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în aceeași atmosferă de vibrant atașament față de partid și secretarul său general,

sub semnul angajării ferme de a intimpina Congresul al Xlll-lea al partidului 

cu realizări cit mai importante in toate domeniile, ieri a continuat

Momente din timpul vizitei la „Expoziția realizărilor invățămintului gimnazial și liceal din Județul Timiș" (fotografia din stingă) și la „Expoziția realizărilor economiei județului Timiș" (fotografia din dreapta)

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tnvarăsa Elena Ceausescu, in indetul Timiș
Pretutindeni, oamenii muncii au dat glas voinței fierbinți a întregului partid, a întregului popor ca, 
la apropiatul forum al comuniștilor români, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema 
funcție de secretar general al partidului — chezășia sigură a edificării societății socialiste 

multilateral dezvoltate și înaintării neabătute a României spre comunism

(Continuare in pag. a IlI-a)
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fața unei machete se analizează dezvoltarea întreprinderii mecanice din Timișoara

tregii activități economice, astfel in
cit acest județ să își aducă o con
tribuție și mai importantă la dez
voltarea generală a țării.

O formație alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul. Ti
nere muncitoare au- oferit distinșilor 
oaspeți buchete de flori.

Prin intermediul unor machete și 
grafice, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
informați de directorul unității, Io- 
niță Bagiu, că întreprinderea, dis- 
punind de o dotare tehnică modernă, 
s-a dezvoltat' continuul Din datele 
prezentate a reținut atenția faptul 
că, în perioadă 1965—1984, uni
tatea și-a sporit producția-marfă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
continuat, vineri, 
județul Timiș.

Au participat 
Bobu, Ion Ursu, 
Nicu Ceaușescu.

țară în domeniul producției de uti
laj minier de suprafață și adîncime.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de Petre Preoteasa, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, de membri ai conducerii 
centralei industriale de resort și ai 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere.

Erau de față Cornel Pacoste, prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., Petru Moț, primarul 
municipiului Timișoara, alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

unitate reprezenta-
noastre construc- 

miniere. Datorită 
acumulate*, 

devenit, din anul

Reintîlnirea secretarului general al 
partidului cu colective muncitorești 
din acest județ s-a desfășurat în 
aceeași atmosferă entuziastă, de in
tensă bucurie și deplină satisfacție 
de a-i saluta. în mijlocul lor, pe 
conducătorul iubit și stimat, ctitorul 
României moderne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui vastă operă înnoi- 
totu-e marchează cea mâi fertilă 
epocă din istoria, patrie;.

Frumosul oraș de pe Bega. îmbră
cat, in cinstea distinșilor oaspeți, în 
haine festive, cunoaște din primele 
bre ale dimineții ’IPe'ărnă'tilT'îKâî'îiift'' 
sărbători. Mii și mii de cetățeni, 
tineri și vîrstnicî, bărbați, femei, 
pionieri și șoimi ai patriei, au for
mat adevărate culoare vii pe stră
zile orașului. Ei purtau portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și. 
tovarășei Elena Ceaușescu. drapele 
roșii si tricolore, pancarte cu urări 
la adresa partidului și statului, a 
secretarului general al partidului, 
©reședințele Republicii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, - to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu cele mai alese sen-, 
timențe de dragoste și stimă, de 
profundă recunoștință de timișoreni, 
care știu că marile transformări 
revoluționare petrecute în toate do
meniile sînt indisolubil legate de 
numele și activitatea secretarului 
general al partidului. Zecile de mii 
de cetățeni veniți în întîmpinare 
scandau cu însuflețire „Ceaușescu—• 
P.C.R. !“. „Ceaușescu. și poporul !“, 
„Ceaușescu reales, la al XIII-lea 
Congres !“, exprimînd, și în acest 
mod, deplina aprobare fată de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru. într-o pu
ternică unitate de cuget și simțire, 
ei au dat glas, odată cu întreaga 
tară, dorinței fierbinți ca. la apro
piatul forum al comuniștilor români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. revo
luționarul neobosit, să fie reales 
în suprema funcție de secretar ge
neral al partidului — chezășie sigură 
a edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării ferme 
a României spre comunism.

Dialogul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu 
oameni ai muncii, cu 
ai organelor locale de 
stat, ai unor ministere 
centrale s-a concentrat 
de dezvoltare.. în continuare, a in
dustriei timișene, asupra măsurilor 
ce se impun pentru ridicarea, pe noi 
trepte de eficiență și calitate, a în

de 9,9 ori, producția netă de 
16,1 ori, iar productivitatea : mun
cii a crescut de 4,75 ori. Aceste 
succese au fost obținute ca. urmare 
a aplicării în producție a sarcinilor 
și indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului în timpul celor 
11 vizite făcute. în această unitate, 
tot atîtea prilejuri pentru stabilirea 
de măsuri concrete în vederea creș
terii și diversificării producției, îm
bunătățirii indicilor de calitate, per
fecționării organizării și conducerii 
producției.

Primul obiectiv vizitat a fost ÎN
TREPRINDEREA MECANICĂ 
TIMIȘOARA, 
tivă a industriei 
toare de mașini 
unei bogate experiențe 
întreprinderea 
1981, .Ia. indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, unitate coordonatoare pe

La posturile 

de radio și teieviziune

Cu prilejul vizitei de lucru 
în județul Timiș □ tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al P.C.R., președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și al deschiderii anului de 
învățămînt 1984—1985, astăzi 
va avea loc în municipiul Ti
mișoara o adunare populară, 
pe care posturile de radio 
și televiziune o vor transmite 
direct, in jurul orei 10,30.

Recoltele toamnei --strînse, 
transportate și depozitate 

fără întîrziere, cu maximă grijă 
pentru evitarea pierderilor!

Cea de-a doua parte a lunii sep
tembrie marchează o intensificare, a 
lucrărilor agricole de toamnă. în 
zilele ce vor urma se va trece masiv 
la recoltarea tuturor culturilor și, 
concomitent, la însămînțarea cereale
lor de toamnă. Pentru că toate roa
dele din cîmp, grădini, livezi și vii să 
fie strînse, transportate și depozitate 
în timp cît mai scurt, astfel încît ni
mic din recoltă să nu se piardă, este 
absolut necesar ca în toate unitățile 
agricole să se asigure o temeinică 
organizare a muncii, participarea la 
recoltare a tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare, a tuturor locuitorilor de la 
sate. „Se impun măsuri hotărîte pen
tru stringerea ia timp a recoltei, fără 
nici o pierdere — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. Avem condiții corespunză
toare ca să efectuăm aceste lucrări 
intr-un termen redus — la floarea- 
soarclui de cel mult 10 zile, la po
rumb de circa 30 de zile — să ne 
incadrăm cu stringerea în cîteva 
zile a fasolei, soiei, să stringem Ia 
timp cartofii și, in conformitate cu 
eșalonarea stabilită, a sfeclei de za
hăr". în lumina acestor sarcini, or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria să acționeze ferm, responsa
bil pentru buna organizare și desfă
șurare a campaniei de toamnă, să 
mobilizeze puternic pe oamenii mun
cii din agricultură, pe toți locuitorii 
satelor la stringerea recoltei, astfel 
ca roadele acestei toamne să fie puse 
cît mai repede la adăpost. Care este 
stadiul lucrărilor de recoltare și care 
sînt prioritățile acestor zile ?

FLOAREA-SOARELUI a fost re
coltată pînă în seara zilei de 13 sep
tembrie, potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, de pe 64 la sută din su
prafața cultivată. Miercuri, printr-o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, de Co
mitetul județean Olt al P.C.R., s-a 
anunțat încheierea recoltării florii- 
soarelui de pe, suprafețele unde pro
ducția este destinată consumului. 
Această lucrare a fost efectuată pe 
mai bine de 80 la sută din suprafața 
cultivată și în unitățile agricole din 
județele Timiș. Dolj și Constanța. 
Din analiza stadiului lucrărilor în 
prima zonă agricolă a tării, unde 
culturile de floarea-soarelui au ajuns 
mai repede la mat’iritate, rezultă 
însă că recoltarea este întîrziată mai 
ales în județele Giurgiu. Tulcea și 
Buzău din zona I. De bună seamă, 
și în alte județe este necesar să 6e

Obiectivele 
proiectului 

de Directive 
ale Congresului 

al Xlll-lea al P.C.R.
coordonate ale muncii, vieții

și izbinzilor viitoare ale poporului 

O luminoasă fereastră 
spre viitorul patriei 
și al oamenilor ei

Da. toate cîte fac azi parte din viata noastră obișnuită au fost cîndva 
doai- năzuințe ale noastre ; și faptul că în acest' al patruzecilea an de dez
voltare liberă, socialistă. România industrială este de peste 100 de ori mai 
puternică iar holdele țării rodesc de 7. ori mai bogat, și faptul că peste 
81 la sută din cetățenii țării locuiesc în case noi. iar un sfert din 
populație învață, și...

Mărețele înfăptuiri care la gloriosul jubileu al revoluției din August 
1944 au împodobit bilanțul, fără asemănare în întreaga dezvoltare isto- 
rico-socială a patriei noastre, sînt un fundament solid, de la a cărui 
înălțime poporul își scrutează astăzi istoria în viitorul cincinal și 
mai departe, pînă la sfîrșit de mileniu.. Istorie științific prefigurată în 
proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al 'partidului, docu
ment asupra căruia își concentrează în aceste , zile atentia . fiecare om 
al muncii, fiecare cetățean al patriei, cu, legitima mindrie de a se ști 
participant nemijlocit la făurirea viitorului nostru' comun, cu hotărîrea 
neclintită de a nu-și precupeți .eforturile pentru a se regăsi prin 
munca proprie in împlinirile generale prefigurate de Congresul al
XIII-lea.

„Noi, muncitorii, ne simțim 
nu numai implicați, ci angajați, 

cu toate forjele"
— Noi, muncitorii, ‘ ne simțim mo

bilizați, angajați cu mintea, cu sufle
tul și brațele astea, cu toate forțele 
noastre, pentru ca prevederile proiec
tului de Directive să devină faptă — 
a început tovarășul Marin T. Ioniță, 
strungar la întreprinderea bucures- 
teană „Aversa". Erou al Muncii So
cialiste. Să pornim de la una din pre
vederile proiectului de Directive, cea 
referitoare la construcția de. mașini, 
care se va dezvolta intr-un ritm 
anual de 7—7,5 la sută ; sau de la 
faptul că în 1990 peste 96 la sută 
din producția-marfă a noastră va 
fi reînnoită si reproiectată. Pom
pele pe care le producem noi sint 
destinate tuturor sectoarelor-cheie 
ale economiei ; sistemele de irigații, 
chimia, industria energetică. cea 
extractivă etc. Ei bine, toate acestea 
nu vor mai fi simple pompe uzua
le. ci dc inaltă tehnicitate. Lucrate 
cu mașini perfecționate, de oameni 
cu o inaltă calificare. Așa încît pro
dusele noastre vor putea sta (stau 
și acum) oricînd alături de cele mai 
bune din lume. La noi e o vorbă : 
ce stă pe loc îmbătrînește. Iar nouă, 
clasei muncitoare, nu ne place statul 
pe loc. întinerim deci, chiar noi. 
ăștia mai virstnici, odată cu pro
ducția. Dar nu numai prin asta, 
întinerim și prin viața nouă pe 
care o ducem, și prin generațiile 
noi de muncitori care se ridică. Eu 
am vreo 50 de tineri pe care i-am 
învățat nu numai meserie, ci și 
mîndria de a se ști că fac parte din 
clasa conducătoare în societatea 
noastră. Unii lucrează alături de 
mine, alții m-au întrecut chiar.

— De exemplu...
— Să zicem, fiul cel mare. Vasile, 

care a Început ca ucenic, iar acum 

acționeze cu toate forțele la strin
gerea acestei culturi. Timpul uscat și 
călduros din prima parte a lunii 
septembrie a fost foarte favorabil 
pentru floarea-soarelui. grăbind coa
cerea acesteia, ceea ce a permis 
folosirea cu randament sporit a 
combinelor. Desigur, pentru agricul
tură ar fi necesară o ploaie bună. 
Dar la floarea-soarelui aceasta ar 
stînjeni lucrările. Iată de ce, fiecare 
zi cu timp uscat și călduros trebuie 
acum folosită din plin la recoltare. 
Sub nici un motiv nu se mai poate 
admite tergiversarea strîngerii aces
tei culturi ! De aceea. în județele 
unde floarea-soarelui nu s-a copt 
uniform .este nevoie să se organizeze 
recoltarea manuală, măsură deosebit 
de utilă pentru prevenirea pierderi
lor de semințe.

FASOLEA PENTRU BOABE tre
buia strînsă și depozitată, pînă la 
această dată, de pe întreaga supra
față cultivată în ogor propriu. Or, 
potrivit datelor furnizate de ministe
rul de resort. în seara zilei de 13 sep
tembrie mai era de strîns recolta de 
pe 9 la sută din suprafața cultivată. 
Merită consemnat faptul că această 
lucrare s-a încheiat în unitățile agri
cole din 15 județe. Sînt însă județe 
mari cultivatoare unde fasolea este 
bine coaptă, dar rezultatele la recol
tat se situează sub media zonei : 
Călărași și sectorul agricol Ilfov — 
din zona I ; Gorj, Argeș și Neamț — 
din zona a doua ; în zona a treia, 
exceptînd județele Sibiu și Hunedoa
ra, care au încheiat această lucrare, 
suprafețele de pe care a fost strînsă 
recolta sînt mici, iar în unele județe 
această lucrare nu a început. Odaia 
cu măsurile ce trebuie luate în ve
derea încheierii grabnice a' recoltării 
fasolei, este necesar să fie intensifi
cate treieratul, transportul și livrarea 
acestui produs, astfel încît să se 
prevină pierderile de orice fel.

CULESUL PORUMBULUI, care 
ocupă cele mai mari suprafețe între 
culturile ce se recoltează toamna, 
este acum în plină actualitate. Cu 
toate că față de alți ani vegetația 
este mai întîrziată, în multe locuri 
hibrizii timpurii au dat în copt. Ca 
•atare, s-a trecut din plin la cules. 
Pînă la această dată, cele mai mari 
suprafețe cu porumb au fost culese 
în județele Olt, Timiș și Dolj. în 
schimb, în unitățile agricole din ju
dețele Teleorman. Arad și Călărași,
(Continuare în pag. a Il-a) 

e . inginer. Celălalt. Constantin — 
electronist. Soția. Ioana —•munci
toare/ Toți la „Aversa". Așa încît. 
discutînd prevederile proiectului de 
Directive, considerăm mereu aceasta 
ca o problemă de . viitor a întregii 
familii. Viitor pe care Congresul al 
XIII-lea îl va prefigura cu certi
tudine științifică. Iar una din ga
ranțiile cele mai sigure că acest vi
itor va deveni realitate o constituie 
prezența în fruntea partidului nos
tru, a patriei, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a cărui realegere în 
funcția supremă a partidului o 
susținem din întreaga noastră ființă. 
Prin faptele noastre muncitorești.

„E cincinalul nostru — ca tineri 
și ca cercetători"

Tinărul de 29 de ani, Mîrcca 
Pînzar, era emoționat. Primise un te
lefon. Soția lui. Carmen, adusese pe 
lume una din „minunile lumii", un 
băiat, Călin. Tinărul e cercetător la 
Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru auto
matizări și telecomunicații. Soția lui 
— cercetător la „Automatica". Acum 
însă discutăm despre viitor. Inclu
siv despre cel al „tînărului de nici o 
zi", Călin Pînzar.

— E cincinalul nostru, secolul nos
tru — începe tinărul tată, arătin- 
du-ne ziarul deschis : „Se va pune 
accentul pe dezvoltarea industriei 
de mecanică fină, a industriei de 
roboți și manipulatoare...". Institutul 
nostru este, în cel mai strict sens 
al cuvîntului, operă a „Epocii 
Ceaușescu". Noi îi mai zicem „Epoca 
cutezanței". Adică timp scurt între

Laurentiu DUJĂ
și corespondenții „Scinteii*

(Continuare în pag. a 11-a)
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Obiectivele proiectului

de Directive ale Congresului 
a[ Xllblea a[ KCJț. -coordonate 
ale muncib viețij șj izbinzilor 

viitoare ale poporului

RECOLTAREA Șl tNSÂMÎNȚĂRILE
- acțiuni de mare amploare, care cer bună organizare, 

participarea la muncă a tuturor locuitorilor satelor 
în actualitate este acum culesul porumbului

In viitorul cincinal peste 2,3 milioane 
de oameni se vor muta în case noi

Tabloul luminos prefigurat de 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea a| partidului e- 
yidențiază, ca unul din reperele 
fundamentale ale nivelului de trai, 
ale ridicării calității vieții, REALI
ZAREA ÎN CINCINALUL 1986-1990 
A UNUI NUMĂR DE 725 000 LO
CUINȚE. In acest fel, alți peste 2,3 
milioane de oameni se vor muta în 
case noi, urmînd să beneficieze de 
condiții superioare de confort.

După cum se știe, ca urmare a 
înfăptuirii vastului program ăl con
strucțiilor de locuințe, desfășurat in 
cei 40 de ani care au trecut de la 
revoluția din August 1944 și înde
osebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
in prezent peste 80 la sută din 
populația țării locuiește in case noi. 
Practic, nu există oraș al țării 
în care însemnele noii urbanistici 
să nu fi devenit dominante. Au 
apărut pretutindeni cartiere noi, 
moderne, spațioase, de mare anver
gură, dotate cu utilitățile social- 
culturale necesare : magazine, ate
liere de prestări-servicii, unități de 
asistență medicală, școli, grădinițe, 
cinematografe etc.

In acești ani s-a înnoit radical 
și fondul locativ din mediul rural, 
construcțiile cu etaj devenind și 
aici tot mai frecvente - concomi
tent cu alte atribute ale urbani
zării.

In continuarea eforturilor socie
tății noastre pe linia îmbunătățirii 
condițiilor de locuit ale oamenilor, 
a ridicării nivelului general de 
viață și civilizație, în proiectul de 
Directive se prevede că în viitorul 
cincinal vor fi alocate fonduri de 
investiții de aproape 135 miliarde 
lei pentru CONSTRUCȚII DE LOCU
INȚE, ÎNVĂTĂMINT, CULTURĂ, O- 
CROTIREA SĂNĂTĂȚII, EDUCAȚIE 
FIZICĂ Șl SPORT.

Prin realizarea noilor construcții 
se va ajunge la sfirsitul anului 1990 
ca APROAPE 90 LÂ SUTĂ DIN 
POPULAȚIA ȚĂRII SĂ LOCUIASCĂ 
IN CASE NOI, yrn'înd ca PÎNĂ. IN 
ANUL 2000 SĂ SE REZOLVE PE DE
PLIN PROBLEMA LOCUINȚELOR ÎN 
ROMÂNIA.

în aceste zile, pe ogoarele județu
lui Tulcea lucrările agricole de se
zon §-âll suprapus, Nici nu s-a în
cheiat recoltarea florii-soarelui și s-a 
declanșat culesul porumbului. Din 
grădinile de legume se adună toma- 
țelg, ardeii, celelalte legume. în ace
lași timp. se fac pregătiri intense în 
vederea însămînțării orzului și griu
lui. Multitudinea acestor lucrări cere 
o organizare corespunzătoare a mun
cii.

în raidul întreprins prin mai mul
te unități agricpje am urmărit cum 
se desfășoară culesul porumbului. De 
la început trebuie remarcat că in 
majorilațea cooperativelor si între
prinderilor agricole de stat nu se aș
teaptă ca norumbul să se coacă pe în
treaga suprafață pentru a începe re
coltarea. Șefii de fermă și inginerii- 
șefi urmăresc, zi de zi, stadiul de 
coasere a lanurilor de porumb, iar 
acolo unde umiditatea este de 30—35 
la șută se trece imerjiat la cules. Ca 
ațare, în zilele de cjnd a îpeeput 
această lucrare, recolta a fost 
strînsă de pe aproape 3 000 hectare. 
„Grăbim recoltarea porumbului — ne 
spline" inginerul Vgsile Dranovețea- 
nu, directorul direcției agricole jude
țene — pentru a asigura suprafețele 
necesare însărpînțării culturilor de 
toamnă. După porumb vom semăna 
20 554 hectare cu griu și orz. Pentru

a elibera din vreme suprafețele res
pective. comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit ca in 
fiecare unitate să fie identificate la
nurile cu un grad mai avansat de 
coacere si să fie mobilizate toate for
țele în vederea strîngerii recoltei de 
pe aceste suprafețe în cel mult 10 
zile".

Practic, cum se desfășoară culesul 
porumbului ? Cele mai mari supra

tăm din vreme porumbul pentru a 
nu pierde nimic din recoltă. în plus, 
grăbindu-ne acum, obținem și fu
raje bune din cocenii care nu s-au 
uscat încă, și pe care îi însilozăm".

De zor recoltează și lucrătorii 
din întreprinderea agricolă de stat 
Măcjn. „Cu forțele de care dispu
nem — ne spunea inginerul Aurel 
Ionescu, directorul întreprinderii — 
putem încheia recoltarea porumbului

.............. .................................... . ...... ........... ■■■?.......... ......... . ■■ ---------------------- ----------------- ----- -

In unități agricole din județul Tulcea
fețe au fost recoltate în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Greci. în eele șase cooperative agri
cole și în fermele întreprinderii agri- 
cqle de șțat Macin, din acest consiliu 
agroindustrial, lucrează zilnip pește 
2 000 oameni, De asemenea, în la
nuri șe află 30 de combine. Ca ur
mare, pjng acțjm a fost strînsă re
colta de pe 700 hectare din cele 6000 
cultivate. La C.A.P. Garvăn, de 
exemplu, cei 300 de cooperatori re
partizați la această lucrare au recol
tat un sfert dip suprafața cultivată, 
„Producția este bună, vom depăși 
planul cu aproape 200 'kg pe fiecare 
hectar — apreciază tovarășul Pânde
le Iutele, președintele cooperativei. 
Profităm de timpul frumos și recol

în numai 10 zile". Pe terenurile fer
mei nr. 1 a unității, 10 combine re
coltau fără întrerupere. Am văzut în 
lanul de porumb și trei combine de 
tipul C-6 P, utilaje noi, de înaltă 
producțivjtate ; cu acestea se asigură 
o viteză sporită de lucru (o astfel de 
combină recoltează în plus pe zi cite 
2—3 hectare) și, concomitent, se eli
berează terenul de resturi vegetale. 
Specialiștii din această întreprin
dere au modificat sistemul de 
lucru cu noua combină. în locul 
remorcii pentru adunat resturile 
vegetale, combina este cuplată 
cu mașina de adunat și căpițat. 
trț felul acesta se elimină imprăștie- 
rea cocenilor tocați în urma combi
nei. dimin-uindu-se totodată timpul

de staționare p acesteia. în legătură 
cu combina C-6 P se ridică unele 
probleme ne care le supunem aten
ției întreprinderii furnizoare — „Se- 
mănătoarea“-Bucure.ști. Toți specia
liștii djn unitățile unde se folosesc 
aceste cornbine le apreciază pentru 
calitățile la care ne-am referit mai 
sus. Apar însă defecțiuni determi
nate de neglijentele manifestate la 
montajul acestor utilaje agricole, 
ceea ce influepțe.ază negativ viteza 
de recoltare.

Ceea ce caracterizează desfășurarea 
lucrărilor în aceste zile în unitățile 
agricoje din județul Tulcea este or
ganizarea bună a muncii. Imediat ce 
recolta de porumb a fost culeasă, 
mijloacele de transport preiau pro
ducția și o duc în bazele de recep
ție, Pentru a scurta distanțele de 
transport au foșț înființate încă 20 
de baze vojanțe de recepție. Drept 
rezultat, autocamioanele și tractoare
le cu remorci efectuează zilnic 3—4 
curse, transportând în aceeași zi pro
ducția recoltată. Mai trebuie adău
gat că terenul este eliberat cu ope
rativitate de popeni, efectuîndu-se 
imediat arături adinei și pregătin- 
du-ae pațul germinativ pentru se
mănat,

Neculal AMIHUIESEI 
corespondentul „Scînteii"

Potențialul agriculturii poate fi și trebuie
valorificat mai bine

© în continuarea programului de 
îmbunătățire a condițiilor de locuit, ÎN 
CINCINALUL URMĂTOR SE VOR 
CONSTRUI 725 000 NOI LOCUINȚE 
ATÎT ÎN ORAȘE, CÎT SI ÎN MEDIUL 
RURAL.

@ Prin realizarea volumului de con
strucții prevăzut se va ajunge la SFiR- 
SITUL ANULUM990 CA APROAPE 90 
LA SUTĂ DIN POPULAȚIA ȚĂRII SĂ 
LOCUIASCĂ ÎN CASE NOI.

® în perioada 1991-2000 VA FI 
SOLUȚIONATĂ PE DEPLIN PROBLE
MA LOCUINȚELOR, asigurîndu-se în 
medie pentru fiecare locuitor o supra
față locuibilă de 14 METRI PĂTRAȚÎ 
care, împreună cu dependințele, va 
totaliza CIRCA 18-20 METRI PĂTRAȚI 
PENTRU FIECARE PERSOANĂ,

La recenta Consfătuire de lucru 
de la (3.C, al P.C.R. pe probleme
le agriculturii, industriei si activi
tății de partid, județul Constanta a 
fost criticat pentru producția nesa- 
țișfăpățgare <je griu realizată în a- 
ceșț gn — in medie 3 400 kg la hec
tar- Indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se pupe capăt jus- 
tificăHlor care se mai încearcă, de 
a șe trage toate concluziile pentru 
getivițateg viitoare sra reflectat nu- 
ternie în desfășurarea plenarei co- 
ițlițețițlui județean de partid cu ac
tivul. Cu gcest prilej s-g subliniat 
pe larg că realizările a numeroase 
■unități agricole djn județ pledează 
îp sprijinul concluziei formulate la 
consfătuire, că recolta de griu și orz 
Spate „ȘPOLi ipulț, Astfel, ja grip, 
14 unități agricole au obținut pro
ducții medii la hectar de peste 5 000 
kg, în timp ce ia orz, 5 unități au 
realizat, în medie ja hectaF, între 
7 00Q sj 8 QOO kg.................

Este de relevat că dezbațerile di" 
plenară nți ș-a.u limitat la .diferite 
informări asupra rezultatelor obți
nute. Ele au fost canalizate spre des
cifrarea esențialului, s-au caracteri
zat ppintr-o angliză acțivă. obiecti
vă si profundă, punind în evidentă 
clar.^e.g-a fgcut bine si ce nu, cine 
are.,.merite Țn-.cazul realizării de rer colic buni: și cine poartă răspun
derea pentru producțiile necorespun- 
Zătaare obținute. Prezidiul plenarei 
a cerut vorbitorilor să lașe la o 
nai-te Intervențiile pregătite de aca
să — „aranjate și cizelate"’ — și să 
vorbească deschiș deșore Ițpșuri. în 
cuvinte, chiar pemeștesugite. dar iz- 
vorite direct din problematica pusă 
în discuție, au putut fi reliefate mai 
bine cauzele care au determinat ca 
In unele unități agrieole șă nu se

CONSTANȚA: Analiză exigentă, măsuri ferme 
pentru înlăturarea neajunsurilor manifestate 
în acest an agricol și creșterea producției 

de cereale păioase în anul 1985

realizeze producții corespunzătoare 
de grju si de orz- în aceste condi
ții, oe lingă faptul că §-a putut face 
o analiză aprofundată, intr-un pro
nunțat spirit critic si autocritic, pro
gramul de măsuri privind pregătirea 
si desfășurarea campaniei agricole 
din toamna anului 1984, adoptat de 
plenară, a apărut ea un fruct al dez
baterilor. zămislit ca o sinteză a 
schimbului de idei, Să concretizăm 
cîteva așpecțe gje problemelor de?’ 
bătute.

A rezultat. între altele, că nu este 
deloc intimniător că 31 la sută 4ln 
suprafața destinată griului a fost 
cultivată toamna trecută tot după 
griu. cu urmași negative asupra ni
velului recoltei. Specialiștii și cadre
le de conducere din diferite unități 
agricgle au recunoscut c|, printr-im 
Plus de preocupare si mai-multă 
răspundere,, șe putea asiggpa. o ro- . 
tație rațională a culturilor,. -Iniția)p.ș 
existat o bună amplasare a cultu
rilor, dar, cu știința direcției agri
cole, ea nu a fost respectată. In a- 
celasi timp, ș=g criticat faptul gă 
unele suprafețe de griu. care la ie
șirea dip jarnă aveau plante slăbi
te. nu au foșt fertilizate suplimen
tar. Șj aceasta din cauză că unele 
cadre de conducere din unitățile a- 
gricole au neglijat să organizeze 
transportul îngrășămintelor chimice. 
A fost prezentată, totodată, o ex-

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

0 luminoasă fereastră spre viitorul patriei
(Urmare din pag. I)
cercetare și aplicare, timp infinit 
spre a întruchipa în mașini infini
tul gîndirii umane.

Am început să fabricăm primii ro
boți abia cu patru ani în urmă, pen
tru a înlocui oamenii in muncile 
grele : sudura în mediu de bioxid de 
carbon, vopsirea prin pulverizare etc. 
Se lucrează acum la roboții de con
turare cordon de sudură, vor urma 
roboții adaptivi, apoi cei intsligenți, 
apoi...

— Dar deocamdată să ne oprim 
la cîteva obiective concrete ale viito
rului cincinal.

— Esențială mi se pare pregătirea 
oamenilor care să pună în mașini 
inteligentă umană. Din cei 500 tineri 
ai institutului, majoritatea sînt in
gineri. Ceilalți, 110 — seraliști. Tot
odată. importantă este pregătirea 
oamenilor care să lucreze cu roboții, 
să-i programeze, să-i urmărească, 
să-i repare la nevoie. Pe scurt, 
oameni capabili să lase generațiilor 
ce vor veni condiții cit mai bune 
de muncă, de viață.

„Să ne străduim 
să fim și mai buni gospodari 

ai pămîntului"
— A fi gospodar însemna la părin

ții noștri să muncești pămîntul așa 
cum puteai (iar cu uneltele de pe 
atunci, știm noi „cum"), după care 
nu-ți mai rămînea nimic de făcut, 
decît să-ți ridici brațele a neputință: 
„Atît a dat, atit a dat“ ! —.își amin
tește tovarășa Iulîana Drăgulinescu, 
președinta C.A.P. Lisa, Teleorman. Ei 
bine, generația noastră are alte cri
terii de apreciere a gospodarului : nu 
atit după suprafața de pămînt lucra
tă, cit după roadele obținute. în fața 
tehnicii de care dispunem, a îngrășă
mintelor Pe care le folosim, a rea
lizărilor cercetării științifice pe care 
le aplicăm, pămîntul își deschide ba- 
ierele. Anul acesta, noi, cei din 
cooperativă, am dovedit că ne pu
tem întrece pe noi înșine, in- 
trînd în rîndul bunilor gospo
dari. adică al celor cu recolte mari : 
am obținut peste 5 000 kilograme de 
griu la hectar, depășind cifrele_ pla
nificate. Dar la recenta Consfătuire 
de luoru de Ia C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușcscu arăta, cu 
evidența faptelor, că pămîntul nqs- 
Iru poate da 8 000 kilograme de griu 
la hectar. Aceasta este noua treaptă 
spre care ne îndeamnă secretarul 
nostru general : treapta de „Erou al 
Muncii Socialiste". De erou al piinii. 
Am citit în proiectul de Directive

despre marile eforturi materiale ce 
vor fi făcute în cincinalul viitor pen
tru ca rodul pămintului ncfstru să fie 
tot mai bogat. Iar noi, in viitorul 
cincinal, vrem să sporim considera
bil recoltele, adică să acționăm în 
spirit revoluționar, să urcăm mereu 
mai sus împlinirile muncii.

„Viața cere oameni 
tot mai instruîți"

— Eram acum patruzeci de ani 
printre puținii fericiți care au ajuns 
pe băncile școlii medii, după ce tre
cusem prin aspra „școală a vieții" — 
a inceput dialogul tovarășul loan 
Titea, directorul liceului „Alexandru 
Papiu Ilarian" din Tîrgu Mureș. Ca 
dascăl, am pornit-o cu alfabetizarea, 
apoi cu generalizarea învătămîntu- 
luj de șapte ani, Pe urmă, ne mîn- 
dream cînd liceul ajunsese la 400 
elevi. Alte vremuri acum, alte 
realități, alte cerințe. Liceul nos
tru are azi 1.700 elevi, români, 
maghiari, germani, care se pregătesc 
pentru muncă și Viață în cele 48 de 
clase, 14 laboratoare, 7 ateliere, bi
blioteca numărînd peste 30 000 volu
me. Conturînd viitorul patriei, pro
iectul de Directive acordă o deosebi
tă atenție și oamenilor acestui viitor, 
copiii și tinerii de azi, obligindu-ne 
la o muncă mai intensă, calitativ 
nouă. Faptul că 60 la sută din absol
venții treptei I de liceu vor fi cu
prinși în învățămîntul de 12 ani, că 
elevii trebuie pregătiți temeinic pen
tru numeroase meserii demonstrea
ză eă viața cere oameni tot mai in- 
atruiți, tot mai capabili să propulseze 
societatea spre culmile civilizației 
sooialiste și comuniste. Iar noi, 
corpul didactic, avem datoria de a 
răspunde prin fapte acestei cerințe 
a vieții.

„Toate județele țării — 
în pas cu progresul întregii țări"

— Vorbesc despre proiectul de Di
rective, ca fiu al județului Covasna, 
despre care acum cîteva decenii nu 
șe știa prea multe — a început to
varășul Pasztor Ferenc, directorul 
general al întreprinderii de agregate 
și subansambluri auto’ din Sfintu 
Gheorghe. Dar, ca fiu al plaiurilor 
Covasnei, o spun răspicat ; județul 
meu, că și toate oelelaițe ale Româ- 
nioi, este în pas cu progresul între
gii țări. Cum ? întreprinderea noas
tră este singurul producător din țară 
al sculelor de filetat. Emblema ei 
este cunoscută nu numai la noi, ci și 
în străinătate, prin produsele ei în
globate in autovehicule sau în sub-

ansamble separate. Industrie de 
virf deci, în județul Covasna, unde 
muncesc și grăiesc limba comună a 
muncii, umăr la umăr, roipăni și 
maghiari. Este una din marile rea
lizări ale „Epocii Ceaușesgu", 
fundament trainic al egalității in 
drepturi. Citim in proiectul de Di
rective că și-n viitorul cincinal va 
continua politica de amplasare rațio
nală a forțelor de producție. Deci, 
Covasna va continua să țină pasul cu 
progresul întregii țări. Răspunsul 
nostru, al oamenilor muncii ? Mereu 
gata de muncă, dar. făcută mai 
bine, cu pricepere șporită. cu con
vingerea fermă că realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al nartidului 
la al XIII-lea Congres este cheză
șia viitoarelor noastre succese.

„în anul 2000 copiii noștri 
vor porni în viață 

de la împlinirile de azi"
Pînă în urmă cu cîțiva ani, tînă- 

rul Petre D. Nicolae, de la Centrul 
județean de proiectări Ialomița, con
sidera că a trăit cîteva Vieți. Soco
teala e simplă : sub privirile lui, cu 
participarea lui, un tirg prăfuit sau 
noroios (după anotimp), ridicat (mai 
bine-zis cîrpăcit) timp de secole, a 
devenit o adevărată „perlă a Bără
ganului" — luminosul municipiu 
Slobozia. Acum, nu mai consideră. 
Pentru că cei doi fii ai lui îl întrec. 
Băiatul lui cel mare. Andrei 
(6 ani), a și asistat la construirea 
unui întreg bulevard — „Matei Ba- 
sarab" ; cel mic, Bogdan (3 ani) — 
la ridicarea bulevardului „Cosmi- 
nului".

— Dar proiectul de Directive este 
parcă al nostru, al celor din dome
niul proiectărilor, al construcțiilor — 
constată el. Și oricît de frumos, de 
repede am construi noi azi, mîine se 
va construi și mai repede, și mai 
frumos. în anul 2000, copiii noștri, ai 
tinerilor de azi, vor avea un 
„start" prin care ne vor întrece cu 
mult : startul spre comunism pe pă
mîntul patriei.

...Gînduri pornind din resorturile 
intime ale simțirii omenești, gîpduri- 
mindrie pentru tot ce poporul a în
truchipat in faptă în cele patru de
cenii de libertate, cu deosebire în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea a] partidului, perioadă nu
mită pe drept cuvînt „Epoca 
Ceaușescu", gindiiri-angajament lu
cid de a înfăptui hotăririje ce vor 
fi luate de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

La C.A.P. Slobozia, județul se recoltează floarea-soareluiGiurgiu,

perientă pozitivă din consiliul agro
industrial Albești, unde primăvara 
devreme solele cu griu au fost ta- 
văluaite pentru ca rădăcinile plan
telor Șă fie nuse în contact cu so
lul. După numai două săptămîni, 
plantele crescuseră atît de frumos, 
incit cultura era de nerecunoscut. 
Deși situația era aceeași si în alto 
unităti în ce privește starea de ve- 
Eetgțig a plantelor, metoda, ne cit

Recoltele toamnei - 
și depozitate 
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recolta a' fost" strinsă în proporție 
mult mai mică față de prevederile 
stabilite de organele de specialitate 
pentru perioada 20 august — 20 sep
tembrie, Pentru a se evita aglomera
rea lucrărilor de recoltare și a se eli
bera mai repede terenurile destinate 
insâmințărilor de toamnă, este nece
sar ca peste tot unde porumbul a dat 
în cqpt să se treacă din plin, cu 
toate forțele, la recoltare. Paralel cu 
măsurile pentru buna utilizare a 
combinelor, pretutindeni trebuie să 
fie mobilizate cit mai multe forțe 
umane la culesul manual al porum
bului, țar resturile vegetale să fie 
strînse cu grijă și însilozate.

CARTOFII DE TOAMNA au fost 
strinși de pe 30 la sută din suprafața 
cultivată, lucrarea desfășurîndu-se 
intens în județele mari cultivatoare 
din estul Transilvaniei și nordul Mol
dovei, precum și în alte județe. Cele 
mai bune rezultate au foșț obținute 
în județele Bistrița-Năsăud, Sucea
va, " Harghita, Covașpa, Mureș, Pra
hova, Bacău, Galați, Neamț și altele. 
Lucrările de recoltare trebuie insă 
intensificate mai ales în județele 
Brașov, Sibiu, Botoșani, Bihor, Ti
miș, care cultivă cartofi pe suprafețe 
mai mari. Concomitent cu grăbirea 
recoltării, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole, or
ganele de specialitate au datoria să 
acționeze energic pentru strîngerea 
tuturor tuberculilor, iar prin organi
zarea mai bună a transportului, tot 
ce se recoltează în cursul unei zile 
pină seara șă ajungă la centrele de 
recgpțjonare sau în magaziile pro
prii ale unităților agricole, evitîn- 
du-se astfel atît pierderile, cit și in
festarea cartofilor cu boli, care cau
zează degradarea lor in timpul păs
trării,

de șimplă. PȘ atît de eficace, nu a 
fost aplicată decît în nutine cazuri. 
De asemenea, arăturile bolovănoase, 
depășirea termenelor la semănat au 
fost generate de lipsa de răspun
dere manifestată de unii meca
nizatori si de specialiștii care aveau 
sarcipa Șă-j îndrume la fata locu
lui.

Cu totij, participants la plenară 
au exprimat hotărirea ca în toam
na anului 1984 să dovedească întrea
ga răspundere și exigență pentru 
respectarea strictă a tehnologiilor, 
pentru executarea la timp si de ca
litate a însămintărilor. astfel ca in 
anul viitor unitățile agricole din ju
dețul Constanta șă realizeze o pro
ducție medie de 5 000 kg griu la 
hectar.

loan HERȚEG

strînse, transportate 
fără Intirziere

RECOLTAREA LEGUMELOR, 
FRUCTELOR ȘI STRUGURILOR 
trebuie miilț intensificată în zilele ce 
urmează, tjmPPl călduros din ultima 
perioadă a făcut ca, pe mari supra
fețe, tomatele să ajungă la maturi
tate. Dar nu numai tomatele, ci și 
alte legume trebuie ștrînse și trans
portate fără îptîrziere, spre a se asi
gura bițna aprovizionare a piețelor și 
a fabricilor de conserve în vederea 
industrializării. Cu aceeași grabă și 
răspundere trebuie strînse roadele 
livezilor și viilor, la această acțiune 
urmînd să participe, alături de 
locuitorii satelor, un număr cit mai 
mare de tineri.

Acum, cînd pp mari suprafețe roa
dele toamnei ău dat în copt, iar zo
rul lucrărilor este atît de mare, este 
nevoie ca toți, apsoluț toți oamenii 
muncii din agricultură, toți locuitorii 
satelor șă participe din zori și pină 
seara ia munca îp cîmp, în grădini, 
vii șj iiyezj. Este o perioadă de virf 
îp agricultură și, de aceea, nici o 
altă activitate nu trebuie să sustra
gă pe lucrătorii ogoarelor, pe locui
torii satelor de la principala lor în
datorire : strțngerea, transportul și 
depozitarea roadelor toamnei. în spi
ritul sarcinilor formulate de secreta
rul general al partidului la recenta 
Consfătuire de Ipcru de la C.C. al 
P.C.R. privind întărirea controlului 
și creșterea eficienței activității de 
partid în toate sectoarele, organele și 
organizațiile de partid au datoria să 
desfășoare o intensă activitate orga
nizatorică și politică pentru mobili
zarea tuturor forțelor umane din 
agricultură, a intregii obști a satelor 
la lucrările agricole din campania 
de toamnă, să acționeze cu toată răs
punderea și exigența pentru strîn
gerea la timp și fără pierderi a re
coltei, pentru depozitarea acesteia în 
cele mai bune condiții.

Cu cîteva zile în urmă, 
în birourile, laboratoarele, 
serele și pe aleile înecate 
de trandafiri ale Stațiunii 
centrale de cercetări pen
tru ameliorarea nisipurilor 
din Bechet — Dolj dom
nea a atmosferă de zile 
mari. In imaculatele lor ha
late, cercetătorii stațiunii, 
mulți dintre eț doctori in 
științe, păreau emoționați 
ea în fața unui suprem exa
men, Cel mai emoționat se 
vădea profesorul universi
tar dr. ing. Petre Baniță, 
membru corespondent al A- 
cademîei de științe agrico
le și directorul stațiunii din 
chiar ziua întemeierii ei, 
întîmplată exact acum două 
decenii. Se așteptau oas
peți de la Craiova, de la 
București, din toată țara. In 
această frumoasă zi de sep
tembrie, eu văzduhul împo
vărat de arome crude de 
fruct (miresme ?e șe aglo
merează aici venind dinspre 
toate zările, căci pe toate 
zările locului înnegresc pă’ 
durile de pomi ale stațiunii), 
centrul științific din Bechet 
își celebra două decenii de 
viață și de izbînzi. Izbinzi 
ale științei, ale tehnologiei 
moderne, ale producției de 
gripe, legume și fructe. Iz
binzi ce i-au făcut o legi
timă faimă in toată țara.

E cea dinții ștațlune de 
acest profil din România. E 
p operă a ILpoeji Ceaușescu, 
g unitate-piloț a noului in 
agricultură, a cărei evoluție 
e ștrîns legată dc numele 
șecretaruluț general al 
partidului. In două rinduri,

în 1971 și 1982, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a poposit 
aici, examinînd cu atenție 
munca cercetătorilor și re
zultatele ei, făcind temei
nice observații, dînd pre
țioase recomandări pentru 
activitatea de viitor.

Spațiul tipografic de care 
dispunem nu ne îngăduie să 
relevăm, nici chiar la mo
dul cel mai zgîreit, întrea
ga încărcătură de fapte șub

șul, mai bogat răsfățîndu-se 
răchitele reumatice, sălciile 
și rogozurile buboase, dau 
azi recolte bune de griu și 
porumb, de soia și floarea- 
soarelui de tomate și de 
ardei, de pepeni, de stru
guri, de piersici, de vișini, 
Cercetători care se numesc 
Petre Baniță, Tudor Ale
xandru, Emil Vlădoianu, 
Dumitru Dascălu, Ion Ne- 
greșcu, Aurel Domeanu și

țite de creștere. Dar îna
inte de asta el ș-au înhă
mat la o trudă unică, an- 
gajind uriașe deșfășurări 
de forțe tehnice și umane, 
truda „modelării11 și „fixă
rii" dunelor de nisip, aces
te construcții bezmetice ale 
unei naturi vrăjmașe, teri
bile cînd se pun in mișca
re, cînd, răscolite de vînt, 
năvălesc peste semănături, 
peste șale. Deci au „fixat"

greutatea cărora se îndoaie 
filele cronicii stațiunii, în
tregul capital de surprize, 
de noutate, de îndrăzneli 
fructificat de cercetătorii eț 
de-a lungul acestor decenii. 
Ctitorită în plin deșerț de 
nisip (așă-numita „Sahară 

Iteană", vast triunghi cu 
ârful în hotarul Craiovei

nisip (așa- 
olteană", v 
vi . . ... '.... . , ---- -
și cu baza pe țărmul Du
nării), incereînd o experien
ță de muncă și de creație 
fără echivalent la noi, nici 
aiurea, stațiunea s-a afir
mat, în acești ani, prlntr-un 
aport ig dezvoltarea agri
culturii noastre, în speță la 
fertilizarea solurilor aride 
ale ținutului, pe care, fără 
să șovăim la cuvînt, îi i>otn 
numi de-a dreptul senzațio
nal. Grație ei, peste 200 000 
de hectare de nisipuri, mul
te din ele de nisipuri zbu
rătoare, soluri pe care pînă 
mai ieri abia se nevoiau să 
crească salcîmul și corcodu

mulți alții, unii încoronați 
cu prețioase titluri științifi
ce, au dus-o ani lungi prin 
nisipuri, cotrobăindu-le, 
ștudiindu-le, experimentîn- 
du-le cu atenție virtualită- 
țile productive, nesperiin- 
du-se de eșecuri, incereînd 
aclimatizarea a vreo 30 000 
de soiuri de plante și a 
vreo 1 000 de soiuri de viță 
de vie. Ș-au filtrat succesiv 
și cu maximă exigență toa
te roadele acestor încercări, 
rămînind ca viabile pe ni
sipuri cîteva sute de soiuri 
de struguri (și aduse din 
alte țări cu nisipuri, dar 
mai cu seamă autohtone, u- 

- nele create chiar aici, pre
cum „Albul de Bechet", 
„Roșul de Dăbuleni", „Ro- 
șioara de Oltenia") și mai 
multe zeci de soiuri de 
pomi și de vegetale, căro
ra specialiștii stațiunii le-au 
elaborat tehnologii amănun-

nisipuri
și au „modelat" mișcătoare
le și primejdioasele dune, 
au zidit perdele de arbori 
în calea viaturilor care pe 
aici își fac de cap și, pen
tru îmbogățirea cu viață a 
acestor pământuri 
au captat izvoare, au con
struit bazine și canale, au 
făcut studii pe baza cărora 
s-a edificat sistemul de iri
gații Sadova — Corabia, sțâ- 
pin pe 36 000 de hectare. A- 
cești cercetători sînt, în a- 
celași timp, oameni iți prac
ticii, ai unei practici ex
tinse pe toate cele 3 000 
de hectare ale stațiunii 
si pe zecile de mii ale 
C.A.P.-urilor și J.A.S.-u- 
rilor cărora le acordă in-' 
drumare și sprijin. Produc
țiile obținute de stațiune au 
fost dintotdeauna (iarăși a- 
pelăm la cuvinte mari, dar 
iarăși o facem fără să șo*  
văim) spectaculoase. Griul

moarte,

cules în vara asta din in
cintele stațiunii a însemnat 
pesțe 6 600 kg la hectar, cea 
mai mare recoltă din Dolj.

Sărbătorirea celor două 
decenii de viată a stațiunii 
a coincis cu un eveniment 
de răsunet în viața țării, 
apariția proiectului de Di
rective ale Congresului al 
XIII-lea al partidului. Im
portantele prevederi ale 
proiectului, privind ridica
rea pe o nouă treaptă ca
litativă a agriculturii noas
tre socialiste, ca și pasajele 
dedicate științei, tehnolo
giei, progresului tehnic, au 
trezit printre cercetătorii 
din nisipurile Dunării un 
acut interes și o efervescen
tă emulație creatoare. Săr
bătorirea stațiunii a însem
nat doar o clipă, o merita
tă clipă de bucurie in lungi 
decenii de țrudă și căutări, 
după care toți cei ai locu
lui și-au suflecat minecile 
șț au purces la treabă ou o 
indaită pasiune,

Aceșțj primeni care au 
eîștigaț un mare pariu cu 
natura, dovedind că soluri
le născute moarte pot fi tre
zite la viață, mai dovedind 
(lucru, deloc neglijabil!) că 
„viața la (ară" nu e incom
patibilă ct( demersul știin
țific de anvergură și de ră
sunet, șe pregătesc, și date
le de care dispunem in ce-i 
prjveșțe sin( mai mult de- 
cît promițătoare in acest 
sens, să obțină în anul vii
tor succese cum încă nu 
ș-au văzut pe aceste locuri.

Hie PURCARU
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(Urmare din pag. I)
Se vizitează secția de utilaje mi

niere, unde se produc excavatoare pe 
șenile cu deplasament de peste 
800 tone, combine de înaintare în 
subteran, de fiabilitate ridicată și 
mare robustețe, susțineri mecanizate 
pentru abataje și alte utilaje com
plexe bine cunoscute în marile ex
ploatări miniere de pe întreg cu
prinsul tării.

Reține, de asemenea, atenția, între 
altele, linia completă pentru fabrica
rea cilindrilor mecanizați de susține
re a abatajelor miniere. Aici se dau 
explicații în legătură cu extinderea 
unor procedee tehnologice moderne, 
între care sudura în mediu protector 
cu bioxid de carbon, creîndu-se con
diții pentru creșterea eficienței eco
nomice pe ansamblul întreprinderii.

Alte realizări de prestigiu ale 
întreprinderii sînt prezentate secre
tarului general al partidului în 
secția de utilaj metalurgic, unde se 
produc manipulatoare complexe de 
forjare, mașini de scos și strivit 
cărbune în depozite, rulmenți grei 
•— cu diametrul pînă la 6 000 mili
metri — destinați platformelor de 
rotire la utilajele miniere.

Secretarul general al partidului a 
apreciat preocupările specialiștilor 
întreprinderii pentru diversificarea 
continuă a producției și a cerut să 
continue activitatea de integrare în 
fabricație a unor utilaje de mare 
capacitate de care are nevoie indus
tria minieră din țara noastră. S-a 
indicat, de asemenea, să se acționeze 
pentru dotarea unității cu noi agre
gate specializate, care să 
creșterea continuă a producției, in
clusiv a celei destinate exportului, 
și îmbunătățirea calității produselor.

Pe o platformă din incinta între
prinderii i se prezintă secretarului 
general al partidului o serie de uti
laje miniere noi, aflate in diferite 
faze de fabricație, care se realizează 
în colaborare cu specialiștii Institu
tului de cercetări științifice și ingi
nerie tehnologică de specialitate și ai 
Institutului de sudură și încercări de 
materiale. Calitatea și productivita
tea lor pun în lumină importanța co
laborării dintre specialiștii întreprin
derii și cei din domeniul cercetării 
și proiectării, conlucrare care va fi 
extinsă în interesul conceperii și 
realizării de noi produse de înaltă 
ținută tehnică, menite să ușureze 
munca în subteran, să asigure o înal
tă productivitate.

Pe întregul parcurs al vizitei, mun
citorii, tehnicienii și inginerii între
prinderii au întimpinat cu sentimen
te de aleasă stimă și prețuire pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru. Caldele lor manifestări s-au 
constituit într-o mărturie elocventă 
a unității de nezdruncinat a între
gului nostru popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general, a 
hotărîrii oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, de a acționa 
pentru înfăptuirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs și pe întregul cin
cinal. "

Luîndu-și rămas buri de îâ colecti
vul unității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez felicitări 

pentru rezultatele obținute, pentru 
nivelul calitativ al produselor, deși 
sînt anumite rămîneri în urmă. Dar 
tovarășul director a spus că întregul 
colectiv și-a luat angajamentul ca 
pînă în noiembrie să lichideze res
tanțele. Sînt convins că acest anga
jament al întregului colectiv îl veți 
respecta în așa fel, incit minerii să 
primească Ia timp utilajele de care 
au nevoie. Aș dori să vă felicit din 
nou pentru rezultatele obținute și să 
vă urez succese tot mai mari, să ob
țineți produse de bună calitate, mul
tă*  sănătate și fericire !

De la întreprinderea mecanică, 
coloana oficială de mașini străbate 
frumoasele artere ale Timișoarei, 
animate astăzi de zecile de mii de 
oameni, tineri și vîrstnici. care au 
ținut să-i salute, din adîncul inimi
lor. pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si pe tovarășa Elena Ceaușescu. să 
dea glas, prin cîntec și dans, prin 
ovații și urale neîntrerupte, sen
timentelor de aleasă stimă și 
profundă recunoștință pe care le 
poartă, să Ie mulțumească direct 
pentru marile prefaceri pe care 
le-au cunoscut. în anii socialismu
lui. cu deosebire îri ultimele două 
decenii, aceste vechi meleaguri ro
mânești. .

în continuare a fost vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE APARA
TE ELECTRICE DE MĂSU
RAT, una din primele unități eco
nomice de pe noua platformă in
dustrială a municipiului Timișoara, 
apărută, asemenea altor impresio
nante ctitorii contemporane, in epoca 
celor mai mărețe împliniri din viata 
patriei — .„Epoca Ceaușescu".

Cei ce își desfășoară activitatea în

La întreprinderea de aparate electrice de măsurat sînt înfățișate realizările și perspectivele acestei unități

Pretutindeni, pe parcursul vizitei, manifestări de aleasă stimă și profund respectin timpul vizitei Ia întreprinderea de aparate electrice de măsurat

această reprezentativă unitate In
dustrială tiniișeană au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o primire 
entuziastă, exprimîndu-și cele mai 
alese sentimente de bucurie pentru 
această nouă vizită, pentru condi
țiile de viață și de muncă ce le-au 
fost create, pentru minunatele în
făptuiri ale patriei noastre în anii 
socialismului, cu deosebire în peri
oada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului. S-a scandat 
cu însuflețire pentru partidul nos
tru .comunist si secretarul său ge
neral, pentru patria noastră so
cialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
.întîmpinați, la sosire, cu deosebită 
stimă și aleasă considerație de Ale
xandru Necula, ministrul -indușțriei. 
de mașini-unelte. electrotehnică’ . și 
eleotronică, de membri ai conducerii 
întreprinderii. Tineri și tinere, mun
citorii întreprinderii au oferit oas
peților iubiți, cu dragoste și emo
ție, frumoase buchete de flori.

Gazdele l-au informat pe larg pe 
secretarul general al partidului, prin 
intermediul unor ilustrative grafice 
și panouri, al unor expoziții organi
zate de-a lungul principalelor sec
toare de producție, despre realizări
le și preocupările în perioada care a 
trecut de Ia înființarea întreprinde
rii, în 1972. Directorul unității, 
Gheorghe Tîrpe, precizează că în a- 
ceastă perioadă producția fizică a 
sporit de 18 ori, productivitatea mun
cii a crescut de 2,2 ori, iar numărul 
personalului muncitor de peste zece 
ori. S-a lărgit continuu gama de 
produse asimilate. Aproape întreaga 
producție de contoare monofazate și 
trifazate — 2,5 milioane bucăți nu
mai în acest cincinal — se exportă 
în 15 țări. Un loc important îl ocupă 
în ansamblul producției întreprinde
rii aparatura de tablou pentru au
tomatizări. aparatele de precizii*  
pentru laboratoare metrologice, la
boratoarele electrotehnice și elec
tronice și altele.

Gazdele au raportat despre modul 
în care au acționat pentru transpu
nerea in viață a indicațiilor și ori
entărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei 
anterioare, din ianuarie 1981, în în
treprindere. Au fost prezentate mă
surile luate pentru miniaturizarea și 
electronizarea ’ producției și diversi
ficarea acesteia, pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor, recuperarea și refolosirea 
lor. Peste 96 la sută din producția- 
marfă a întreprinderii urmează să 
fie alcătuită din produse noi și re- 
proiectate. S-a trecut la asimilarea 
de aparatură pentru bordul avioane
lor, au crescut capacitățile de fa

bricație a lagărelor din safir și ru
bine prin autodotare, s-au asimilat 
o serie de produse de o mare impor
tantă pentru economia națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați, în continuare, să viziteze 
mai multe secții și ateliere, unde 
le-au fost prezentate noi tehnologii 
de asamblat și verificat aparate mi
niaturizate pentru sălile de comandă 
de la centralele electrice, preocupă
rile pe linia reducerii gabaritelor și 
greutății aparatelor aflate în fabrica
ție. Rețin în mod deosebit atenția in
stalația electronică de verificare a 
contoarelor prin afișarea numerică a 
erorii realizată numai cu componente 
fabricate în țară, utilajele destinate 
sporirii capacității la fabricația de 
lagăre din safire și rubine.

în cadrul unei expoziții organizate 
în incinta- întreprinderii au fost re
unite produse realizate în-colaborare*  
cu institutele de învățămînt superior 
din localitate, precum și o serie de 
instalații de automatizare și control 
al funcționării utilajelor agricole.

Subliniind impresia deosebită pro
dusă de realizările întreprinderii ti
mișorene, de feltil în care acest har
nic colectiv muncitoresc acționează 
pentru obținerea de produse de o 
înaltă calitate, de mare eficiență, 
pentru realizarea programelor stabi
lite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Aș dori să adresez întregului 
colectiv de oameni ai muncii felici
tări pentru ceea ce ați realizat, pre
cum și urarea de a acționa în așa fel 
incit intreprinderea să se numere, în 
domeniul ei, printre cele cu rezul
tatele cele mai bune din punct de 
vedere tehnic, al eficienței, al creș
terii continue a producției. Multă 
sănătate și fericire !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au vizitat, în continuare, 
LICEUL INDUSTRIAL „ELEC
TROTIMIȘ".

Desfășurată în preziua deschiderii 
noului an de învățămînt, vizita de 
lucru a secretarului general al parti
dului în acest lăcaș de învățămînt a 
prilejuit examinarea unor aspecte 
importante privind desfășurarea pro
cesului instructiv-educativ, de pregă
tire pentru muncă și viață a tinere
tului școlar, dezvoltarea învățămîn
tului, legarea tot mai strînsă cu cer
cetarea și producția.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de Ion Teoreanu, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
Poliana Cristescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Consiliului na
țional al Organizației Pionierilor, 

Elena Ciocan, secretar al C.C. al 
U.T.C., loan Rotărescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș al 
U.T.C.

Cu vie emoție, un grup de elevi, 
pionieri și șoimi ai patriei oferă înal- 
ților oaspeți buchete de flori. Mii de 
tineri și tinere, aflați pe platoul din 
fața liceului, au scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— tinerii !“, alăturare ce dă expre
sie recunoștinței profunde a tinerei 
generații pentru minunatele condiții 
de viață și studiu de care benefi
ciază ca urmare a grijii și atenției 
părintești a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Secretarul general al partidului 
este informat de directorul liceului, 
Doru Nichifor, că această unitate a 
învățămîntului timișean,-. care’dis“;- 
pune de 201 de săli de clasă și 17 ca—* 
binețe 'și laboratoare, cantină; inter-*- ' 
nat, sală de sport și club, pregătește 
forța de muncă tînără pentru unită
țile industriale situate pe platforma 
din imediata vecinătate — „Electro- 
timiș", întreprinderea- de aparate 
electrice de măsurat și „Tehnometal“.

Rînd pe rînd, sînt vizitate labo
ratoarele de măsurări electrice și 
electronice, de acționări și automati
zări, de rezistență și organe de ma
șini și mecanisme, de tehnologie și 
studiul materialelor, care, prin do
tările de înalt nivel, asigură bune 
condiții de instruire teoretică și 
practică a elevilor.

Elocvente pentru orientarea fun
damentală a școlii românești sînt și 
realizările elevilor de Ia acest liceu, 
reunite in expoziția special organi
zată. Printr-o strînsă legătură cu 
întreprinderile polaboratoare, liceul 
și-a îndeplinit sarcinile de producție 
școlare.

Este vizitată, în continuare, ..EX
POZIȚIA REALIZĂRILOR ÎN- 
VĂTĂMÎNTULUI GIMNAZI
AL SI LICEAL DIN JUDEȚUL 
TIMIȘ".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați de Vasile Bolog, inspector 
general al Inspectoratului școlar 
județean Timiș, care prezintă date 
privind dezvoltarea învățămîntului 
timișean. Există in prezent în a- 
ceastă parte a țării o puternică bază 
didactico-materială, care asigură cele 
mai bune condiții de pregătire și 
formare a tinerei generații ca oa
meni, ca specialiști. Se evidențiază 
că activitatea productivă a învăță
mîntului liceal și profesional s-a 
concretizat, în 1983, într-o producție 
valorînd aproape 49 milioane lei. 

Creația tehnică a tineretului studios - o concludentă dovadă a rezultatelor integrării învățămîntului cu producția

Semnificative pentru integrarea în- 
vățămintului cu cercetarea și pro
ducția sînt exponatele prezentate în 
cadrul expoziției pe profiluri de 
licee.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le sînt pre
zentate de către elevii prezenți în 
fața standurilor realizările obținute 
în cadrul atelierelor-școală, al cercu
rilor tehnice și aplicative ale șco
larilor timișoreni. Este de remarcat 
că un mare număr dintre elevii 
diferitelor -clase de studiu sînt cu
prinși în cercurile tehnico-aplicative 
ale organizației pionierilor. Ingenio
zitatea lor este reflectată de nu
meroasele exponate prezentate, cum 
ar fi macheta navei pentru cer
cetări oceanografice, machetele unor 
produse care asigură creșterea 
productivității muncii în agricultură, 
punerea în valoare a noilor surse de 
ertergie, aparatura electronic^.

La plecare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
li se face o manifestare plină de dra
goste și recunoștință. Coruri de copii 
intonează melodii dedicate conducă
torului neînfricat. Grupuri de tinere 
și tineri, îmbrăcați în costume spe
cifice zonei, interpretează dansuri 
populare bănățene. Răsună acordu
rile vibrantului cîntec patriotic 
„Partidul, Ceaușescu, România". Ti
nere și tineri sportivi execută exer
ciții de gimnastică sportivă. Se scan
dează îndelung pentru partid și se
cretarul său general, cei prezenți 
dînd glas nemărginitei bucurii de 
a saluta pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, înaltei prețuiri ce le-o 
poartă, mulțumirii profunde pentru 
minunatele condiții în care se for
mează pentru a deveni constructori 
de nădejde ai socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului' și 
statului au vizitat, în continuare, 
EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
ECONOMIEI JUDEȚULUI TI
MIȘ, semnificativă sinteză a mari
lor împliniri obținute în anii socia
lismului în această parte a țării.

Cuprinzătoarea expoziție înfăți
șează, prin intermediul unei game 
largi de produse realizate în peste 
110 unități, prin panouri, grafice, ma
chete, forța, dinamismul, gradul 
înalt de tehnicitate ale industriei 
județului, dezvoltarea în ritm acce
lerat a tuturor sectoarelor economiei 
timișene în perioada care a trecut de 
Ia actul istoric de la 23 August 1944, 
și îndeosebi în etapa parcursă de la 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui, epoca cea mai bogată in înfăp

tuiri din întreaga istorie a patriei.
Județul Timiș, a cărui producție 

industrială a crescut de 34 de ori 
față de nivelul anului 1945, realizea
ză în prezent 3,8 la sută din pro
ducția netă industrială a României, 
ocupînd, din acest punct de vedere, 
locul 4 pe țară. Acest județ a deve
nit principalul producător de mo
toare electrice, poduri rulante, de 
alte produse industriale și bunuri de 
consum al țării. Construcțiile de 
mașini dețin o pondere de peste 31 
la sută din totalul producției indus
triale a județului, fapt evidențiat 
prin numărul mare și valoarea deo
sebită a produselor unor întreprin
deri reprezentative din acest sector.

Evoluția dinamică a industriei ti
mișene a fost posibilă datorită vo
lumului important de investiții rea
lizate. înace-as'tă perioadă, în special 
după 1965, perioadă în care au fost 
puse în funcțiune peste 80 la sută 
din fondurile fixe existente de care 
dispune în momentul de față. Prin 
materializarea indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a fost dezvol
tată fabricația de linii de utilaje teh
nologice robotizate, care asigură spo
rirea gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de producție, 
ilustrată de standul întreprinderii 
„Electrotimiș". Dintre acestea se 
remarcă utilajele complexe pentru 
fabricarea de mașini și aparate elec
trice, agregatele și liniile automate 
de prelucrare a metalelor prin aș- 
chiere, instalații pentru sudură, pen
tru tehnologii neconvenționale. Pre
ocupările în direcția ridicării nive
lului tehnic și calitativ al producției 
sînt puse în evidență, între altele, 
de rezultatele obținute în fabricația 
aparaturii electronice de mare pre
cizie, a microcalculatoarelor, memo
riilor pentru calculatoare, sisteme de 
culegere și prelucrare a datelor.

La standurile unităților construc
toare de mașini rețin atenția rezul
tatele obținute în aplicarea unor 
programe complexe de mărire a 
gradului de tipizare, de reducere’a 
importurilor, diversificare a fabrica
ției,, de ridicare a calității și compe
titivității, de sporire a exporturilor.

Dezvoltarea industriei chimice este 
pusă în evidență de creșterea poten
țialului productiv al unităților din 
județul Timiș, de lărgirea con
tinuă a gamei sortimentale. Sînt 
prezentate în expoziție date privind 
sporirea gradului de valorificare a 
materiilor prime petrochimice, ex
tinderea fabricației produselor chi
mice de mic tonaj, poliesterilor și 
plastifianților, care asigură o efi
ciență economică superioară.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
înfățișate, de asemenea, rezultatele 
activității de cercetare științifică, 

proiectare și inginerie tehnologică 
din unitățile specializate existente în 
județ. Parcurgerea acestui sector 
prilejuiește evidențierea contribuției 
importante a institutelor și filiale
lor timișorene la soluționarea, pe 
baza unor tehnologii originale, de 
înalt nivel tehnic, a unor probleme 
importante ale producției.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate cele mai noi și mai 
valoroase sortimente ce reprezintă 
materializarea eforturilor unor colet 
tive din industria ușoară, printre 
care cele de la „Banatim", „Industria 
linii", „Textila", pe linia reducerii 
greutății și îmbunătățirii calității 
produselor, măririi ponderii celor de 
nivel tehnic ridicat, valorificării su
perioare a materiilor prime și mate
rialelor, creșterii exporturilor.

Expoziția reliefează în mod preg
nant și dezvoltarea puternică a agri
culturii județului, care-a cunoscutJ în 
ultimii ani profunde transformări 
înnoitoare, ca urmare a îmbogățirii și 
modernizării bazei sale tehnico-ma- 
teriale, aplicării unor tehnologii de 
eficiență ridicată. Se remarcă faptul 
că, din punctul de vedere al supra
feței și al volumului total al produc
ției agricole, județul Timiș se află pe 
primul loc pe țară.

Concomitent cu înflorirea agricul
turii și în strînsă corelație cu spo
rirea producției vegetale și animale, 
industria alimentară — alt sector re- 
prezentativ al economiei Timișului — 
și-a extins și modernizat continuu 
activitatea. Prin înfăptuirea indica
țiilor secretarului general al partidu
lui în legătură cu creșterea gradului 
de industrializare a materiilor prime 
furnizate de agricultura noastră, di
versificarea gamei sortimentale, con- 
tinua îmbunătățire a calității, au fost 
realizate sute de sortimente de pre
parate din carne, lactate, conserve de 
legume și fructe, dulcețuri, băuturi 
răcoritoare.

Paralel cu dezvoltarea industriei și 
agriculturii, o amploare deosebită a 
înregistrat construcția de locuinței 
de obiective social-culturale în toa
te localitățile urbane și rurale ale 
județului. Rețin atenția soluțiile teh- 
nice moderne, menite să asigure 
sporirea gradului de industrializare 
a construcțiilor și, prin aceasta; 
scurtarea duratei de execuție a lu-j 
crărilor, obținerea unor importante 
economii de materii prime, materia-; 
le și energie.

în expoziție sînt înfățișate, de ase
menea, realizările din domeniile in-; 
vățămîntului și culturii, ocrotirii să
nătății, din celelalte sectoare de ac
tivitate, ce evidențiază continua îm
bunătățire a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

în ansamblul său, expoziția ilus
trează imaginea viguroasă a Timișu
lui contemporan, amploarea înfăptui-, 
rilor harnicilor locuitori ai județu
lui, dimensiunea efortului lor crea
tor consacrat îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor ce le revin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au avut cu
vinte de apreciere pentru realizările; 
colectivelor din economia timișeanăj 
cărora le-au urat noi și tot mai im
portante succese in întreaga activi
tate.

Vizită la „Expoziția realizărilor' 
economiei județului Timiș" s-a în
cheiat. De-a lungul străzilor străbă
tute de coloana de mașini, în drum 
spre reședința oficială, mii de timi
șoreni, tineri și vîrstnici, aplaudă cu: 
însuflețire. Se scandează numele 
partidului și al secretarului său 
general, alăturate în chip firesc în 
simbolul cel mai viu și semnificativ 
al epocii de puternică efervescență 
creatoare pe care o parcurge în pre
zent România socialistă. Numeroase, 
formații artistice, în pitorești costu
me bănățene, întregesc prin cîntecele 
și dansurile pe care le interpretează 
atmosfera sărbătorească a zilei. 
Grupuri de tineri execută atractive 
exerciții de gimnastică.

Locuitorii orașului l-au salutat, 
încă o dată, pe conducătorul parti
dului și statului cu entuziaste a- 
plauze și ovații, au scandat cu 
putere „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu reales, la al XIII-lea 
Congres !“, „Ceaușescu — pace 1". 
Este expresia sentimentelor de 
adîncă dragoste și prețuire pe care 
timișorenii, asemenea întregului 
popor, le poartă secretarului general 
al partidului, bucuriei de a-1 avea 
din nou în mijlocul lor.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în județul 
Timiș continuă.
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i« kw » k miwn: Școala - factorul principal de educație 
și cultură, de formare a tineretului pentru muncă și viață

Să sădim în conștiința 

tineretului spiritul revoluționar, 

dorința de a-șț însuși^ cele mm 

noi cuceriri ale, științei și cu- 

noașterii umane, voința de a 

acționa în toate împrejurările

ca revoluționari, ca patrioți, de
........... ........

a-țp seră întotdeauna poporul,

cauza socialismului, pacea.

NICOLAE CEAUȘESCU

Anul școlar șl universitar 
1984-1985, al cărui debut 
este întîmpinat cu emoție 

și bucurie de elevi, studenți, pro
fesori, ca și de părinți și cola
boratorii apropiați . ai școlilor, se 
îijscrie ca un moment de refe
rință în istoria învățămîntului 
românesc. El marchează, cu puterea 
de necontestat a datelor și faptelor 
semnificative, ampla dezvoltare și 
profundele transformări înnoitoare 
produse pe tărîmul școlii - la fel 
că în toate sferele vieții economice, 
sociale și culturale a țării - în cei 
40 de" ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă șl antiimperialistă de la 
23 August 1944. Deopotrivă, el pre
figurează, prin documentele mobi
lizatoare die Congresului al XIII-Iea 
al partidului, dezvoltarea mereu as
cendentă, în pas cu economia și 

. cultura românească, a învățămîntu- 
: lui de toate gradele, integrat strîns 

cu producția șl cercetarea) pentru 
a acoperi" Integral neitesltățilb''"de 
cadre pentru toate sectoarele acti
vității economico-sociale din Româ
nia socialistă.

Deschiderea cursurilor noului an 
de învățămînt) eveniment sărbăto
resc în viața societății noastre, pen
tru care școală reprezintă principa
lul factor de cultură și civilizație, 
cadrul de bază al pregătirii pentru 
muncă și Viață, al formării patrioti
ce, revoluționare a tineretului, oferă 
prilejul unul strălucit bilanț. Nici- 

■ cînd în trecut școala românească 
nu a beneficiat de asemenea con
diții materiale și spirituale pentru 
înfăptuirea nobilei sale meniri, pen
tru realizarea unui învățămînt de 
înaltă calitate și pregătirea tinerelor

generații pe măsura exigențelor 
puse de impetuoasa dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, de amplul 
progres științific și tehnic contem
poran. Beneficiind de o atentă și 
generoasă îndrumare din partea 
partidului și statului nostru, școala 
românească. își face un titlu de 
înaltă mîndrie și răspundere din 
transpunerea cu consecvență in via
ță a politicii partidului nostru co
munist, a concepției profund știin
țifice, clarvăzătoare și Umaniste ă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, în spiritul 
căreia școala de toate gradele are 
suprema îndatorire de a forma ti
nerii pentru munca șl viață, de ,a-i 
educa în Spiritul revoluționar, ăl 
dragostei înflăcărate și respectului 
pentru patria în care s-au născut, 
trăiesc și se vor realiza plenar ca 
șpecialiști, ca oameni si. cetățeni».. 
Prezența, de-a lungul anilor, la mo- ; ;
nlfestările sărbătorești ale deschide
rii cursurilor școlare și universitare, j 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a !l 
tovarășei Elenă Ceaușescu, Ideile și 
orientările deosebit de prețioase 
formulate in cuvîntările. secretarului 
general ai partidului/ înflăcăratele 
îndemnuri adresate oamenilor șco
lii, tineretului studios reprezintă 
pentru învățămîntui de toate gra
dele un amplu și bogat program de 
lucru, de integrare organică a în
vățămîntului cu producția de bu
nuri materiale șl cercetarea științi
fică; de realizare a unul proces in- 
structiv-educativ de calitate înaltă, 
pe măsura exigențelor edificării so
cialiste multilaterale a societății 
noastre.

Grupaj realizat de 
Florica DINULESCU

Institutul politehnic din București a devenit in anii „Epocii Ceaușescu" o puternică unitate de învățămînt superior, integrată cu cercetarea științifică și producția de bunuri materiale. In 
același răstimp, în fiecare centru universitar al țării s-au construit noi spații de învățămînt, cămine și cantine pentru studenți

LARG ACCES LA iNVĂȚĂTURĂ TUTUROR FIILOR Șl FIICELOR ȚĂRII
Anul de învățămînt 1984—1985 are înscrise pe cartea sa 

de vizită o seamă de date semnificative pentru înflorirea școlii 
românești, expresie elocventă a preocupării atente și grijii per
manente ale partidului și statului nostru pentru asigurarea 
accesului larg la învățătură al tuturor fiilor și fiicelor țării.

• 5 685 000 de copii și tineri cuprinși în toate gradele de 
învățămînt: preșcolar, primar și gimnazial, liceal, profesio
nal și de maiștri, superior
• 29 425 grădinițe, școli, licee, instituții de învățămînt su

perior
® 244 000 educatoare, învățători, profesori, cadre didac

tice universitare
• 397 340 elevi și studenți bursieri
Definitorii pentru, ancorarea profundă a școlii de toate 

gradele în realitatea economico-socială și culturală a țării, pen
tru integrarea puternică a învățămîntului cu cercetarea științi
fică și producția de bunuri materiale sînt și următoarele date :

• peste 90 la sută din elevii învățămîntului liceal învață în 
licee industriale, agroindustriale și silvice

• 66 la sută din studenți se pregătesc în facultăți cu profil 
tehnic, agronomic și silvic

V •
î ©nuni

1938/39

Populația școlară în raport 
cu populația țării 11,4%.

Număr de elevi și studenți 1781290

Unități școlare 15879

Cadre didactice 55215

1965/66 1984/85

21,6% 25,1%
4103082 5685000

24060 29425
186641 244000

PERSPECTIVE LUMINOASE IH DEZVOLTAREA ȘCOLII
IN CINCINALUL 1986—1990

® Se va dezvolta în continuare învățămîntui pe baza 
politehnizării și integrării strînse cu producția și cercetarea

® Se va perfecționa și moderniza învățămîntui superior 
în concordanță cu cerințele celor mai noi cuceriri ale științei, 
tehnicii și culturii

PÎNĂ ÎN ANUL 2000

© întregul tineret va fi cuprins în învățămîntui de 12 ani
© învățămîntui va trebui să asigure ca tinerii să fie pre

gătiți în mai multe meserii și specialități, pentru a putea astfel 
trece mai ușor de la o activitate la alta, în raport cu cerințele 
concrete ale producției și vieții sociale

® învățămîntui superior se va dezvolta pe baza integră
rii tot mai profunde cu cercetarea și producția, acoperind inte
gral necesitățile de cadre pentru toate sectoarele activității 
economico-sociale

Vă. 3

Teatrul în dialog cu oamenii muncii, 
la locurile lor de muncă

Șj anul acesta, ca și în 
.anul precedent, teatrele aii 
'avut o activitate nonstop. 
Continuitatea activității nu 
duce la abandonarea unei 
străvechi tradiții ; aceea a 
considerării mijlocului lu
nii septembrie drept mo
mentul inaugurării unui 
nou sezon teatral. Prilej, de 
cristalizare a proiectelor, 
de demarare â unor noi, 
binevenite .. inițiative, de 
nou imbold de creație.

In acest an jubiliar, în- 
tr-o stagiune ce debutează 
în perioada premergătoare 
Congresului al XIII-Iea al 
Partidului Comunist Ro
mân, teatrele pornesc la 
drum .cu programe artisti
ce limpede constituite, ma
ture și ambițioase, hotărîte 
să răspundă cum se cuvine 
rolului pe care il au în so
cietatea noastră, dornice 
să-și exercite la un înalt 
nivel misiunea educativă.

în acest sens, chiar debu
tul stagiunii, care are Ioc 
în aceste zile, este semnifi
cativ. Toate teatrele încep 
notil sezon teatral pe plat
formele industriale, în clu
buri muncitorești, în case 
de cultură, prin reprezen
tații însoțite de discuții și 
precedate de vizitarea unor 
importante unități econo
mice, industriale.

Deschiderea stagiunii de 
toamnă a Teatrului Mic a 
fost marcată prin prezența 
colectivului artistic al aces
tei instituții în sala „23 Au
gust" — devenită în con
știința publicului „cea de-a 
treia saiă a Teatrului Mie" 
— de pe cunoscuta platfor
mă industrială, cu spec
tacolul Trestia gînditoare 
de Theodor Mănescu, mon
tare dedicată întimpinării 
celui de-al XIII-Iea 
Congres al partidului, în

cununată pînă în pre
zent cu numeroase distinc
ții de prestigiu. La repre
zentație au participat mem
bri ai activului de partid 
și oameni ai muncii care 
lucrează în marile între
prinderi, industriale ale 
platformei „23 August". 
Acest dialog multilateral 
are menirea de a atesta 
— așa cum. preciza directo
rul Teatrului Mic, scriito
rul Dinu Săram — o dată 
în plus, că și munca

nescu, în care, evoluează 
George Constantin, Ale
xandru Repăn, Adrian Pih- 
tea, JDragoș Pîslaru, Valeriu 
Preda, Elena Bog, Ruxan- 
dra Sireteanu, Catrinel Pa- 
raschivescti, Emilia Dobrin 
Besoiu (regia : Mihai Lhn- 
geanu). Cu acest prilej va 
avea loc și lansarea unui 
supliment la programul 
teatrului -- „Cortina" — 
revistă al cărei conținut 
este inspirat de spectacole
le, profilul, tradițiile, crea

Debut al stagiunii teatrale 
pe platformele muncitorești

actorilor, a muncitorilor 
de pe „scena de seîn- 
dură"; se înscrie în același 
efort comun al întregului 
nostru popor pentru edifi
carea unei societăți mul
tilateral dezvoltate, în con
textul căreia fenomenul 
cultural își are un loc și 
un rol major, acela de a 
contribui la modelarea o-, 
mului nou.

Astă-seară, Teatrul Mic 
va fi din nou gazda 
fruntașilor în producție din 
uzinele „23 August", cărora 
le va oferi recenta premieră 
de succes cu piesa Mi
tică Popescu de Camil Pe
trescu.

Teatrul „C. I. Nottara" își 
va deschide stagiunea marți 
18 septembrie la întreprin
derea de mecanică fină, cu 
o Antologie de teatru ro
mânesc, reprezentație ce 
va cuprinde secvențe din 
Citadela sfărîmată de Ho- 
ria Lovinescu, Cinci ro
mane de amor de T. Mă
nescu și o premieră abso
lută : spectacolul de poezie 
Orfeu in cimpia Dunării, 
pe versuri' de Nichita Stă-

torii și interpreții Teatru
lui „Nottara".

Repertoriul Teatrului 
„Noțtara" va include lu
crări de Paul Everac, Alec- 
sandri, Ostrovski, Shakes
peare, dramatizări după 
proza lui Dinu Săraru și 
Elie Wiesel. în afara reper
toriului tradițional, teatrul, 
avînd în fruntea sa pe cu
noscutul scriitor Ion Brad, 
anunță două proiecte noi, 
interesante. Mai întîi: por- 
nindu-se de la constatarea 
prestigiului liricii româ
nești și a dragostei ma
nifestate față de ea de că
tre publicul cititor, se va 
institui un ciclu (sistema
tic!) de. spectacole (însoțite 
de caiete speciale, cu mate
riale inedite). După Nichi
ta Stănescu, vor reține a- 
tenția actorilor și regizori
lor preocupați de transfigu
rarea verbului poetic — Va- 
sile ' Voiculescu, generația 
afirmată după Congresul al 
IX-Iea, tinerii poeți, lirica 
patriotică, poemele inspi
rate din universul copiilor 
și apărarea păcii eid-

Cel de-al doilea proiect :

Spectacolele de Ia ora 5 — 
ce vot prilejui recitaluri 
actoricești, apte să pună în 
valoare (prin texte de ținu
tă) talentele de care dispu
ne teatrul, stimulîndu-le. 
Cea dinții care va apărea 
în luminile rampei vă fi 
Gi.lda Marinescu.

Teatrul „Giulcști" a fost 
oaspetele întreprinderii 
„.Autobuzul", cu Milionarul 
sărac de Tudor Popescu, și 
al platformei industriale din 
Deva — cu ' Arta conver
sației, iar astă-seară va 
prezenta la sediu pre
miera Parola de Petru 
Vintilă (regia : Dinu Cer- 
nescu, scenografia : Euge
nia Bassa Crîșmaru), în 
distribuție : Corado Ne- 
greanu, Geo Costiniu, Ion 
Pavlescu, Gelu Nuțu, Jea- 
nlne Stavară'che, Olga Bu- 
cătaru.

Spre sfîrșitul lunii (23 
septembrie), Teatrul Na
țional va prezenta la 
clubul LC.T.B. Iubirile 
dc-o viață de Platon Par- 
dău, după care va progra
ma în serie, la sediu, trei 
premiere : un diptic iu
goslav (Farul și Domnul 
Valentino), A 12-a noapte 
de Shakespeare și Poveste 
din Hollywood de Neil Si
mon. Tpt spre sfîrșitul 
lunii Teatrul „Bulandra" 
programează Passacaglia 
de Titus Popovich

La rîndul său, Teatrul de 
comedie se va deplasa in 
aceeași perioadă la uzinele 
„Republica" — cu Tinerețea 
comediei, colectivul teatru
lui lucrînd la definitivarea 
spectacolului de poezie pa
triotică și revoluționară a 
cărei premieră va avea loc 
în timpul „Decadei dra
maturgiei românești".

Natalia STANCU

CLUJ-NAPOCA: Expoziția permanentă de istorie contemporană

Impresionantă frescă a împlinirilor socialiste
La Muzeul de istorie din Cluj- 

Napoca, una din instituțiile cultu- 
ral-științifice reprezentative ale 
tării, s-a deschis, in contextul ma
nifestărilor consacrate jubileului 
ele la 23 August și celui d-e-al 
XlII-îea Congres ai partidului, Ex
poziția permanentă de istorie con
temporană.

Organizată în lumina tezelor și 
ideilor secretatului general al par
tidului cu privire la prezentarea 
unitară a istoriei patriei și a po
porului român din cele mai vechi 
timpuri și pînă în prezent, expozi
ția completează secțiile care redau 
epocile ce. s-au succedat pînă in 
1918 și se constituie ca o conti
nuare firească a perioadelor ante
rioare, cu marile momente și eve
nimente, cu marile lupte sociale și 
naționale însetase la loc de cinste 
în cartea de aur a istoriei poporu
lui român.

Prin intermediul unui mare nu
măr de documente, fotografii, 
obiecte etc., expoziția pune în lu
mină perioada de după marea 
Unire din 1918, care a marcat o 
etapă nouă în dezvoltarea Româ
niei. Documentele subliniază evo
luția Clujului în contextul dezvol
tării generale a țării, punîndu-se 
cu pregnanță in evidență rolul ma
selor populare, al muncitorimii in 
viața socială și politică, momentul 
crucial al făuririi Partidului Co
munist Român la 8 mai 1921, lup
tele revoluționare din anii 1933. 
amploarea acțiunilor antifasciste 
și antirăzboinice din deceniul al 
patrulea, marilâ demonstrații și 
manifestări din august 1940, prin 
care se cerea anularea Dicta
tului de la Viena, apărarea 
granițelor și independentei tă
rii. Alte exponate vorbesc despre 
rolul decisiv pe care l-a avut unirea 
Transilvaniei cu România in poten
țarea creșterii economice. în dez
voltarea culturii, artei si învăță- 
mintului de toate gradele, contri
buția adusă de numeroși cărturari, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, la îmbogățirea 
peisajului spiritual al țării.

Un spațiu reprezentativ este con

BH i ~ .Ir Blur
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sacrat actului istoric de la 23 Au
gust 1944, operă a maselor populare 
din țara noastră, a tuturor forțelor 
democratice organizate și conduse 
de Partidul Comunist Român. Ex
ponatele relevă adevărul că acest 
eveniment a reprezentat o incunu- 

. nare a luptei duse de-a lungul 
Veacurilor împotriva exploatării și 
asupririi, pentru libertate și inde
pendență, pentru progres social și 
propășirea necontenită a țării.

Vizitatorului îi sînt prezentate, 
în mai multe săli, cele mai 
de seamă înfăptuiri din anii con
strucției socialiste, cu deosebire de 
după Congresul a] IX-lea al par
tidului, epoca cea mai bogată în 
realizări pe toate planurile, de cînd 
în fruntea partidului și a țării ss 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marele patriot și revoluționar care 
a imprimat o dezvoltare fără pre
cedent întregii țări și a pus pu- 

' ternic amprenta asupra tuturor ma
rilor geneze ale acestor ani, care 
pe drept poartă denumirea de 
„Epoca Ceaușescu".

In expoziție Sînt dominante ima

ginile ce redau vizitele de lucru și 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în județ — în în
treprinderi, unități agricole, ne 
șantiere, în institute de învățămînt 
și cercetare — succesele înregis
trate, in toți acești ani, în dezvol
tarea economică și socială a orașe
lor și satelor clujene, ca și a tutu
ror localităților țării. Pe fondul ima
ginilor ce înfățișează dialogul purtat 
de conducătorul partidului și statu
lui nostru cu oamenii muncii din 
cadrul Combinatului de utilaj greu, 
întreprinderile „Unirea", „Sinte- 
rom“, „Iris" din Cluj-Napoca, Com
binatul metalurgic din Câmpia 
Turzii, din alte întreprinderi din 
județ, din unități de cercetare și 
invățămint, sînt redate în graiul 
cifrelor marile realizări" ce contu
rează chipul nou și înfloritor al 
județului Cluj, realizări de care se 
bucură și beneficiază deopotrivă 
toți locuitorii săi, fără deosebire de 
naționalitate. Dezvoltarea indus
triei este ilustrată de investițiile 
concretizate in noi și moderne îh-

treprlnderi din domenii ale tehnicii 
de virf, în creșterea fondurilor 
fixe. în sporirea numărului perso
nalului muncitor și, ca urmare, |a 
producției industriale, î,n diversifi
carea și introducerea în fabricație a 
noi și noi produse de înaltă tehni
citate care altădată se importau. 
Astfel, așa cum se poate citi pe 
umil din graficele din expoziție, 
Clujul realizează în acest an o 
producție industrială de 85 ori mai 
mare decît în 1945 și de 16 ori com
parativ cu cea realizată în 1965. 
Producția agricolă a acestui an este 
de' 5,2 ori mai mare decit cea a 
anului 1945 și de 2,8 ori compara
tiv cu ce s-a realizat in urmă cu 
aproape două decenii. Grija parti
dului și statului pentru continua 
îmbunătățire a calității vieții ne 
este înfățișată de imagini ce redau 
noile cartiere și ansambluri de lo
cuințe, numeroasele edificii sociale 
de la orașe și sate, în anii socia
lismului fiind construite 190,3 mii 
locuințe, in care s-a mutat peste 85 
Ia sută din populația județului. 
Semnificative sînt exponatele ce 
exprimă realități din domeniile în
vățămîntului, cercetării, culturii, 
contribuția Clujului la îmbogățirea 
continuă a patrimoniului spiritual 
al țării, la afirmarea științei și cul
turii românești.

Cel ce vizitează acum muzeul 
din Cluj-Napoca poate' cunoaște 
deopotrivă drumul eroic de 
lupte și jertfe aj poporului nostru 
de-a lungul mileniilor, lupta co
mună a românilor și oamenilor 
muncii de altă naționalitate împo
triva împilării de orice fel, dar și 
marile fapte de civilizație mate
rială" și spirituală ale oamenilor 
acestor locuri, ce dau strălucire, 
peste veacuri, Clujului și țării. Is
toria contemporană ne prezintă un 
Cluj industrial și muncitoresc, în 
strînsă unitate armonioasă cu cul
tura, cu arta și știința, cu marile 
realizări ale tării.

Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii" 
Foto : Rudolf Wagner
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Vă exprimăm sincere mulțumiri dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii 
Socialiste România și poporului frate român pentru amabilele felicitări 
transmise cu prilejul cetei cjg'S t®-a aniversări a Zilei naționale a R. Ș. 
Vietnam. ’

Fie ca prietenia dintre popoarele vietnamez șl român șă se întărească 
și să se dezvolte continuu. Urăm poporului frate român să obțină succese 
cit mai mari în opera de edificare a socialismului.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

, - al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 
dl Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

Primiri la primul ministru al guvernului

—
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J SCRISORI DE LA CITITORII „SClNTEIT j

Botoșanii nu mai sint doar un oraș al textiliștilor

Tovarășul Constantin Dăscă’iesc'.i, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
vineri, succesiv, în yiziță de prezen
tare. pe ambasadorii la București al 
Finlandei, Jussi Montohen, si Repu

Vizita delegației
Ministrul afacerilor externe, Stefan 

Andrei, a avut, vineri, convorbiri cu 
delegația Dietei japoneze, condusă 
de Mutsuo Kjrnura, președintele 
Camerei Consilierilor, pare, la invi
tația Marii Adunări Naționale, face 
o vizită în fața noastră.

In timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte referitoare la am
plificarea și diversificarea colaborh- 
rii dintre cele două țări în domenii 
de interes comun și s-a efectuat un 
schimb de păreri in legătură CU 
unele probleme ale Vieții politice 
internaționale.

*Delegația Dietei japoneze s-a Itl- 
tîlnit, în aceeași zi, cu Vașile Pun- 
gan. ministrul comerțului exterior șl 
cooperării economice internaționale,

Cu acest prilej au fost analizate 
posibilitățile lărgirii schimburilor 
comerciale bilaterale pe baze re
ciproc avantajoase,

★
Președintele Camerei Consilierilor 

din Dieta japoneză, Mutsuo Ki
mura, a oferit un dineu în pnoarea 
președintelui Marii Adunări Națio
nale, Nlcolae Glosan.

★
în cadrul unei întîlniri eu repre

zentanți ai presei centrale, Radiote- 
leviziunii și Agenției române de 
presă, Agerpres. Mutsuo Kimura, 
președintele Camerei Consilierilor, 
conducătorul delegației Dietei japo- 
tezei, a declarat ; Am avut onoarea 

<ă fiu primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu și, așa curii a subliniat 
președintele României, pentru reali
zarea păcii în lume trebuie respec
tate principiile independentei, suve
ranității si neamestecului în trebu
rile interne ale altor state, principii 
de bază fără de care înțelegerea în
tre popoare si Pacea în lume nu sînt 
posibile. împărtășesc această părere, 
subliniind că toate țările trebuie să 
respecte aceste principii, România 
dind în acest sens uh exemplu.

Pentru promovarea păcii, a SPUS 
oaspetele, trebuie să fie realizată 
dezarmarea nucleară si acest lucru 
este ferm susținut de președintele 
României, Fiind singura tară care a 
suferit dezastrul bombelor atomice. 
Japonia face eforturi pentru apăra-

Cronica zilei
în perioada 11—14 septembrie s-âu 

desfășurat la București lucrările 
celei de-a XV-? Consfătuiri a pre
ședinților uniunilor centrale ale 
cooperativelor meșteșugărești din 
unele țări socialiste, Cu acest priiej 
au fost dezbătute o serie de proble
me cu privire la activitatea pe care 
o desfășoară organizațiile coopera
tiste reprezentate si s-a făcut un 
amplu si util schimb de experiență 
în scopul perfecționării muncii, spo
ririi eficientei, extinderii colaboră
rii oe multiple planuri.

Participaptii la consfătuire au vi
zitat expoziția UCECOM, din ca
drul Complexului expozițional din 
Piața Scînteii. unități ale coopera
ției meșteșugărești din București. 
Tulcea si Constanta, precum si lito
ralul românesc.

La încheierea lucrărilor, șefii de
legațiilor participante la consfătuire 
au fast primitț de tovarășa Alexan
drina Găinușe, viceprim-minîștru al 
guvernului.

★
Vineri, președintele Marii Adu

nări Naționale, Nicolae Giosan, a 
avut o întrevedere cu Alfonso Lopez 
Michelsen, fost președinte al Repu
blicii Columbia, membru al condu
cerii Partidului Liberal, aflat într-o 
vizită în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al F.D.U.S.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 16, 17 Și 18 septembrie. In țară: 
Vremea va fi schimbătoare, cu cepul 
variabil, mai mult nopos în jumătatea 
de vest a țării, unde vor cădea ploi lo
cale. în rest, ploi izolate. Vîntul va 
sufla slab pini Ia moderat, cu intensi
ficări trecătoare în vestul țării șl la 

blicii Federale Germania. Hartmut 
Schultze- Boysen.

Cu acest priitei au avut loc cori- 
vorbiri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Dietei japoneze
rea Păcii Și am fost impresionați de 
poziția clară a președintelui Nicolae 
Ceausescu în apărarea păcii pe pla- 
neta noastră.

Evidențiind evoluția pozitivă a co
laborării româno-japoneze în diferi-, 
te domenii, președintele Camerei 
Consilierilor din Japonia a subliniat 
eă un lac deosebit în ansamblul ra
porturilor româno-japoneze îl ocupă 
vizita jn Japonia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și vizita prințului 
moștenițpr împreună cu prințesa. în 
numele împăratului Hirohito, în 
România-

Relevjnd contribuția pe care o pot 
avea parlamentarii la soluționarea 
problemelor majore contemporane, 
conducătorul delegației Dietei japo
neze a subliniat importanța schim
burilor și contactelor directe, nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
state.

împărtășindu-și impresiile din 
timpul vizitei în țara noastră, 
Mutsuo Kimura a spus : Deși Japo
nia și România se află geografic 
foarte departe una de alta, ne-anț 
simțit ca într-o țară vecină, ospita
litatea tuturor făcîndu-ne să ne 
considerăm între prieteni. Am avut 
ocazia să vizităm Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, un mare și îndrăzneț 
obiectiv pe care țara dumneavoas
tră, făcînd tot ceea ce se poate face, 
l-a terminat cu succes. Față, de acest 

de energja.. României 
. de ;a-liconstrui țin sa Subliniez -res
pectul delegației noastre. Acest re
zultat a fost posibil datorită efor
turilor depuse de poporul dumnea
voastră și, văzînd și alte realizări, 
am ajuns la concluzia că trebuie să 
fiți mîndri de ele. Poporul japonez 
apreciază și se bucură de succesele 
poporului român.

. ★In timpul șederii în țara noastră, 
parlamentarii japonezi au vizitat 
expoziția „Dezvoltarea economică și 
socială a României", obiective eco
nomice si social-culturale din Capi
tală și din municipiul Constanța, 
epluza de la Agigea a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, stațiuni de 
pe litoral și au avut întrevederi cu 
reprezentanți ai organelor locale de 
Stât. (Agerpres)

Au fost prezentate organizarea și 
activitatea parlamentară dip Româ
nia Și a avpt loc un schimb de 
opinii referitoare la relațiile româ- 
ho-calumbiene, evjdențiindu-se do
rința pentru adîncirea și diversifi
carea lor în continuare, în folostil 
reciproc.

In aceeași zi, oaspetele eolumbian 
s-a întilnit cu Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

în cadrul întrevederii au fost re
levate posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării economice dintre cele 
două țări, de creștere a schimburilor 
comerciale bilaterale.

La întrevederi a fost de față 
Ducella Ossman de Duque, ambasa
dorul Republicii Columbia la Bucu
rești,

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul Da
nemarcei la București, Lorenz Pe
tersen, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, aj 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri aj corpului diplomatic.

(Agerpres)

munte, cu viteze pînă la 70 km pe oră, 
predomlnînd din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 18 
și 28 de grade, local mal ridicate. Di
mineața șe va produce ceață, mai ales 
în vestul țării. In București ; Vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul variabil, 
favorabil ploii în a doua parte a Inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 și 15 grade, cele ma
xime între 25 și 28 de grade. Diminea
ța, ceață.

O fotografie-document făcută în 
anul 1949 înfățișează coloana de 
demonstranți a întreprinderii textile 
„Moldava", cu prilejul zilei de 
23 August. Coloana este consti
tuită din mai puțin de 200 de 
oameni. Văzind-o acum, membrii 
mai tineri ai colectivului nostru în
treabă mirați : lipsea o parte din 
textiliști? Nu, le răspundem, nu 
lipsea nimeni. Atîția eram cu toții. 
Și totuși, eram colectivul cel mai 
numeros, toate celelalte unități ale 
industriei botoșănene din acea vre
me — un atelier mecanic, o făbri- 
euță de confecții, citeva mori și 
ateliere — erau încă și mai mici. In 
anii care au urmat pînă în 1966, 
întreprinderea noastră ș-a dezvol
tat treptat, colectivul reușind să 
ajungă la un efectiv de 1 200 de oa
meni. în oraș se construiseră o fa
brică de confecții, cu circa 800 
muncitori, și citeva unități ăle in
dustriei locale.

Perioada care a urmat primei 
vizite a t o v ară ș ului Nicolae 
Ceaușescu în orașul nostru, din 
luna mai 1966, moment esențial 
pentru înfăptuirea, și aici, a istori
celor hotăriri ale Congresului al 
IX-lea al partidului, a fost cea maț 
rodnică, mai dinamică din în
treaga istorie a Botoșațiiului, Numai 
unității noastre i s-au alocat, înțr-o 
primă etapă de dezvoltare, 350 mi

Așezată pe malul sting al Borcei, 
comuna noastră, Făcăeni, din ju
dețul Ialomița, era odinioară o co
mună de oameni săraci, ce trudeau 
din greu pe întinsele ogoare ale 
Bărăganului, dar de roadele trudei 
lor se bucurau, in cea mai mare 
parte, alții, tagma stăpînitgrilor. 
Casele, construite din paiantă, erau 
scunde, învelite cu stuf și papură, 
întunecoase. Astăzi, locuitorii co
munei noastre, ca și cei ai tuturor 
orașelor și satelor țării, trăiesc cu 
totul altfel.

Avem două cooperative agricole 
de producție, o întreprindere agri
colă de stat, o stațiune de mecani
zare a agriculturii, care dispune de 
Un număr de peste 400 tractoare, 
50 de combine autopropulsate, de 
numeroase alte mașini agricole, în 
măsurg să asigure mecgțțizgrea a- 
proape a tuturor lucrărilor din 
cîmp. Se extind, an de an, supra
fețele iriggte, se Utilizează pe sca
ră largă îngrgșămintețe chimice și 
substanțele chimice de combatere a 
dăunătorilor. An de an, pe cele 
17 141 hectare de teren agricol s-au 
obținut producții înalte de cereale 
și plante tehnice, iar concomitent 
am înregistrat progrese însemnate 
și în zootehnie. Din averea noastră 
obștească fac parte peste 1 850 cape
te de taurine, din care vaci și ju- 
ninci — 1 060, 4 500 porci, 16 000 oi și 
75 000 păsări. Cele două coopera
tive agricole de producție contrac- 

; țează cu statul și livrează. impor- 
' fante" iâfllțtăti de carne,, i și 
lapte. Valoarea bunurilor, utilajelor

încheierea lucrărilor reuniunii internaționale cu tema 
„Cercetarea științifică a tineretului in perspectiva 

Anului Internațional al Tineretului"
Vineri s-au încheiat la Costinești 

lucrările reuniunii internaționale 
„Cercetarea științifică a tineretului 
în perspectiva Anului Internațional 
al Tineretului", organizată de Cen
trul de cercetări pentru problemele 
tinerețuluj.

Reuniunea de la Costinești s-a 
bucurat de participarea unor repre
zentanți prestigioși ai unor organis
me din sistemul O.N.U., ai unor in
stituții de stat, organizații de tineret 
din Belgia, R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, R.P. Chineză, Cuba, Fin
landa, Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Italia, Irak, R.P. Polonă, 
Spania, Tunisia, R.P. Ungară, 
U.R.S.S. și România.

Timp de patru zile, participanții au 
dezbătut aspecte fundamentale ale 
rolului cercetării științifice în elabo
rarea și promovarea politicilor so
ciale cu privire la tineret, în afir
marea unor noi modalități de coope
rare internațională pusă în slujba 
idealurilor tinerei generații, a păcii 
și progresului social.

în cadrul reuniunii s-a sublipiat 
imperativul înfăptuirii unor schim

Aplicația statelor majore și trupelor Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

In perioada de la 5 la 14 septem
brie 1984. pe teritoriul Republicii 
Rocialiste Cehoslovace s-a desfășu
rat aplicația statelor majore si tru
pelor Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, șub denumirea convențio
nală „Scut- 84".

Din partea Armatei Republicii So
cialiste România a participat un 
sțat maior de mare unitate, care a 
executat aplicația Pe hartă.

în cursul aplicației au fost prelu
crate probleme de cooperare a sta
telor maiore si trupelor armatelor 
aliate pe timpul ducerii de către 
acestea a acțiunilor de luptă co
mune. 

lioane lei fonduri de investiții. S-au 
construit noi secții de țășățgrie, 
de filatură și de finisaj — perso
nalul muncitor a sporit an de an, 
a'jungînd la aproape 8 000 și, drept 
urmare, și valoarea producției- 
marfă a urmat aceeași dinamică,

Dar fonduri substanțiale de in
vestiții au fost alocate și pentru 
construirea unor unități aparținînd 
altor ramuri industriale. Noile în
treprinderi s-au înălțat concomi
tent cu extinderea propriei noas
tre fabrici. Ba chiar mai mult : cu 
contribuția directă a colectivului 
nostru. Cind a început construcția 
întreprinderii de utilaje și piese de 
schimb, primul ei sediu a fost la 
noi, iar primii ei lucrători — de la 
muncitori, maiștri și tehnicieni pînă 
la conducerea politică și adminis
trativă — tot de la noi s-au recru
tat. Așa s-a întîmplat și cind au 
luat ființă întreprinderile „Electro
contact". cea de mecanică, cea de 
fire sintetice, cea de țesături sub
țiri din in ori, mai recent, filaturile 
din bumbac din orașul Darabani și, 
respectiv, din comuna Flămânzi. 
Noile unități industriale, în Care 
lucrează acum aproape 43 000 de 
oameni ai muncii, au sporit capa
citatea productivă a municipiului și 
județului nostru, față de anul 1965, 
de peste zece Ori,

împlinirile unei comune din Bărăgan
și dotărilor social-culturale șe ridi
că la 23 milioane lei.

Dacă în trecut singurele unități 
economice neagricole erau citeva 
dgrace de lină și o vopsitorie im
provizată, în prezent, întreprinderea 
de morărit șț unitățile cooperatiste 
realizează o producție industrială 
globală anuală în valoare de 17 mi
lioane lei.

Veniturile bănești ale populației 
din comună au crescut continuu- 
Retribuția medie lunară a celor ce 
lucrează in unitățile socialiste a a- 
juns în prezent la 2 200 lei. Chel
tuielile social-culturale suportate 
numai din bugetul consiliului popu
lar au crescut an de an. depășind 
în prezent 1 500 000 lei. în anii so
cialismului au fost construite în 
comună trei școli generale cu 24 
săli de olasă, Cei peste 1 500 de 
elevi sînt înstruiți și educați de 
către 60 de cadre didactice, în timp 
ce în anul 1947 aveam doar trei. în
vățători. Peste 350 de copii de pirs- 
tă preșcolară sînt îngrijiți și in- 
struiți în cele 3 grădinițe sezoniere. 
S-gu construit două cămine cultu
rale cu o capacitate de. 1 00Q locuri, 
dotate cu echipamentele și mate
rialele necesare.

Rețeaua sanitară, care în trecut 
era* * aproape inexistentă, dispune 
astăzi de un dispensar medical nou, 
dotat cu mobilierul și cu aparatu
ra necesare, Aici își desfășoară ac
tivitatea 2 medici și 6 cadre sani- 

țț tgre mgdji, Avem, de asemenea, o 
zi-.eușă jddfiilâșteri cu zece paturi, și 
':'‘.;U(U ipuiiciiif  armaceutic. ..S ...4 .

• Dreptate iți lanțuri ; SCALA
(11 03 72) — 9; 11,30; lț; 16,30; 19. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR (65 46 45) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45t 18; 20.
A Emișia continuă î FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; }j; 13,15; 15,30; 17,45; 
19.45, GLORIA (47 40 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18: 20.15.
• Surorile : Ft,OREA5CA (33 ?9 71) — 
9; 11; 13: 15,30: 17,45; 20, STUPIO 
(59 53 15) — 10: 12.30: 15: 17.15: 19,30.
9 Mușchetarul român ; FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

Comuna a fost demult electrifi

bări structurale în condiția socială a 
tineretului de pretutindeni, asigură
rii unui statut participativ și a unor 
oportunități tot mai largi de formare 
și integrare socială a tineretului.

S-a pus în evidență faptul că tot 
mai multe categorii, grupuri Și orga
nizații de tineret, de cele mal dife
rite orientări ideologice, politice și 
religioase, întreprind ample acțiuni 
menite să contribuie }a consolidarea 
climatului de pace și destindere, la 
promovarea drepturilor legitime ale 
tineretului la viață, la instrucție și 
educație, la muncă, informare, la 
decizie, precum și ia realizarea așpi- 
rațiilor ținerilor pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă,

Un loc important în cadrul dezba
terilor l-au ocupat modalitățile de 
intensificare a participării cercetării 
științifice la pregătirea și marcarea 
Anului Internațional al Tineretului. 
S-a relevat importanța și necesita
tea unei cit mai bune cunoașteri re
ciproce și â unui schimb constant de 
idei, element indispensabil al coope
rării internaționale țn cercetarea ti
neretului,

(Agerpres)

Aplicația a demonstrat nivelul 
crescut al pregătirii operativ-tactice 
a statelor majore, al pregătirii de 
campanie si aeriene a trupelor. Ea 
a contribuit la întărirea pe mqi de
parte a colaborării in luptă, la edu
carea efectivelor în spirituj interna
ționalismului socialist si prieteniei 
frătesti, Scopurile aplicației au fost 
atinse.

Aplicația a fost condusă de tel- 
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, gene
ral de armată Martin Dzur,

Trupele și statele majore partici
pante la aplicație se înapoiază la 
locurile de dislocare.

între documentele de arhivă 
avem Și o fotografie ■ a, primilor 
textiliști care s-au mutat în. pri
mele blocuri noi de locuințe con
struite la Botoșani. Pe atunci era 
un eveniment important. Acum a 
devenit unul cit șe poate de obiș
nuit. începțnd cu anul 19(15, și con
strucțiile de locuințe și de alte 
obiective social-culturale au luat a 
mare amploare și în orașul nostru, 
în această perioadă s-au dat în fo
losință peste 20 000 de apartamen
te, două spitale, două policlinici, o 
casă de cultură, două cinemato
grafe, numeroase localuri pentru 
licee și școli generale, pentru Breșe 
și grădinițe.

Textiliștii botoșăneni, colectivele 
celorlalte unități industriale din 
oraș intîmpină Congresul al XIII- 
lea al partidului cu noi înfăptuiri 
în togțe sectoarele de activitate, 
Considerăm eă aceasta este moda
litatea cea maț potrivită pentru a 
ne exprima recunoștința față de 
tot ce a adus socialismul în orașul 
nostru.

Elena IANCU1ESCU 
filqtegre, vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii, 
întrepripderea țextilq 
„Moldova" Botoșqni

cată. Apa potabilă este distribuită 
printr-o rețea de ă5 de hm, făcînd 
posibilă introducerea instalațiilor 
sanitare în locuințe. Avem 14 uni
tăți comerciale, inclusiv un maga
zin modern, Anul trecut, populația 
comunei a achiziționat bunuri in 
valoare de 36 milioane lei, printre 
care ; 900 frigidere, 1 500 mcmi ăe 
spălat, 1 600 televizoare, 1 700 apa
rate de radio, 600 mașini de cusut, 
1200 aragaze, 300 aspiratoare de 
prgf, mobilă in valoare de peste 15 
mițibane lei, Funcționează 16 uni
tăți prestatoare de servicii pentru 
populație.

Peste 1 900 din cele 2 000 de fa
milii ale comunei locuiesc in case 
noi, spațioase, luminoase, con
struite din cărămidă și acoperite cu 
țiglă sau tablă, unele au și etaj, 
Primele două blocuri de locuințe 
au fost construite pentru lucrători 
ai întreprinderii agricole de stat, 
iar alte 15 apartamente — pentru 
specialiști și cadre didactice.

Toate aceștea arată, cu puterea 
de convingere a faptelor, că și la 
noi, in Făcăeni, ca și în întreaga 
țară, tot oe am făurit în anii con
strucției socialiste și, îndeosebi, țn 
anii de cind la conducerea partidu
lui șl statului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a avut șl 
are drept unic și nobil țel omul, 
ridicarea continuă a bunei sale stări 
materiale și spirituale afirmarea 
plenară a personalității sale.

1 ^onstantin FRÎNCU 
Mcpmuna Făcăeni,

județul Ialomița 
____ _________________ y

t V
PROGRAMELE 1 și 2

19.15 Muzică patriotică
• In Jurul orei 10,30 — Transmisiu

ne directă din municipiul Timi
șoara. Adunarea populară prile
juită de vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in Jude
țul Timiș și de deschiderea anului 
de învătămînt 1981—1985

PROGRAMUL 1

13.30 Telex
13,35 f,a sfîrșiț de săptămîpă (color) 
16,80 Popas în Costa Rlca — documen-

16,45 Săptămîna politică 
17,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal (parțial color)
19.50 Țineri, în țara tinereții (color)
20.15 țnvățămîntul rpmâneșfi sub sem

nul angajării revoluționare. Repor
taje la început de ăn școlar

20.30 Film artistic (color); „Muntele 
alb“ — producție a Studioului de 
film TV

21.50 Mamaia ’84 (color). Selecțlupl din 
recitalurile susținute pe scena 
Concursului de muzică ușoară ro- 
mâpeașcă Mamaia ’84

22,25 Telejurnal
23,1Q închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.50 Buletinul rutier al Capitalei
20,05 Moștenire pentru viitor — Vero

nica Mlcle
20.40 Ținere talente
21,20 Țara întreagă întîmplnă Congre

sul al xm-lea al Partidului po- 
muplst Român

21.40 Melodii populare 
22,00 De pretutindeni
22.15 Tineri Interpret! și formații artis

tice de amatori în, Festivalul na
țional „Cîntarea României”

22,25 Telejurnal
23,10 închiderea programului

Administrația de Stat 
Loio-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 14 SEPTEMBRIE 1984

EXTRAGEREA I : 58 55 63 38 36 
49 45 17 34,

EXTRAGEREA A Ii-a i 62 47 65
74 89 59 15 84 22.

FOND TOTAL DE ClSTIGURI î 
804 060 lei. din care 43 945 lei, re
port la categoria 1.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NICARAGUA
Tovarășului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

Comandant al Revoluției,
Coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională 

a Republicii Nicaragua

Zimț națională a Republicii Nicaragua îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa, în numele poporului român, al guvernului si al meu personal, 
cordiale felicitări si cele mai bune urări de prosperitate si pace pentru 
poporul nicaraguan nrieten.

îmi exprim încrederea că, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut 
la București, relațiile dintre România si Nicaragua vor continua să se dez
volte spre binele popoarelor noastre, ai păcii si colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul nicaraguan 
aniversează astăzi îm
plinirea a 163 de ani 
d<ș la proclamarea 
independenței de stat. 
q țării.

Marcarea acestui e- 
yeniment de impor
tanță isterică găsește 
poporul pic.iraguan 
angitint cu entuziasm 
in opera de recon- 
ștruicție gopială Șț mV- 
țiapală a țării, proces 
declanșat cu peste 
cinci ani în temă, 
după yicteria forțelpr 
patrioțice și progresis
te, earn a duș lă îniă- 
țurarea regimului dic- 
tațo.riql șomozist. în a- 
ceastă scurtă perioadă, 
poporul nicaraguan, 
sub conducerea Fron- 
țulțți Sandinișt de 
Eliberare Națională 
(F.s.L.N,), a ohținut 
rezultate remm-cabile 
pe calea dezvoltării, 
demoicratioe a țării, a 
asigurării progresului 
economic și social prin 
valorificarea pesuțise- 
lor solului și subsolu
lui în interesul între
gului popor.

în prezent, o atenție 
deosebită este acorda
tă dezvoltării sectoru
lui agroindustrial, 
Proiectele cuprinse țn 
programul guverna
mental, elaborat in a- 
cest scop, urmează să 
fie realizate în urmă
torii șase ani. în acest 
cadru, construirea 
șomplexulqț „Tipita- 
pâ-Malaeateya1' (Tț- 
mal) va conduce, în fi
nal, la dublarea pro
ducției naționale de 
zahăr. Complexul va

ZIUA NAȚIONALĂ 4 REPUBLICI^ COSTA RIGA
Excelenței Sale

Domnului LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

Ctț prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rjca, îmi face plăcere să 
.vă adrese?. îp numele poporului român,--guvernului și al meu- personal. j[ 
-calde felicitări si cele mai bune urări dq, sanjRgte.^i fprie^e, <jțș,..bunăstare • 
si' Pad® noporițlUi cbstarican prieten.

li -NICOLAE CEAUȘESCU I!
Preșețjintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
163 de aqi de la pro
clamarea independen
ței de ștaț a Costa Ri- 
căi, acț memorabil 
care a pus capăt în
delungatei perioade 
de dominație colonia
lă, desohi?înd( totoda
tă, acestei frumoase 
țărț ceniroamerietuK! 
calea unei dezvoltări 
libere, de sine stătă
toare.

Costa Rica, „țărmul 
bogat", își justifică 
numele prin varieta
tea resurselor șaie 
naturale i sol deose
bit de fertil în cim- 
piile dintre cele 
două oceane, Atlan
tic și Pacific, pă
duri cu esențe preți
oase în zona Cordilie- 
rilor centrali, ce o 
străbat de la nord la 
sud. imoortante re
sursa de aur, argint, 
fier( plumb, bauxită, 
magneziu, ca și de pe
trol. Cp toate acestea, 
datorită unor interese 
străine — este cunos
cută acțivitatea în 
zonă a faimosului mo

dispune de un baraj 
și o hidrocentrală, o 
întinsă suprafață do 
teron cultivabil, o fa
brică de zahăr și dife
rite alte instalații 
anexe. Anual vor fi 
produse 2 400 000 chin
tale de zahăr de cali
tate superioară și 
1 009 Q00 chintale de 
melașă, care va fi uti
lizată in special pentru 
producerea de carbu
ranți. Un alt ppoiect, 
„Chiltepe". urmărește, 
la rîndul său. asigu
rarea necesarului de 
lapte pe piața internă. 
Totodată, se prevede 
extinderea culturilor 
dq tutun de la 11 000 
de hectare la 200 000 
de hectare. Alte obiec
tive vizează constru
irea de noi fabrici de 
conserve de fructe și 
legume, extinderea 
culturilor de cacao, 
cafea și palmieri afri
cani pentru uleiuri co
mestibile.

Aceste proiecte, ca 
și alteie, in domeniul 
social-cultural, s® des
fășoară, cum se știe, în 
condiții dificile. Nica
ragua avînd de făcut 
față presiunilor și 
atacurilor directe ale 
unor forțe ostile, con
trarevoluționare. Apă- 
rîndiț-și cu tenacitate 
cuceririle revoluționa
re, poporul nicaraguan 
depune eforturi pentru 
consolidarea acestora, 
ca și pentru crearea 
condițiilor politjco-di- 
plomaticq menite să 
asigure pacea și pro
gresul economi co-so- 
ejaj în întreaga zonă 
centroamericană.

nopol nordamerican 
„United Fruit" — e- 
conomia țării a fost 
orientată mult timp 
spre cultura banane
lor, a fructelor tropi
cale, în general. Âc- 
tionihd pentru întări
rea suveranității na
ționale asupra resur- 
șeior naturale, dobîn- 
direa unei reale in
dependențe economi
ce, autoritățile costa- 
ricane au preluat 
drepturile de proprie
tate asupra plantații
lor de banane și a in
stalațiilor aferente a- 
parținînd lui „United 
Fruit", expropriind, în 
același timp, bunuri
le companiei „Nort
hern Railways", Tot
odată au fost naționa
lizate și o serie de 
alte sectoare, ca elec
tricitatea, telefoanele 
etc. Concomitent, au 
foșt puse în aplicare 
o serie de programe 
vigîpd e:- tinerea și 
modernizarea produc
ției în agricultură, 
crearea unei industrii

INFORMAȚII
BASCHET. în localitatea suedeză 

Linlțpqpipg au început întrecerile 
fazei finale a turneului pentru cali
ficarea în grupa A a campionatului 
european masculin de baschet, la 
care participă și echipa României, 
în primul joc susținut, baschetbaliș- 
tii români au întilnit reprezentativa 
Finlandei, pe care au învins-o cu 
sporul de 76-64 (51—38). Celelalte 
trei partide s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Polonia — Belgia 
82—76 (38—44) ; Cehoslovacia —
Bulgaria 77—75 (43—38) ; Ungaria — 
Suedia 89—79 (37—42).

CICLISM- Cea de-a 34-a ediția a 
Turului ciclist al Bulgariei a conti
nuat cu etapa a doua, desfășurată pe 
un traseu montan, de ia Trojan la 
Gabrovo—Buzludja, și încheiată cu o 
splendidă victorie a tinărului rutier 
român Olimpiu Cetea, cronometrat 
pe distanța de 134 km cu timpul de 
3h 53'03”,

în urma acestui succes, Olimpiu 
Cetea a Urcat de pe locul 15 pe locul 
doi în clasamentul general, în care 
ppnduoe Nencio Sțaikov, urjnat de 
Olimpiu Celea, Krawczyk, Jdanov

Poporul român ur - 
mărește cu simpatie și 
solidaritate eforturile 
poporului nicaraguan 
pentru făurirea unei 
vieți libere și prospere. 
Raporturile dintre cele 
două țări și popoare 
au cunoscut, in pe
rioada care a trecut de 
la victoria revoluției 
populare in Nicaragua, 
o continuă dezvoltare. 
Rezultatele obținute 
pînă acum în promo
varea relațiilor bilate
rale au creat condiții 
favorabile pentru ex
tinderea și apro
fundarea și mai puter
nică în viitor a colabo
rării româno-nicara- 
guane, pe diferite pla
nuri. O importantă 
deosebită pentru im
pulsionarea raporturi
lor între cele două țări 
au avut-o cpnvorbiri
le rornâno-nicaragua- 
ne purtdte cu prilejul 
primirii de către 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegației 
de partid și de stat a 
Republicii Nicaragua, 
condusă de Daniel 
Ortega Saavedra, co
ordonatorul Juntei 
Guvernului de Recon
strucție Națională, în 
cadrul cărora a fost 
reafirmat sprijinul pe 
care țara noastră îl va 
acorda în continuare 
luptei poporului nica
raguan, a celorlalte 
popoare din America 
Centrală pentru, împli
nirea idealurilor lor 
de propășire națională, 
,de libertate și de
mocrație, 

naționale, cu ramuri 
principale chimia, tex
tilele și alimentația, 
dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
și interes eforturile 
poporului costarican 
în Vederea accelerării 
progresului economic 
și social. Tradiționa
lele legături de prie
tenie și colaborare 
româno-costaricane au 
cunoscut un moment 
de importanță deter
minantă pentru în
treaga lor evoluție 
prin vizita efectuată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Costa 
Rica. în anul 1973. Do
cumentele semnate cu 
acest prilej, înțelege
rile convenite au creat 
cadrul favorabil dez
voltării unor largi ra
porturi de colaborare 
și cooperare pe mul
tiple planuri, in inte
resul ambelor țări și 
popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

SPORTIVE
— la 22”, Schur — la 24”, Evpak 
(U.R.S.S.) — la 26”, Dressel — la 32”, 
Ânghelov — la 34”, Henka și Lozev 
la 42”, Astăzi se desfășoară etapa 
a țreia, pe traseul Gabroyo—Razgrad.

FOTBAL. în cadrul etapei a 3-a 
a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor disputa sîmbătă, 15 septem
brie, următoarele patru partide : 
Dinamo — Corvinul Hunedoara 
(stadion Dinamo) ; Steaua — F.C. 
Baia Mare (stadion Steaua) ; F.C.M. 
Brașov — Sportul studențesc și Uni
versitatea Craiova — S.C. Bacău. 
Toate meciurile vor începe la ora 
17. Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
apesțe jocuri. Transmisia se va efec
tua pe programul I, în cadrul emi
siunii „Fotbal minut cu minut", cu 
începere de la oră 18,45.

Celelalte meciuri ale etapei se 
vor desfășura duminică, după urmă
torul program : A.S.A. Tg. Mureș — 
Jiul Petroșani ; Gloria Buzău — 
F.C. Argeș Pitești ; Politehnica Ti
mișoara — Chimia Rm. Vîlcea ; F.C. 
Bihor Oradea — Rapid ; Politehnica 
Iași — F.C. Olt.

cinema
• Imposibila Iubire ț LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12,15: 16: 19,15.
• Program tie animație românească
— 9; 10,45; 12,30; 16. Buletin de Bucu
rești — 14,15; 17,45; 19,45 : DOINA 
(16 35 38).
• Gemenii in vacanță : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15j 15,30;
17,45; 20.
• Salutări de la Agigea : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11.15: 13.30; 15,45: 18; 
20, CQTROCENI (49 43 48) — 15; 17,15;
19,30.
• Probă de microfon ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Trandafirul sărat : ARTA (21 31 86)
— 9; 11: 13; 15; 17,15; 19,30.
• Duminică zbuciumată : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
• Undeva, cîndva : PATRIA

(11 86 25) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Gară pentru doi : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 12.15; 16; 19,15.
• Omul și fiara : VICTORIA (16 28 79)
— 9.30: 12.30; 16; 19.
• Prindeți și neutralizați : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
• 36 de pre : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30. la gră
dină — 19,45.
• Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — Ș; 11: 13,15: 15,30; 17,45; ?0.
• Locotenent Cristina: LIRA (31 71 71)
— 15,30: 17,45; 20. la grădină — 20.30.
0 Lovitură fulgerătoare : FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30: 15,30; 17,30:
19.30.
• Cineva ca tine: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18: 20.
• Cu tine viața e frumoasă : POPU

LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30,
0 Runda 6 : MUNCA (21 5Q 97) — 15; 
17,15; 19,30.
0 După legile vremii de război t 
VIITORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30:
19,30.

? Legenda călărețului singuratic ț
UZEȘTJ (50 43 58) — 9; 11; 13; ț5,l'5: 

17,15; 19,1Ș, VOLGA (79 71 26) — 9;
țl.16; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Șeherezada t LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 11.15; I3,30| 15,45; 18; 20. 
? Detașament cu misiune specială : 

ROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Campionul : AURORA (35 04 66) —
9: 11.30: 14; 16,30; 19, la grădină — 
19,45.
• Marfă furată : FLAMURA (05 77 12) 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. COSMOS

(27 54 95) - 9,30; 11,30; l?,30; 15,30;
17.30: 19,30. ’
• Lupii mărilor I MIORIȚA (14 27 14)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CIU
LEȘTI (17 05 46) - 9; 11,15; 13,30:
15,45: 10; 20, >>>>->
• Domnișoara Noorie : CHțviȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
• Par și impar : MODERN (23 TI 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Polițist sau delincvent : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Martorul știe mai mult : GRADI
NA ARTA (21 31 86) — 20,30.
0 Superman : GRĂDINA FEROVIAR 
(5Q 61 40) — 20.
• ! sg spunea buldozerul : gradina 
GLORIA (47 4? 75) — 20,15,

• Cobra șe întoarce ; GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.

Î) Rocky II : GRADINA MODERN 
23 71 01) - 30.

» Yankeii : GRADINA PARC HOTEL 
(17 00 50) - 30,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbpr deasupra unui cuib de 
cuci — 15; A douăsprezecea noapte 
— 20; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (B) — 19,
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 

14 72 34) : Parola (premieră) — 19,30. 
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzle — 20.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se” (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30; (sala Savoy) : 
Băiatul cu sticieți — 19.30; (la Are
nele Romane) : Minispectacol de di
vertisment și filmul „7 păcate"- —
19.30.
0 Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) ; Bucuroși de oaspeți —
10.30.
©Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului (premieră) — 19.
0 A.R.I.A. (13 63 75, sala Operei Ro- 
mâhe) : Spectacol extraordinar sus
ținut de Ansamblul de operă ia stil 
Beijing (R.P. Chineză) — 19.
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Sub semnul luptei 
pentru preînîîmpinarea unui război nuclear

NAȚIUNILE UNITE 14 (Ager
pres). — însemnătatea Organizației 
Națiunilor Unite ca forum de re
prezentare al tuturor popoarelor, 
chemat să asigure pacea și să pro
tejeze .generațiile, viitoare de pe
ricolul unui nou război, a fost sub
liniată de Comitetul pregătitor pen
tru marcarea — în 1985 —a 40 de 
ani de la crearea O.N.U. în cadrul 
reuniunii a fost adoptat un proiect 
de rezoluție, inițiat de țările ne-

aliniate. în care se cere ca această 
aniversare să fie însoțită de ac
țiuni concrete pentru preîntîmpi- 
narea pericolului unui război nu
clear. pentru dezarmare și îmbună
tățirea climatului internațional. Do
cumentul urmează să fie prezentat 
celei de-a 39-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care. își va 
începe lucrările Ia 18 septembrie, 
la New York..

Forumul „Apelului de la Krefeld"
DORTMUND. în orașul vest-ger- 

man Dortmund a luat sfîrșit foru
mul, ce a durat două zile, al iniția
torilor „Apelului de la Krefeld", la 
care au participat și reprezentanții 
altor numeroase curente din cadrul 
mișcării pentru’ pace din R.F.G. 
Scopul forumului a fost de a eva
lua drumul parcurs de la inițierea 
„Apelului de la Krefeld" și de a 
stabili noi acțiuni pe linia extin
derii mișcării antinucleare. Așa 
cum s-a arătat, „Apelul de Ia Kre
feld", document de protest împo
triva hotărîrii N.A.T.O. privind 
instalarea rachetelor cu rază medie

- de acțiune în unele țări vest-eu- 
ropene, a fost semnat de peste 5

i milioane de oameni.
Forumul de la Dortmund s-a des- 

ț fășurat sub deviza : „Hiroshima a- 
i vertizează Europa și lumea : să fie 
> oprită cursa demențială a înarmă- 
ț..............
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4 în Grecia continuă acțiunile de protest împotriva prezenței bazelor mili- 

tare străine pe teritoriul țării. Fotografia de mai sus reprezintă un aspect 
l de la recenta demonstrație de la Atena, desfășurată sub lozinca „Afară 

cu bazele morții I"
U

rilor !“. Apropierea împlinirii, în 
1985, a 40 de ani de la bombardarea

atomică a orașelor Hiroshima și 
Nagasaki — s-a arătat la forum — 
impune să se intensifice activita
tea de conștientizare a populației 
asupra urmărilor catastrofale ale 
războiului nuclear ce amenință 
omenirea.

La lucrări au participat peste o 
mie de persoane — reprezentanți 
de seamă ai unor partide politice 
din R.F.G. : social-democrați.
„verzi", comuniști, deputați în 
Bundestag. Au fost prezenți, de 
asemenea, oameni de știință, me
dici, scriitori, ziariști. Printre parti- 
cipanții străini se aflau Dorothy 
Hodgkin, laureat al Premiului No
bel, președintele Organizației Pug- 
wash, prof. S. Ishima, rectorul uni
versității din orașul Nagoya, mem
bru al organizației japoneze „Oa
menii de știință împotriva arma
mentului nuclear", reprezentanți ai 
mișcărilor pentru pace din S.U.A.. 
Franța, Anglia, Olanda.

„Afara cu bazele morții1"
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Crește opoziția față de ideea integrării
Spaniei în structura militară a N.A.T.O.
MADRID 14 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat revistei madrilene 
„Tiempo", ministrul de externe al 
Spaniei, Fernando Moran, a declarat 
că țara sa trebuie să părăsească Co
mitetul militar al N.A.T.O. — cea 
mai înaltă autoritate militară a or
ganizației nord-atlantice, compusă 
din șefii de stat major ai tuturor ță
rilor membre, cu excepția Franței. 
„Nu văd cum putem susține că Spa
nia nu face parte din structura mi
litară a N.A.T.O. dacă noi sîntem 
membri ai acestui comitet" — a 
adăugat el. Ministrul spaniol de ex
terne a subliniat, de asemenea, im
portanța denuclearizării pentru 
menținerea echilibrului Est-Vest.

Observatorii de la Madrid remar
că faptul că interviul ministrului 
spaniol a apărut chiar în ziua în 
care în capitala Spaniei au sosit 
membrii Comitetului militar al 
N.A.T.O.; aceasta confirmă încă o 
dată creșterea opoziției din cadrul 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol (de guvernămînt) față de ideea 
integrării Spaniei în structura mili
tară a alianței nord-atlantice. Se 
reamintește, în context, faptul că, 
deși Spania a aderat în 1982, guver
nul socialist al premierului Felipe 
Gonzalez a înghețat negocierile asu
pra integrării țării în structura mi
litară a N.A.T.O.

Contribuția mișcării de nealiniere la lupta 
pentru asigurarea păcii și democratizarea 

relațiilor internaționale
— relevată la solemnitatea de la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 14 (Ager
pres). — La sediul din New York 

. al Națiunilor Unite a avut loc o 
’ ședință solemnă consacrată împlini
rii a’23 de ani de la crearea mișcă
rii de nealiniere, la care au partici
pat reprezentanții la O.N.U. ai țări
lor nealiniate, ai unor mișcări de 

■ eliberare- națională și ai instituțiilor 
specializate ale organizației mon
diale.

în mesajul secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a- 
dresat statelor nealiniate se subli
niază că mișcarea de nealiniere are 
o contribuție însemnată la eforturile 
de transpunere în practică a princi
piilor înscrise în Carta O.N.U.

Evidențiind imperativul asigurării 
păcii pe întreaga planetă, secretarul 
general al O.N.U, a arătat că fără 
o pace trainică nu pot fi rezolvate 
problemele complexe ale omenirii.

Asigurarea păcii și înlăturarea peri
colului izbucnirii unui război nu
clear constituie o necesitate strin
gentă care trebuie să stea în atenția 
mișcării de nealiniere, a tuturor sta
telor și popoarelor lumii, a mențio
nat Javier Perez de Cuellar.

La rîndul său, președintele Adu
nării Generale a O.N.U., Jorge Illue- 
ca, a arătat că lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, împotriva tu
turor formelor de asuprire și domi
nație constituie o preocupare majoră 
a mișcării țărilor nealiniate. El a re
levat, de asemenea, eforturile depu
se de țările nealiniate penti-u asigu
rarea accesului la independentă al 
Namibiei și rezolvarea problemei 
palestiniene prin respectarea drep
tului inalienabil al poporului pales
tinian la autodeterminare, la crearea 
unui stat independent.

Apel la unitate de acțiune pentru 
soluționarea problemei datoriei externe 

a tarilor în curs de dezvoltare 
Cuvintarea președintelui Argentinei la deschiderea reuniunii 

de la Mar del Plata
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, a lansat tuturor statelor de pe 
continent apelul la unitate de acțiu
ne în vederea soluționării problemei 
împovărătoarei ■ datorii externe cu 
care sînt confruntate. Luînd cuvîn- 
tul la deschiderea lucrărilor reuniu
nii miniștrilor relațiilor externe și ai 
economiei din 11 țări latino-america- 
ne cele mai îndatorate, care se desfă
șoară la Mar del Plata, el a relevat 
că situația financiară internațională 
și politica promovată de statele cre
ditoare afectează programele de dez
voltare din țările latino-americane, 
avînd, totodată, grave repercusiuni 
de ordin social și politic.

Șeful statului argentinian a reafir
mat chemarea conținută în „Consen
sul de Ia Cartagena" cu privire la 
inițierea unui dialog constructiv cu 
guvernele statelor creditoare, cu 
băncile particulare și organismele fi
nanciare internaționale pentru a se 
ajunge la o rezolvare echitabilă a 
problemei datoriei externe a conti
nentului.

Delegații care au luat cuvîntul 
după discursul inaugural al pre
ședintelui Argentinei, Râul Alfonsin, 
au subliniat necesitatea găsirii unor 
noi căi și modalități de reglementa
re a problemei uriașei datorii exter
ne a acestor state, ca dealtfel a 
numeroase țări în. curs de dezvol
tare, deoarece o .mare parte din fon
durile destinate realizării proiectelor

lor economice sînt utilizate pentru 
rambursarea creditelor obținute cu 
dobînzi deosebit de ridicate, trans
mite agenția Associated Press. O 
serie de vorbitori, menționează a-■ 
genția, au relevat faptrfl că se impu
ne renegocierea datoriei externe, 
prin crearea unui nou cadru organi
zatoric necesar dialogului între sta
tele debitoare si băncile occidentale.

★
CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, președintele Cor
porației de cercetări economice pen
tru America Latină, Alejandro 
Foxley, a relevat că. din cauza dato
riei externe uriașe a țărilor de pe 
continent, de peste 350 miliarde de 
dolari, precum și ca urmare a dobîn- 
zilor ridicate, situația acestora este 
deosebit de gravă. El a relevat că, în 
prezent, statele din regiune sînt con
fruntate, între altele, cu o restringe- 
re. a activităților economice, cu pre
siuni inflaționiste, cu o deteriorare 
a balanței lor de plăți și cu o creș
tere a șomajului. ’

Una dintre problemele cele mai 
dramatice o constituie foametea, 
care, potrivit datelor Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), afectează 
circa 40 la sută din totalul locuito
rilor țărilor latino-americane —a 
menționat Alejandro Foxly, citat de 
agenția Prensa Latina.

0 povară tot mai grea pe umerii popoarelor
Raportul secretarului qeneral al O.N.U. privind efectele 

ratei înalte a dobînzilor

SITUAJIA DIN LIBAN
BEIRUT 14 (Agerpres). — Dueluri 

sporadice de artilerie au fost înre
gistrate. vineri, între milițiile rivale 
în zona. înălțimilor care .domină Bei
rutul, transmite agenția Associated 
Press.

Se precizează că pe parcursul nop
ții de joi spre vineri’au avut loc, de 
asemenea, schimburi de focuri în re
giunile Kfarshimă, Shueifat-și Kaalet 
El-Hpsn, unde au intervenit unități 
ale armatei și ale poliției, creînd 
zone tampon, acțiune în urma căreia 
ciocnirile au ■ încetat. • ’ •

Biroul Politic și Comitetul Central 
ale Partidului Falangist Libanez 
(Kataeb) l-au ales pe Elie Karame 
în funcția de. președinte al partidu
lui, transmit agențiile . Reuter și 
France Presse. El îi succede lui 
Pierre Gemayel, decedat la sfîrșitul 
lunii august.. în funcția de vicepre
ședinte a fost numit George Saadeh.

Formarea noului guvern 
israelian

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Parla
mentul israelian (Knessetul) a acor
dat votul de învestitură guvernului 
de uniune națională condus de Shi
mon Peres și alcătuit, în cea mai 
mare parte, din reprezentanți al 
principalelor două grupări politice 
din Israel — Partidul Muncii și 
blocul „Likud", informează’ agențiile 
internaționale de presă.

Conducerea noului guvern va fi 
deținută, succesiv, timp de doi’ ani, 
de liderii celor două formațiuni po
litice, Shimon Peres și, respectiv, 
Yitzhak Shamir, conform acordului 
intervenit între aceștia. De aseme
nea, fiecare dintre ei va fi vicepre- 
mier și ministru de externe în peri
oada în care nu deține funcția de 
prim-ministru.

Din noul cabinet, care cuprinde 25 
de membri — 12 din partea Partidu
lui Muncii, 12 din partea blocului 
„Likud" și unul din partea. Parti
dului Național Religios — fac parte 
Yitzhak Modai, ministru al finan
țelor, Yitzhak Rabin, ministrul apă
rării.

Observatorii politici apreciază că 
noul guvern va aborda cu precădere 
probleme economice urgente, cum ar 
fi inflația, a cărei rată se apropie de 
400 la sută.

Împotriva recrudescenței 
tendințelor fasciste 

si rasiste
STRASBOURG 14 (Agerpres) — 

După cum infortnează agenția 
France Presse, aproximativ 110 
deputați ai Parlamentului (vest-) eu
ropean, organul consultativ al C.E.E., 
au semnat un proiect de rezoluție 
cerînd crearea unei comisii de an
chetă cu privire la intensificarea, în 
Europa Occidentală, a tendințelor 
fasciste și rasiste,
.. .Comisia;,ar .urma să .. aibă, drept 
misiune. elaborarea undi .răiîbrt., țiii-r 
gent cu privire la sporirea număru
lui. grupărildr fasciste, rasiste și cu 
tendințe asemănătoare atît în țările 
Pieței comune, cît și în celelalte 
state vest-europene.

Republica Sud-Africană

CONVORBIRI IN PROBLEMA CIPRIOTA
NAȚIUNILE UNITE 14 (Ager

pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
avut o nouă rundă de consultări 
cu președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, și cu liderul comunității 
turco-cipriote, Rauf Denktaș.

După cum precizează agenția 
France Presse, secretarul general al 
O.N.U. a prezentat celor două părți 
unele măsuri de încredere,. de natu
ră să constituie baza unei reglemen

tări provizorii a problemei cipriote. 
Agenția adaugă că președintele Ky
prianou insistă ca negocierile să 
permită, de asemenea, elaborarea 
marilor linii ale unei reglementări 
definitive a problemei, care a deve
nit mai complexă prin proclamarea 
unilaterală a așa-zisei Republici 
Turce a Ciprului de Nord, în noiem
brie 1983, acțiune condamnată de 
O.N.U.

Luptele 
din Salvador

SAN SALVADOR 14 (Agerpres). — 
Detașamente ale Frontului Farabun- 
do Marti pentru Eliberare Națională 
din Salvador au preluat controlul 
asupra a șase posturi de radio din 
capitala salvadoriană, transmițind un 
comunicat în care este prezentată si
tuația reală din țară — informează 
agenția I.P.S. Documentul mențio
nează starea de criză social-econo- 
mică din Salvador, campania repre
sivă declanșată împotriva persoane
lor cu vederi democratice, imobilis
mul politic al unor forte admise le
gal pe scena politică internă salva
doriană.

Pe de altă parte, forțele insurgen
te au atacat, în departamentul San 
Vicente, din regiunea de est a țării, 
efective ale armatei care încercau să 
pătrundă spre pozițiile deținute de 
F.M.L.N. Armata a înregistrat pier
deri in oameni și tehnică de luptă, 
precizează postul de radio „Farabun- 
do Marți".

10 hotărîre a Secretariatului
! C.C. a! P.C. din Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — Secreta
riatul C.C. al P.C. din Vietnam a 
adoptat o hotărîre cu privire la con
tinuarea transformărilor socialiste în 
agricultura din partea sudică a R.S. 
Vietnam.

în sudul Vietnamului — se subli
niază în document — există în pre
zent 23 000 arteluri de producție și 
peste 200 de cooperative agricole, 
care reunesc mai mult de jumătate 
din gospodăriile țărănești, făcînd ca 
peste 47 la sută din pămîntul culti- 
vabil să fie colectivizat. Artelurile 
și cooperativele agricole obțin rezul
tate bune la producția principalelor 
culturi agricole.

în etapa actuală — relevă docu
mentul — principala sarcină constă 
în materializarea, ’ în continuare, a 
liniei politice a P.C. din Vietnam de 
transformare socialistă a satului sud- 
vietnamez, acțiune care trebuie în
cheiată, in ansamblu, pină în anul 
1985.

în timpul celor doua zile naționale de protest, de la începutul lunii septem
brie, demonstrațiile oamenilor muncii, desfășurate în Piața din fața cate

dralei din Santiago de Chile, au fost reprimote brutal de poliție

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
Datorită sporirii ratei dobînzilor de 
către băncile occidentale, numai de la 
începutul acestui an datoria țărilor 
în curs de dezvoltare a crescut cu 
8 miliarde dolari, se menționează în- 
tr-un raport al secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
publicat la sediul din New York al 
O.N.U. Aceste datorii suplimentare 
îngreunează și mai mult situația eco

nomică a statelor în curs de dezvol
tare, ele anulînd aproximativ 2 la 
sută din veniturile obținute din ex
port ale acestor țări.

Pe de altă parte, raportul mențio
nează că totalul dobînzilor absoarbe 
o treime din veniturile obținute din 
export, forțînd țările debitoare să-și 
reducă programele de dezvoltare 
economică și socială.

- ----------------------- Ă(THJALITAȚEĂ PQLȚȚțCÂ) ----------------- ----------------------------------------- X

CREȘTE VAKIL DE MMI I.TI MIRI POPULARE 1N COREEA DE SUD
Știrile recent provenite din Co

reea de Sud conturează tabloul 
creșterii nemulțumirilor populare, a 
opoziției față de regimul de la Seul, 
în perioada premergătoare deschi
derii anului universitar, peste 
100 000 de studenți au luat parte la 
demonstrații antiguvernamentale. 
Reluînd date chiar din surse ofi
ciale, cotidianul. „DJUNG-ANG 
ILBO", care apare la Seul, relevă 
că în perioada amintită și-au ex
primat public protestul peste 20 000 
de studenți de la Universitatea din 
Seul (în 32 de ocazii), peste 23 000 
•de la Universitatea Yeunse, peste 
20 000 de la ’ Universitatea KoryO. 
Manifestanții au cerut democratiza
rea vieții politice și Sociale, retra
gerea din universități a agenților 
siguranței însărcinați cu suprave
gherea activităților organizațiilor 
studențești și profesionale, demisia 
actualului guvern. ■

La fel de energice sînt și reac
țiile de împotrivire și protest ale 
oamenilor muncii din uzine și do 
jie ogoare. Pentru masele largi de
vine tot mai clar că dezvoltarea 
exporturilor și a industrializării a 
favorizat o elită restrînsă de gu
vernanți și proprietari de mari 
concerne. „Jumătate din venitul ță
rii — constată revista „AFRIQUE- 
ASIF." — este acaparată de cei în
stăriți, care reprezintă 20 la sută 
din populația țării. La cealaltă ex
tremitate, alți 20 la sută, populația 
cea mai , săracă, trebuie să se mul
țumească cu aproximativ 6 la sută 
din venitul național". Rata anuală 
a inflației, continuă aceeași revistă, 
a urcat în ultimii 20 de ani de la 
15 la peste 30 la sută. între 1970 
si 1980. prețul orezului a crescut de 
5—6 ori, iar al uleiului de 10 ori. 
Condiția muncitorului, conchide 
publicația amintită, rămîne marca
tă de salarii mici, de existenta unui 
aparat represixj supradezvoltat și 
de- lipsa unei reale asistențe so
ciale.

în regiunile, rurale, veniturile ță
ranilor cu gospodării mici au scăzut 
permanent în decursul anilor, de- 
terminind un transfer masiv al 
populației rurale spre orașe, unde 
îngroașă armata celor în căutare de 
lucru. Șomajul afectează peste un 
milion de oameni ; mii de între
prinderi ajung anual în stare de fa
liment. Datoria externă a țării a

„săltat" de la 14 miliarde dolari în 
1978 la 40 miliarde în' 1983 și, po
trivit unor previziuni, ar urma să 
atingă 65 miliarde în 1986. încerca
rea’ de a stimula cererea pe piața 
internă este, practic anulată de 
măsurile guvernului de reducere a 
salariilor^ și amputarea continuă a 
cheltuielilor sociale.

în schimb, se amplifică an de an 
cheltuielile pentru înarmare și pen
tru întreținerea aparatului poliție
nesc de represiune. în timpul exer- 
cițiilor militare americano—sud-co- 
reene din primăvara acestui an, 
guvernul de la Seul a mobilizat 
peste 3,5 milioane de oameni din 
forțele permanente și de rezervă.

în ultimul timp au fost înăsprite 
prevederile legislației existente și 
au fost promulgate numeroase noi 
legi represive. Măsurile restrictive 
interzic muncitorilor' din întreprin- 

’derile de stat și uzinele care fabri
că material militar să se organizeze 
în sindicate, să încheie contracte 
colective' ș.a.,' privindu-i astfel de 
cele mai elementare drepturi.

Legislația existentă oferă apara
tului de opresiune posibilitatea de 
a aresta orice • persoană care se 
pronunță pentru democrație, pen
tru reunificarea țării, indiferent 
dacă face parte din rîndurile orga
nizațiilor democratice, reprezen

tanților clerului sau cercurilor stu
dențești. Interzicerea activității u- 
nui șir de partide politice, ca și a 
unor organe de presă democratice 
a fost însoțită de o nouă campanie 
de arestări și condamnări, căreia 
i-au căzut victime numeroși pa- 
trioți, personalități cu vederi de
mocratice, studenți, muncitori și 
țărani. „Legea asupra măsurilor 
extraordinare pentru ameliorarea 
climatului politic" — titulatură care 
sună că o involuntară ironie — în
greunează tot mai mult posibilită
țile de manifestare a unor opinii 
sau vederi democratice.

Potrivit datelor apărute în presa 
internațională, numai în luna ia
nuarie, la Seul,, peste 66 000 cetă
țeni au fost arestați arbitrar sau 
judecați după o procedură sumară. 
Operația de așa-zisă „reînnoire a 
;buletinelor de identitate", de la fi
nele anului trecut și începutul anu
lui în curs, s-a soldat cu arestarea a 
peste 140 000 persoane. Studenții 
pațrioți, aflați ' în fruntea luptei 
pentru democratizarea societății, 
sînt încorporați cu forța în armată.

Valul opoziției populare nu poate 
fi însă stăvilit. în ciuda interdicții
lor, patrioții sud-coreeni își unesc 
rîndurile, procedînd, cum s-a în- 
tîmplat de curînd, la înființarea 
mai multor asociații, ca, de pildă,

Forțele polițienești reprimind o manifestație a studenților sud-coreeni

Mișcarea Democratică a Poporului, 
din care fac parte profesori, zia
riști, juriști, reprezentanți ai cleru
lui, exponenți ai diferitelor cercuri 
ale vieții publice. După cum a sub
liniat la o conferință de presă Kim 
Yong Sam, fostul lider al Partidu
lui Nou Democratic (interzis' în 
prezent), căruia i s-a impus domi
ciliu obligatoriu, interesele popu
lației din Coreea de Sud necesită 
eliberarea imediată a tuturor per
soanelor aflate în închisoare pentru 
vederile lor democratice, abolirea 
măsurilor de restrîn'gere sau inter
zicere a activităților politice, acor
darea de libertăți presei și modifi
carea constituției, în sensul de a se 
permite maselor largi să-și •• spună 
cuvîntul asupra problemelor vitale 
care le privesc. .

O deosebită amploare a căpătat în 
ultimul timp opoziția populară față 
de proiectele de sporire și perfec
ționare a arsenalelor nucleare â- 
flate pe teritoriul sud-coreean. 
inclusiv introducerea unor ra
chete de tip ..Cruise". Profundă în
grijorare au produs. în rîndurile 
opiniei publice planurile de creare 
a unei așa-zise „centuri de sigu
ranță" la granița dintre Sudul și 
Nordul Coreei, sub forma unei 
conducte în care să fie introdus 
lichid exploziv — planuri similare 
cu cele avpte în vedere de strategii 
N.A.T.O. pe continentul european, 
în zona de contact a celor două 
blocuri militare. Protestele stîrnite 
în Europa de aceste planuri se în
gemănează, astfel, cu protestele 
opiniei publice sud-coreene.

Ridicîndu-se împotriva unor ase
menea proiecte și intenții milita
riste, cercurile largi ale populației 
sud-coreene se pronunță, în același 
timp, pentru sprijinirea propunerii 
R.P.D. Coreene în vederea organi
zării unei conferințe tripartite, cu 
participarea R.P.D. Coreene, a Sta
telor Unite ale Americii și autori
tăților din Coreea de Sud. Preva
lează tot. mai mult opinia că a- 
ceasta reprezintă o propunere con
structivă, realistă pentru a se asi
gura pacea în Peninsula coreeană, 
pentru a se pune capăt divizării 
Coreei, mergîndu-se astfel în în
tâmpinarea năzuințelor legitime ale 
întregului popor coreean din Nord 
și din Sud.

Noi incidente 
la Soweto

JOHANNESBURG 14 (Agerpres), 
— în orașul sud-african Soweto, de
venit simbol al luptei populației de 
culoare pentru respectarea drepturi
lor ei legitime, s-au înregistrat noi 
ciocniri între manifestanți „și poliție, 
care a tras asupra demonstranților, 
ucigînd un, tînăr. Situația în această 
mare suburbie africană a Johannes- 
burgului rămîne încordată, pe străzi 
circulînd numeroase vehicule și pa
trule ale poliției, relatează agenții
le Reuter și France Presse.

Noua victimă a acțiunilor repre
sive ale regimului minoritar de la 
Pretoria face ca, în interval de o 
săptămîhă, numărul celor care și-au 
pierdut viața ca urmare a interven
țiilor brutale ale poliției sud-africa- 
ne să se ridice la 35 numai pentru 
provincia Transvaal, relevă sursele 
citate.

Greva minerilor
LONDRA 14 (Agerpres). — Nego

cierile dintre reprezentanții Uniunii 
.sindicale a minerilor (N.U.M.) din 
Marea Britanie și cei ai Consiliului 
Național al Cărbunelui (N.C.B.) s-au 
întrerupt vineri, fără să se fi ajuns 
la un punct de vedere comun în pri
vința _ soluționării conflictului de 
muncă. în timp ce Consiliul Națio
nal al Cărbunelui insistă pentru în
chiderea a 20 de mine considerate 
nerentabile — ceea ce ar lăsa fără 
lucru 20 000 de mineri — sindicatul, 
apărînd dreptul legitim la muncă al 
acestei categorii profesionale, reco
mandă să fie închise numai minele 
epuizate din punctul de vedere al ză
cămintelor sau periculoase.

Această nouă ședință de negocieri

britanici continuă
era apreciată de observatori ca re- 
prezentînd o ultimă șansă de solu
ționare a grevei, care a început la 12' 
martie. De asemenea, nu există per
spective pentru încheierea mișcării 
greviste începute în urmă cu trei 
săptămîni de docheri, în semn de so
lidaritate cu minerii.

Minerii au continuat să organizeze 
pichete de grevă la unele mine. Mo
bilizarea unor ample forte de politie 
în apropierea minei de la Wear- 
mouth, în Sunderland, s-a soldat vi
neri cu serioase incidente și cu ares
tări. Mai multi mineri au fost răniți. 
Poliția a blocat, de asemenea, un 
convoi de 2 000 de mineri din York
shire, care se îndreptau spre mina 
Bevercotes. din Nottinghamshire.

220 ele zile în Cosmos
MOSCOVA 14. (A- 

gerpres) — Activita
tea pe orbită circum- 
terestră a cosmo- 
nauților sovietici Leo
nid Kizim, Vladimir 
Soloviov și Oleg Ati- 
kov continuă de 220 
de zile. După cum 
transmite agenția
T.A.S.S., la bordul 
complexului orbital 
„Saliut-1" — „Soiuz

T-ll" au fost efectua
te noi cercetări astro- 
fizice. Cu ajutorul te
lescopului „Sireni" au 
fost măsurate spectrele 
surselor de raze Ro
entgen de provenien
ță galactică sau extra- 
galactică, situate în 
constelațiile Săgetă
torului și Lebedei. Vi
neri, cea mai mare 
parte a timpului a fost

consacrată cercetări
lor medicale. \

Potrivit datelor te- 
lemetrice si rapoarte
lor echipajului — 
transmite agenția 
T.A.S.S. — sistemele 
de bord ale complexu
lui orbital funcționea
ză normal. Starea să
nătății cosmonauțilox 
este bună.

GENȚIILE DE PRESA
scurt

Petre STÂNCESCU

IN CADRUL „SĂPTĂMÎNI! CULTURALE ROMANEȘTI", ce se desfă-, 
șoară la Chtanciano (Italiă), la biblioteca orășenească din localitate au 
fost inaugurate „Zilele filmului românesc". La manifestare au fost pre
zenți Mario Paccagnini, primarul orașului Chtanciano. Francesco Gligora 
președintele Academiei internaționale de propagandă culturală, autorități 
locale, critici de film.

LIDERI DEMOCRAȚI DIN CON
GRESUL S.U.A. au luat poziție îm
potriva amestecului unor cetățeni 
și al unor companii particulare 
americane în conflictele armate din 
America Centrală și au avertizat că 
aceasta ar putea duce la o și mai 
largă implicare a S.U.A. în regiune. 
Astfel, liderul majorității demo
crate din Camera Reprezentanților, 
Thomas O’Neill, a exprimat îngri
jorarea partidului său și a calificat 
introducerea de arme în zonă de 
către cetățeni particulari americani 
drept acte care nu sînt numai ile
gale, ci și periculoase.

ALEGERI GENERALE ANTICI
PATE ÎN AUSTRALIA. Primul mi
nistru al Australiei, Robert Hawke, 
a anunțat în parlamentul federal al 
tării că guvernul său a hotărît să 
organizeze alegeri generale antici
pate pină la sfîrșitul anului 1984. 
El a argumentat această decizie 
prin dorința Partidului Laburist (de 
guvernămînt) de a aplica, în condi
ții de stabilitate, mandatul încre
dințat de alegători, politica sa vi- 
zînd redresarea economică a țării 
pentru o perioadă mai mare de 
timp.

SCRUTINUL DIN MAROC.
neri s-au desfășurat în Maroc ale
geri pentru desemnarea a 204 depu- 
tați în Camera Reprezentanților. 
Celelalte 102 locuri din totalul de 
306 al Camerei vor fi ocupate de 
deputați desemnați de comunitățile 
locale și de camerele profesionale, 
prin alegeri indirecte ce vor avea 
loc ulterior, transmite agenția ma
rocană de presă M.A.P.

I REUNIUNE A INTERNAȚIONA
LEI SOCIALISTE. Pericolul iz-

Ibucnirii unui război nuclear și cri
za economică mondială constituie 
principalele teme incluse pe agen-

Ida viitoarei reuniuni a Internațio
nalei Socialiste, programată să 
înceapă la 1 octombrie la Rio de 

j Janeiro. Cei peste 100 de lideri ai 
I partidelor socialiste și social-demo- 

crate din 75 de țări vor examina, 
Ide asemenea, problema datoriei 

externe globale a țărilor latino-a
mericane, precum și situația din 

LAmerica Centrală, informează a- 
genția Prensa Latina.

GUVERNUL BRAZILIEI A A- 
DOPTAT O SERIE DE MASURI 
ECONOMICO-FINANCIARE vizind 
stăvilirea creșterii masei monetare 
și reducerea inflației, a cărei rată 
anuală este de 220 la sută, infor
mează agenția Associated Press. 
Printre acestea se află interdicția 
retragerii din conturile Băncii na
ționale a depozitelor în valută con
vertibilă pină la 1 ianuarie 19S5, 
majorarea depozitelor obligatorii 
pentru băncile comerciale, precum 
și sporirea impozitelor pe operațiu
nile la bursă.

ACCIDENT. In urma prăbușirii 
unei galerii la o mină auriferă din 
apropiere de Johannesburg (Repu
blica Sud-Africană), șase mineri 
africani și-au pierdut viața, rela
tează agenția Reuter. Agenția no
tează că, în minele din R.S.A., 
10 000 de mineri și-au pierdut viața 
în ultimii 20 de ani, în urma unor 
accidente de muncă. Aceasta este 
consecința directă a condițiilor deo
sebit de grele în care sînt nevoiți 
să lucreze minerii sud-africani, 
care, în majoritatea lor zdrobitoa
re, sînt oameni de culoare.

PUTERNICELE INUNDAȚII DIN 
BANGLADESH au provocat moar
tea a 514 de persoane — potrivit 
unui bilanț transmis de agenția 
Reuter. Numărul locuitorilor afec
tați de revărsările de ape se ridică 
la 23 de milioane. Aproximativ un 
milion de tone de orez și 500 000 de 
baloturi de iută au fost distruse, 
iar 50 000 de locuințe au fost grav 
avariate. Pierderi deosebit de mari 
s-au înregistrat și în rîndul șepte- 
lului. J
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