —
specialiști din America Latină, pre
cum și din Asia, Europa și S.U.A.
— au criticat politica dobînzilor
înalte practicată de statele indus
trializate occidentale cu scopul de a
corija dezechilibrele economiilor lor
naționale, subliniind că aceasta are
consecințe devastatoare asupra țări
lor slab dezvoltate — informează agenția cubaneză Prensa Latina.
Potrivit unui studiu elaborat de
economiștii de la Universitatea na
țională autonomă a Mexicului, dato
ria externă a statelor din America
Latină, care a depășit 350 miliarde
de dolari, s-a acumulat ca urmare a
persistenței unor termeni de schimb
inechitabili în raporturile econo
mice dintre țările în curs de dezvol
tare și statele occidentale dezvoltate.
Există pericolul, se arată in docu
ment, ca procesul de creștere con
tinuă a datoriei externe a țărilor
latino-americane să scape de sub
controlul guvernelor.

TOKIO 31 (Agerpres). — Guvernul
japonez a aprobat proiectul prelimi
nar de buget pe anul financiar 1985,
care va începe Ia 1 aprilie, preconizind sporirea alocațiilor, în total,
doar cu 0,86 la sută în raport cu ac
tualul buget. Aceasta reprezintă cea
mai mică rată de creștere bugetară
din anul 1961 — relatează agențiile
Kyodo și Reuter. Prezentind detalii
le proiectului, ministrul japonez de
finanțe, Noboru Takeshita, a pre
cizat că majoritatea departamen
telor guvernamentale și-au redus
cheltuielile preconizate cu pină la 10
la sută, respectiv cu 770 miliarde de
yeni. Excepție fac însă alocațiile
destinate capitolului militar, unde se
prevede o creștere de 7 la sută — în
total 2 934'miliarde y-eni, reprezentînd
0,99 la sută din produsul națiohăl
brut, — față de bugetul actual.
Această creștere, superioară celei
din exercițiul financiar curent, este
considerată de agenția Reuter ca
fiind un răspuns la presiunile insis
tente ale S.U.A. ca Japonia să-și spqrească cheltuielile militare.
La Tokio se precizează că întoc
mirea unui asemenea buget de auste
ritate se înscrie pe linia eforturilor
guvernului nipon de a frina creșterea
datoriei publice, care a totalizat,
deja, peste 110 miliarde de yeni —
apreciază Reuter.

NAȚIONALĂ

CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE
.......

Un nou episod in disputa dintre Anglia și C.E.E.
LONDRA 31 (Agerpres). — într-o
declarație făcută in Parlament,
Malcolm Rifkind, ,ministrul de stat
la Foreign Office, a precizat că gu
vernul britanic nu va aproba nici un
fel de majorare a contribuțiilor la
bugetul C.E.E. dacă nu sînt deblo
cate de către Parlamentul vest-european fondurile care îi sînt datorate
— transmit agențiile Reuter și
France Presse. El a cerut guvernelor
celorlalte țări membre să intervină

ITALIA

S.U.A.

A

— relevă un raport al G.A.T.T.

Consultări în vederea formării
noului cabinet israelian

i

SĂRBĂTOAREA

Dobinzile înalte și protecționismul frinează
progresul țărilor in curs de dezvoltare

nemijlocită a proprii^
lor lor strădanii.
Patria lui Wilhelm
Tell, vechiul „pămint
al păstorilor" se înfă
țișează astăzi ca o țară
cu industrie puternic
dezvoltată, printre pri
mele în lume in ce
privește valoarea pro
ducției pe locuitor si
gradul înalt de tehni
citate al produselor
sale. Dintre industrii,
s-a pus accent pe ace
lea care necesită un
consum redus de ma
terii prime si o inaltă
calificare :
industria
mașinilor și. aparatelor
de precizie, chimică,
farmaceutică. Industria
ceasurilor are poate
cea mai îndelungată
și solidă tradiție, El
veția fiind și astăzi cel
mai mare exportator
în acest domeniu. Mai
recent s-a impus cu
tot atîta autoritate în
tr-un alt domeniu al
exactității — electro
nica, aparatura electro
nică produsă de aceas
tă țară avind mare
căutare pe piața mon
dială. Deși inițial in
dustria a fost aceea
care a schimbat fata
Elveției, se cuvin amiritite. de asemenea,
beneficiile importante
obținute din zootehnie,
din industria turismu
lui și din activitatea
bancară.

Animată de dragoste
de pace, colaborare și
independență, Elveția
este .'gazda primitoare
a multiple dialoguri
internaționale. în ora
șul Geneva, odinioară
sediu al Ligii Națiuni
lor, se află sediul eu
ropean al O.N.U. pre
cum și a peste 200 de
organizații și organis
me internaționale.
între România și El
veția există vechi și
trainice legături de
prietenie, care în ul
timii ani au cunoscut o
continuă
dezvoltare,
întilnirile politice la
diferite niveluri, con
tactele pe tărîm econo
mic, științific și cultu
ral au deschis per
spectiva unei colabo
rări rodnice, în intere
sul ambelor țări și po
poare. Extinzînd și aprofundînd necontenit
colaborarea pe mul
tiple planuri, România
și Elveția, ca țări eu
ropene, militează în
același tiriip. cu con
secventă, pentru apli
carea în viață a Ac
tului final de la Hel
sinki. pentru continua
rea procesului realiză
rii securității europe
ne. a politicii de destiiîdere și pace, curs
care corespunde pe de
plin aspirațiilor celor
două popoare, ca si ale
întregii omeniri.

Încheierea lucrărilor Congresului

Partidului Congolez al Muncii
Denis Sassou Nguesso reales președinte al Comitetului Central
BRAZZAVILLE 31 (Agerpres). —
La Brazzaville au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al IlI-lea Congres al
Partidului Congolez al Muncii.
Congresul l-a reales pe Denis
Sassou Nguesso în funcția de pre
ședinte al. Comitetului Central al
partidului și. a ales, de asemenea,
Comitetul Central și Biroul Politic.
Au fost adaptate hotărîri cu privire

la activitatea viitoare a partidului
in viata politică, economică, socială
și culturală a tării.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comite
tului Politic! Executiv ■' al C.C. al
P.C.R.. președintele Colegiului Cen
tral de partid.

CONVORBIRI
CHINO-BRITANICE. Ministrul de externe al
I Marii Britanii, Geoffrey Howe, și-a
încheiat vizita in R.P. Chineză.
Ministrul britanic a avut convor
biri cu Deng Xiaoping, președintele
I Comisiei centrale consultative a
P.C. Chinez. Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al
R.P. Chineze. Ji Pengfei. consilier
de stat, precum si cu omologul său
I chinez. Wu Xueqian. In cursul în
trevederilor cele două părți au făI cut o trecere in revistă a evoluției
| convorbirilor dintre guvernele chi
nez și cel britanic privind viitorul
IHong Kongului. reafirmindu-și do
rința comună de a ajunge cît mai
curînd la un acord in această pro
blemă.

dustriale, prin alocarea unor noi
investiții în această ramură, care
trebuie să devină competitivă pe
plan internațional. Au fost, de
asemenea, elaborate programe detaliate pe ramuri și sectoare, fixindu-se - obiective și termene de
execuție precise.

|

LA ATENA a avut loc o plenară
1 a Comitetului Central al partidului
de guvernămînt Mișcarea Socialistă
Panelenă (P.A.S.O.K.). Plenara a
aprobat politica partidului si a guIvernului. Președintele partidului.
Andreas Papandreu, a apreciat. în
tr-o conferință de presă, că dezba
terile plenarei au fost rodnice și
Ia arătat că guvernul și P.A.S.O.K.
trebuie să înfăptuiască în ritm cît
mgi rapid obiectivele pe care și
le-au propus cu patru ani în urmă.
I
MANEVRE
MILITARE
ALE
N.A.T.O. Peste 250 000 de persoane
| vor participa. în lunile septembrie
| și octombrie. Ia manevrele ..Au
tumn Forge" ale N.A.T.O. — a arăItat un purtător de cuvînt al Car
tierului general suprem al forțelor
aliate din Europa (S.H.A.P.E.), de
Ia Casteau (Belgia). Manevrele se
Ivor desfășura în regiuni din
R.F.G., în țările membre ale Bene
lux și vor include zone din DaInemarca. Norvegia. Italia. Grecia
și Turcia, unde vor avea loc exer
ciții terestre, aeriene si navale.
I
PROGRAM INDUSTRIAL. Pre| ședințele Mexicului. Miguel de la
Madrid, a anunțat un program national de dezvoltare in domeniul
industrial și în ramura comerțului
exterior. Programul prevede indici

I

inalti

do anorirc a nrAduofioi in

MAJORĂRI DE PREȚURI ÎN
FRANȚA. Noi creșteri de preturi
au fost anunțate în Franța pentru
1 august. Astfel. începind de
miercuri, crește cu doi la sută pretul pîinii, iar de la 10 august —
prețul carburanților. Zilele trecute
a fost anunțată sporirea cu cinci la
sută a tarifelor pentru transporturile urbane in comun, și cu 16,3 la
sută a celor telefonice. Costul
convorbirilor telefonice a crescut,
astfel, anul acesta, de două ori. in
total cu circa 25 la sută.
AVERTISMENT AL O.M.S. Intr-un raport al Organizației Mon
diale a Sănătății, dat publicității
la Geneva, se arată că in ultimii
ani se constată o anumită creștere
a numărului de persoane care su
feră de boli cardiovasculare $1 de
cancer in țările în curs de dezvoltare și se recomandă punerea in
aplicare a unor programe speciale
pentru prevenirea acestor maladii.
între altele. în document se reco
mandă inițierea unor acțiuni preventive, cum ar fi campaniile pentru reducerea și eliminarea fumatului. introducerea unei alimentații
raționale și încurajarea exercițiilor fizice și a sportului.

ACCIDENT FEROVIAR. Trenul
expres Edinbourgh — Glasgow a
deraiat, luni seara, in apropiere de
local'tatea Polmont, din centrul
Scoției, după ce a lovit o vacă
aflată pe linie. Accidentul s-a soldat cu 13 morți, peste 100 răniți,
din care 44 internați in spital și
avarierea gravă a locomotivei și a
vagoanelor. Un alt expres, care
venea din sens opus, pe linia alătarată, aproape in același timp, a
reușit să frineze, evitind produce
rea unei adevărate catastrofe.

CAPRICIILE VREMII
• In urma secetei puternice în
registrate, in ultimul timp, in re
giunea Algarve, din Portugalia,
s-au semnalat mari incendii de
pădure, a căror extindere a fost
favorizată de vintul puternic. In
ciuda intervenției masive a pompie
rilor, flăcările au mistuit — potri
vit datelor preliminare — citeva
mii de hectare de pădure. Au fost
semnalate, de asemenea, incendii in
regiunile nordice ale Portugaliei.

• In India — după cum anunță
agenția P.T.I. — continuă inundați
ile produse de ploile torențiale.
Numai in statul Assam s-au înre
gistrat 1,5 milioane de sinistrați.

In statul Bihar, riurile, ieșite din
matcă, au izolat mai multe loca
lități. în ajutorul acestora au fost
trimise unități militare. Potrivit
datelor oficiale, in actualul sezon
musonic, din cauza inundațiilor,
și-au pierdut viața 235 de persoane.
O Un puternic taifun a bintuit,
in ultimele zile, in largul insulei
nipone Kyushu. 14 marinari au fost
dați dispăruți. Dintre ei, 13 se
aflau la bordul unui cargou nau
fragiat in largul portului Nagasaki.
O altă navă a eșuat in apropiere
de țărmurile insulei Kyushu.

Radu BOGDAN
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