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32 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL IAȘIAcționind cu l'orțe sporite pentru a transpune in viață hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului, oamenii muncii din județul Iași înscriu noi și importante realizări in cronica întrecerii socialiste. Colectivele de muncă din 32 întreprinderi și unități economice raportează îndeplinirea înainte termen a prevederilor anuale de ______  ,_____________ _____de plan la principalii indicatori. In rindul acestora se situează Uzina de reparații și construcții de utilaje pentru mecanizarea transporturilor, întreprinderea de ulei „Unirea". Antrepriza generală de construcții industriale din Iași. întreprinderea de scule și accesorii speciale din Pașcani. Pînă la sfir- șitul lunii decembrie, in cadrul acestor unități fruntașe se va mai realiza o producție-marfâ suplimentară in valoare de peste 600 milioane lei. (Manole Corcaci, corespondentul „Scinteii").

22 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL TELEORMANEforturile susținute prin care oamenii muncii din județul Teleorman traduc in fapte istoricele hotâriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului se concretizează. pinâ la această dată, in îndeplinirea planului anual la pro- ducția-marfă de către 22 unități economice. între colectivele fruntașe se numără cele de la întreprinderea de aparataje și accesorii și întreprinderea mecanică „Islaz" din Alexandria, Antrepriza de con- strucții-montaj Zimnicea, întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Avansul ciștigat oferă oamenilor muncii din unitățile economice respective să realizeze, pină la sfîrșitul anului, o produc- țic-marfă suplimentară in valoare de peste 126 milioane lei. (Stan Ștefan, corespondentul „Scinteii").

producție cu consumuriSUCEAVA : Sporuri de
materiale și energetice mai reduseRăspunzînd îndemnurilor mobilizatoare adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului al XIII-lea al partidului privind indeplinirea e- xemplară a planului pe acest an și pregătirea temeinică a producției pe 1985. oamenii muncii din unitățile economice sucevene acționează energic pentru realizarea ritmică a producției fizice prevăzute. Accentul pus pe folosirea Ia capacitate a mașinilor, instalațiilor și utilajelor, gospodărirea cu chibzuință a materiilor prime și materialelor a avut drept rezultat obținerea peste prevederile planu-

lui, în perioada ce a trecut din a- cest an. a unor importante sporuri . Ia o serie de produse necesare economiei naționale. Astfel, au fost livrate suplimentar beneficiarilor 7100 tone minereu de fier marfă, 20 000 tone pirită, 528 tone cupru, zinc și plumb în concentrate. 314 tone utilaje pentru prelucrarea lemnului, 353 000 lemn și altele, in rii consumurilor tone metal, 1 288 convențional,lemn. (Sava Bejinariu, corespondentul „Scinteii").
mp placaje din condițiile reduce- normate cu 1 063 tone combustibil12 000 metri cubi

BACĂU : Livrări suplimentare la exportOnorindu-și exemplar, lună de lună, toate contractele încheiate cu partenerii externi, colectivele de muncă din 9 întreprinderi industriale și unități economice din județul Bacău raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan la export. Intre unitățile fruntașe se numără întreprinderea de utilaj chimic Borzești. întreprinderea de confecții Bacău, Intreprin-

derea de panouri electropneumati- ce. Muncind in continuare, cu aceeași hărnicie, pentru a realiza produse de bună calitate, oamenii muncii din unitățile respective și-au creat condiții să livreze partenerilor de peste hotare, suplimentar, pină la finele anului, mărfuri in valoare de peste 50 milioane lei. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scinteii").
însemnate economii de 

electrică
combustibili și energie

producției de cărbune
îmbunătățirea continuă a calitatii si creșterea
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randamentului utilajelor minieretermen și chiar în avans, în condiții de minier reprezintă una din cerințele esen-Realizarea și livrarea la calitate superioară, a utilajului țiale pentru sporirea producției de cărbune. Este știut, faptul că de livrarea ritmică, la termenele stabilite, a utilajelor miniere depinde in mod direct punerea in funcțiune a noilor capacități de producție in industria extractivă a cărbunelui și, deci. îndeplinirea prevederilor de plan in acest sector de mare importanță pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime ,a țării, A,Șa cum se subliniază in Raportul prezentat la marele forum al comuniștilor de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae : Ceaușescu, în cincinalul viitor producția de cărbune va trebui să crească substanțial, urmind să atingă in anul 1990 cel puțin 100 milioane de tone. Alături de mineri, un rol deosebit în realizarea acestei sarcini revine proiectanților. specialiștilor și muncitorilor care lucrează in domeniul concepției și fabricării utilajelor miniere.Tocmai de aceea, in ancheta de astăzi a „Scinteii" ne-am propus să urmărim modul in care oamenii muncii din Centrala industrială de utilaj minier și mașini de ridicat, precum și de la Întreprinderea mecanică din Timișoara acționează pentru pentru îmbunătățirea calității și niere la beneficiari. realizarea planului la producția fizică, creșterea randamentului utilajelor mi-

Participînd plenar la efortul general de reducere continuă a consumurilor energetice, colectivele de muncă ale unităților Centralei industriale navale Galați au înscris pină acum, in contul de economii al anului 1984. peste 7 300 tone combustibil convențional și 3 milioane kWh energie electrică. ^Cele mai importante realizări in

această amplă acțiune au raportat, în condițiile indeplinirii exemplare a sarcinilor de plan, colectivele șantierelor navale din Galați, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, precum și cel al întreprinderii navale de elice și piese turnate din oțel și fontă (INETOF) — Galați. (Agerpres).

Un drum in Carpați, acum in preajma aniversării Republicii, acum cind ne apropiem de anul 1985, ultimul al acestui cincinal și primul in care vom pregăti intrarea pe poarta larg deschisă de cel de-al XIII-lea Congres spre viitorul indelung visat de atitea generații, un drum in Bărăgan sau in jos in Dobrogea, la Marea Neagră, un drum in Transilvania, in Bucovina, in Oltenia sau in Banat, toate aceste drumuri de miazăzi și de miazănoapte, de apus și de răsărit ne vor arăta chipul nou al patriei. Vin chiar acum din Vrancea, străvechea Țară a Mioriței. astăzi cu o tot mai tinâră infățișare, iar ceva mâi înainte am fost la Brașov și la Sfintu Gheorghe, așezări de munte cu oameni ce măresc, prin munca lor," farmecul anotimpurilor. Ceva și mai înainte fusesem la Dunăre.La Dunăre am văzut o- rasul Turnu Măgurele unde nu stiusem cindva decit un cimp răscolit de buldozere spre a se ridica in marginea lui un mare combinat chimic. La Dunăre am văzut noul oraș Zimnicea. intrat in conștiința noastră ca una din cele mai vechi așezări menționate încă in iurna- lul expediției lui Alexandru Macedon, dar si ca un loc in care s-au strins parcă, dintr-o dată, toate calitățile morale, eroice ale constructorilor noștri, ridi- cind-o in întregime si la modul propriu pe temelii noi. Și tot la Dunăre am văzut Oltenița sub un cer de toamnă de-o blindete ce

solicitările minerilor — SOLUȚIONATE CU PROMPTITUDINE. La Centrala de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara discutăm cu tovarășul Sepiimiu Taș- cău, directorul general al centralei.— De la început aș vrea să menționez că, pe 11 luni din acest an, planul la producția fizică de utilaj minier a fost realizat integral, in- registrind ehiar- o depășire de 2000 tone, îndemnul comunist pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a adresat de la înalta tribună a Congresului al XIII-lea al partidului, de a spori în ritm susținut producția de cărbune, ne-a mobilizat și pe noi, constructorii de utilaj minier. întregul nostru colectiv este hotărît să acționeze în așa fel incit să vină rapid in întimpinarea eforturilor pe care le fac zi de zi minerii pentru a da țării cit mai mult cărbune. Imediat după încheierea lucrărilor marelui forum al comuniștilor, cadre de conducere și specialiști" din centrală, impreună cu directorii întreprinderilor producătoare de utilaj minier și specialiști din cadrul de cercetare și proiec- deplașat în Va- dișcutat cu mi- în care se com- utilajele livrate, concrete de mo-
institutului tare de profil s-au lea Jiului, unde au nerii despre modul portă in exploatare sblicitind propuneri _________ ________dernizare a unor utilaje, în funcție de observațiile făcute direct in mine. în timpul producției. Totodată. impreună cu minerii și specialiștii Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaje miniere, mașini de ridicat și transport uzinal Timișoara, am stabilit un plan de perspectivă pînă în anul 1990, în care sint cuprinse principalele utilaje ce vor fi asimilate și fabricate in viitor, a- vînd in vedere structura geologică
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părea să coboare lent si neintrerupt odată cu anele si care mă făcea să am senzația că si vasul pe care urcasem pornise. Dar vasul, uri cargou uriaș, era abia in construcție. Stătea înfipt în mal : inalt. lung, larg, izbit din toate părțile de ciocane si-nvăluit cu' solzi scânteietori, in vreme ce condorii-macara lunecau inainte si înapoi, avind

cute toate în anii noștri de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate.Și in această încercare de a străbate in memorie toate aceste drumuri. firesc îmi vine in minte cel făcut de curînd la Vaslui. Centrul acestui municipiu, cu clădirile sale dispuse in semicerc, inge- mănind case si cetăti din

de constructori
----------- însemnări de Vasile BÂRAN -----------cu adevărat înfățișarea unor vulturi mitici. La Dunăre am mai văzut cetatea Drobeta si Turnu-Se- verinul si Porțile de Fier cu luminile lor ce te fac de fiecare dată să tresari chiar dacă te-ai obișnuit să le știi. De la Dunăre am trecut apoi prin Cimpia Română si pe la fabrica de rulmenți de la Alexandria. unde bilele argintii semănau, curgind. aidoma boabelor griului si porumbului. din puternicele combine — mașini de ultim tio ale industriei noastre.Apoi, după, citeva zile, drumul avea să mă ducă în Transilvania, intîi la Cluj-Napoca. anoi la Tir- gu Mures, unde am revăzut platformele industriale si cartierele noi de o rară frumusețe urbanistică, năs

Moldova. intr-un ansamblu arhitectonic insolit, s-a îmbogățit repede cu citeva. le-as numi, „blocuri faguri". lăsind între ele. ca intr-o deschidere de potcoavă. o cale spre colinele din est. inundate de soarele gata să asfințească. Trec apoi pe la Muzeul județean. mereu îmbogățit si el cu noi exponate si în care, cit vezi cu ochii, e numai istorie, o istorie care începe cu pietre tocite de mii si mii de ani. ca Prime urme materiale din acest tinut. culminind cu ceramica de Cucuteni si cu inventarul uneltelor de Pescuit. păstorit si albinărit. si privesc tulburat de gin- dul că in timpuri străvechi cu aceste unelte s-a muncit. ele dezvăluind, totodată. statornicia oamenilor.

legătura lor dintotdeauna cu țarina străbună. Mai ales acele stiubeie uriașe din trunchi de copac si giganticele teascuri pentru struguri par a-ti spune că nu din goana calului iți construiești asemenea lucruri anevoie de mutat dintr-un loc in altul. în zilele ce urmează văd Spitalul si Filatura, ambele obiective fiind înrudite nu numai prin gradul inalt de dotare tehnico-stiintifică. nu numai printr-o ambiantă ne care o dau două unităti social-industriale timpului pe care-I trăim, ci si prin împrejurarea, frapantă pentru un reporter, de a fi intrat în funcțiune laolaltă cu un liceu si o grădiniță pentru copii. Construim cu gindul la prezent, construim cu gindul la viitor... Văd apoi, înălțată Si ea în acești ani de efervescentă si dinamism constructiv, fabrica de mobilă de-o vîrstă cu județul, considerată printre cei mai buni „artizani" ai noștri si. totodată, printre cei mai solicitați furnizori din Europa : iar după amiază mă aflu î">- tr-un sat in care, iarăși in acești ani. un învățător a dat ființă, in cadrul Festivalului national „Cintarea României", unuia dintre cele mai interesante ansambluri de muzică si dansuri populare : Ansamblul de eonii din Pădurem. r el care cu viorile, cobzele fluierele, naiurile. tamba- lurile si jocurile sale moldovenești a fost nu numai o revelație pentru televiziunea română, ci si un
(Continuare în pag. a V-a)

a straturilor ce urmează să intre in exploatare. Mai mult, de comun acord cu minerii am stabilit ca, trimestrial, să organizăm asemenea intîlniri, in care, să discutăm problemele privind mecanizarea, lucrărilor miniere, îmbunătățirea calității utilajelor pe care le fabricăm.— Din informațiile primite la Ministerul Minelor rezultă că centrala totuși. . .rămjneri in sortimente și sub-

în Capitală au avut loc. vineri. 7 decembrie. funeraliile tovarășului Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, activist de frunte al Partidului Comunist Român "și al statului nostru Socialist, care și-a consacrat intreaga viață slujirii neabătute a cauzei nobile a libertății și independenței poporului român, a edificării noii triei.Corpul Voitec a în holul, drapat în negru, al Palatului Marii Adunări Naționale, unde erau arborate in berna drapelele tricolore și roșii. Pe un panou îndoliat se afla portretul celui dispărut. Pe perne purpurii erau rinduite cele mai înalte titluri, ordine și_ medalii ale Republicii ce i-âu fost tele sale in desfășurată, abnegația cu poporului, ale strucției socialismului în România.în semn de profund omagiu adus memoriei lui Ștefan Voitec, din ultimă gardă au făcut parte tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, precum și tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Ion

orinduiri pe pămintul pa-neînsuflețit al lui Ștefan fost depus pe un catafalc
Socialiste România, conferite pentru meri- îndelungata activitate pentru dăruirea și care a servit interesele patriei, cauza con-

I

Dincă, Manea Mănescu. Gheorghe Oprea și Gheorghe Rădulescu.La catafalc au mai făcut de gardă membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat, guvernului, Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. deputați in Marea Adunare Națională, vechi militanți ai mișcării socialiste, muncitorești, revoluționare din țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au exprimat familiei îndoliate sentimente de profundă compasiune.în cursul dimineții, prin fața catafalcului au trecut. în acordurile grave ale marșurilor funebre, spre a aduce un ultim omagiu defunctului, un mare număr de bucUreșteni ’ — activiști de partid și de stat, reprezentanți ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, personalități ale vieții științifice și culturale, ^oameni ai muncii din întreprinderi ‘și instituții ale Capitalei.La catafalcul lui Ștefan Voitec era depusă o coroană de flori din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae

de asemenea.Ceaușescu. Se aflau, depuse coroane din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat. Guvernului Republicii Socialiste România, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Ministerului Educației și Invățămîntului. Consiliului Culturii "și Educației Socialiste, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Comitetului municipal București al P.C.R. și Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București. Academiei Republicii So- România, din partea altor centrale.cursul dimineții, șefii mi- diplomatice acreditați lacialiste instituțiiTot in siunilor București au prezentat, prin Comisia de organizare a funeraliilor, condoleanțe. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat. Biroului Marii Adunări Naționale și guvernului, precum și familiei celui dispărut.în acordurile unui marș funebru, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui . Ștefan Voitec a fost ridicat de pe catafalc și depus pe platoul din fața Palatului Marii Adunări Naționale. ■ unde a avut loc mitingul de doliu.
Mitingul de doliu

inregistrează. , urma la anumite ansamble,— într-adevăr, livrat minerilor ordinea lor dc determinat nu întotdeauna am subansamblele montaj, ceea ce întîrzierea intrării

Ora 11,00. drapel îndoliat, a prezentat Fanfara militară, aliniată pe a intonat un marș funebru.In tribuna amenajată pe platoul din f;ița Palatului Marii Adunări Națidnale au luat loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, membri și membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al ’ "C.C, al mișcării din țara familieiErau prezenți, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consi-

O gardă militară, cu onorul, platou, Voitec. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vechi militant al mișcării socialiste, muncitorești, revoluționare, activist de frunte al partidului și statului, care și-a consacrat intreaga viață cauzei nobile a libertății și independenței poporului, edificării noii o- rinduiri sociale pe pămintul României.în aceste triste clipe, cind ne despărțim de Ștefan Voitec, doresc să evoc trăsătura personalității sale de

liulni Național al crației și Unității tați in Marea Adunare Națională, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, membri ai unor înalte foruri științifice și culturale. A participat un mare număr de oameni ai muncii din intreprinderile și instituțiile Capitalei.La mitingul de doliu a luat cu- vintul tovarășul Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a spus :Cu mare durere, conducem pe ultimul său drum pe tovarășul Ștefan

Frontului Socialiste, Dsmo- depu-

(Continuare in pag. a V-a)
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C.C. al P.C.R., secretari ai P.C.R., vechi militanți ai comuniste și muncitorești noastră, precum și membrii celui dispărut.
(Continuare in pag. a Il-a)

Municipiul Tulcea a cunoscut, dealtfel toate localitățile patriei, o puternică dezvoltare, in fotografie : cîteva din modernele sale construcții

Gheorghe IONIȚA 
Cezar IOANA corespondentul „Scinteii
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RAPORTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ORIENTĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA
— amplu program de acțiune a României 

în domeniul vieții internaționale 9 9

Oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare 
-problema fundamentală a epocii noastreîn Raportul prezentat la Congresul al Xlir-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, cu o deosebită pregnanță, faptul că în urma intensificării -cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, s-a creat în lume o încordare fără precedent în perioadă postbelică, făcînd să crească nemășurat pericolul izbucnirii unui nou război mondial, care ar echivala cu o catastrofă pentru întreaga omenire. Pornind de la această situație, conducătorul partidului și statului nostru a reliefat cu toată tăria imperativul de a se acționa cu toate forțele și prin toate mijloacele pentru a se depăși situația deosebit de gravă prin care trece in prezent umanitatea.

Sporirea arsenalelor — o 
teribilă amenințare pentru în
treaga omenire. m°d special se impune atenției aprecierea că escaladarea înarmărilor rachețo- nucleare sporește continuu pri

mejdia declanșării unei conflagrații care, in condițiile de astăzi, ar duce la (țistrugerea civilizației, a înseși vieții pe planeta noastră. Această apreciere derivă din analiza obiectivă, realistă a faptelor, a evoluției situației internaționale.Este un fapt incontestabil că politica înarmărilor, indiferent cum a, fost „justificată" de protagoniștii ei de-a lungul anilor, a făcut ca arsenalele în general, și cele nucleare în special, să acumuleze un uriaș potențial distructiv. în pofida voinței popoarelor, a avertismentelor oamenilor de știință, asistăm la noi și noi măsuri îndreptate spre producerea de a^me cu o putere de distrugere tot mai mare, cheltuielile militare apropiindu-se de fabuloasa sumă de 1 000 miliarde de dolari anual. Drept rezultat, pe planetă s-au acumulat circa 50 000 de încărcături nucleare, iar cursa continuă în ritm mereu mai accelerat. Acestui uriaș „butoi cu pulbere" radioactivă nu-i lipsește decit o scinteie pentru a arunca in

neant roadele evoluției multimilenare a societății omenești și chiar specia umană ca atare, iar sursele de scintei se înmulțesc cu fiecare zi.Situația cea mai primejdioasă s-a creat în Europa, devenită cel ’ mai mare arsenal nuclear și clasic, a cărui forță de distrugere pune în primejdie pacea și viața nu numai din perimetrul continentului, ci și din întreaga lume. în plus, tensiunea s-a agravat și mai mult prin trecerea la amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune ale Statelor Unite in unele țări din vestul Europei .și, ca urmare, la contramăsurile nucleare adoptate de Uniunea Sovietică și unele țări socialiste din Europa,.Pericolele create apar și mai evident cu cit negocierile de dezarmare au . fost întrerupte. în virtutea gravității situației create, secretarul
_____________ Vasile PROS
(Continuare in pag. a Vl-a)
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PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XIII-LEA
- PUTERNICĂ MOBILIZARE A ÎNTREGULUI POPOR

Acțiuni ferme, eficiente pentru 
îndeplinireu exempluru u planului

Cum acționează organele și organizațiile de partid pentru ca obiectivele și sarcinile de deosebită importanță prevăzute de documentele adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului să fie cunoscute, însușite și înfăptuite de fiecare comunist, la fiecare loc de muncă ? Prezenți în aceste zile în mari unități industriale, redactori și corespondenți județeni ai „Scînteii" au surprins în plină desfășurare acțiuni politico-organizato- rice consacrate acestui scop, au înregistrat experiențe practice, au consemnat proiecte pentru activitatea viitoare.

„Pînă la încheierea anului, 
planul la export 

va fi substanțial depășit"

„Calitatea produselor
- preocuparea de căpătîi 

a întregului colectiv"

în centrul muncii politice 
de masă — însușirea docu
mentelor Congresului. Colec' tivul Combinatului chimic „Azomu- reș“ din Tg. Mureș a raportat depășirea cu 180 de milioane lei a planului producției-marfă pe 11 luni din acest. an. „Este expresia modului concret în care acționează încă din aceste zile comuniștii, toți lucrătorii combinatului nostru pentru înfăptuirea concretă a , marilor obiective și sarcini ce ne revin din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor — ne spune Adrian Insură- țelu, secretarul comitetului de partid al combinatului. In aceste zile, ca și în perioada imediat următoare, întreaga activitate politico-educativă desfășurată de comitetul de partid, de birourile organizațiilor de bază este concentrată spre cunoașterea și însușirea aprofundată a Raportului, a celorlalte documente aprobate de Congresul partidului, de către fiecare comunist, de către fiecare om al muncii din combinat. In primul rînd am început dezbaterea detaliată a fiecărui capitol din Raport in toate cele 25 de organizații de bază. Ca lucrători în domeniul chimiei — ramură care, în lumina prevederilor Directivelor, va înregistra în cincinalul următor un ritm mediu anual de creștere de 8,5—9 la sută — un accent deosebit în cadrul dezbaterilor punem pe sarcinile concrete ce revin combinatului pentru dezvoltarea intensivă a producției, in cazul nostru a chimiei de sinteză fină și de mic tonaj. Bunăoară, în cincinalul următor producția de îngrășăminte lichide va crește anual pînă la 250 000 tone ; cea de îngrășăminte complexe cu microelemente va ajunge la 50 ooo .tcm^jaț, producția. destinată îngrășăril,animalelor va crește de la 1 000 tbrie',1 in prezent, la 5 000 tone pe an. Or, pentru a ne achita cu cinste de aceste mari sarcini, urmărim ca fiecare comunist și lucrător din combinat să cunoască pînă în detaliu sarcinile ce-i revin și să acționeze energic pentru înfăptuirea acestora la fiecare loc de muncă. Iată de ce pentru a spori eficiența dezbaterilor, acestea au fost și sînt însoțite de grafice comparative, de panouri sintetice privind modalitățile, căile în care putem acționa pentru creșterea productivității muncii, de proiecții de filme realizate în combinat".De fapt documentarea prin fabricile combinatului, discuțiile cu comuniștii, cu secretarii și membrii birourilor organizațiilor de bază au reliefat și alte forme, alte modalități folosite aici pentru popularizarea și însușirea documentelor Congresului. In secții, la locurile de muncă sînt afișate extrase din Raportul prezentat la Congres, din chemările adresate clasei muncitoare de secretarul general al partidului, sînt prezentate sarcinile concrete ce revin atît combinatului în ansamblu, cît și colectivelor de muncă din fabricile și secțiile respective privind creșterea producției și productivității muncii, realizarea de economii de energie și combustibili. Activitatea celor 150 de agita

Intrarea patriei noastre într-o etapă nouă, superioară, de dezvoltare economico-socială va fi marcată — așa: cum se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor, așa cum prevăd documentele Congresului al XIII-lea al partidului — de creșterea puternică a contribuției cercetării științifice la promovarea rapidă a progresului tehnic in toate domeniile de activitate. Potrivit Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pe perioada 1986—1990, elaborat sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, activitatea de cercetare va trebui să asigure creșterea substanțială a nivelului tehnic și ■ calitativ al produselor, îmbunătățirea structurii producției și valorificarea tot mai eficientă a resurselor economiei naționale, sporirea gradului de competitivitate al produselor românești.„Tinind seama de aceste orientări și prevederi de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea economico- socială a țării — ne spune ing. Matei Constantin, director tehnic la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări — programele privind mecanizarea, automatizarea și robotizarea tuturor sectoarelor economice, cuprinse în documentele adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, prevăd sarcini deosebit de mobilizatoare pentru întregul nostru colectiv. în calitate de coordonator pe întreaga economie a activității din domeniul automatizărilor, colectivul institutului nostru trebuie să îndeplinească in mod exemplar aceste sarcini și putem afirma că toți cercetătorii și proiectanții sînt pregătiți să răspundă cu competență și dăruire exigențelor actuale și de perspectivă puse de partid în fața celor care lucrează pe tărîmul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. Garanția înfăptuirii acestor sarcini sint rezultatele bune obținute pînă acum, produsele și tehnologiile puse la dispoziția industriei, în ultimele luni, fiind mijloace de automatizare competitive, la -nivelul performanțelor atinse pe plan mondial". 

tori — organizați pe schimburi, ateliere și secții — a gazetelor de perete, ca și dezbaterile din adunările generale de partid sînt consacrate, în aceste zile, asupra aceluiași obiectiv : însușirea și înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor ce revin combinatului. (Gh. Giurgiu, corespondentul „Scînteii").
Implicarea mai directă a 

organizațiilor de bază in re
zolvarea problemelor pro
ducției Intrebîndu-l care estepulsul producției în aceste zile, tovarășul Florin Banu, secretarul comitetului de partid din cadrul Schelei de producție petrolieră Drăgă- șani, ne pune în față ultima „operativă". Din această situație statistică „la zi" reținem că, de la începutul anului și pînă acum, au fost extrase și puse la dispoziția economiei naționale, peste sarcinile planificate, 3 058 tone țiței, 114 milioane mc gaze brute și 92 tone gazolină.— De la rezultate bune — ne spune secretarul comitetului de partid — pornim activitatea pentru înfăptuirea sarcinilor anului viitor, superioare cu mult realizărilor din acest an. Obiectivul nostru principal este să asigurăm, așa cum ne cere secretarul general al partidului, implicarea mai directă, creșterea răspunderii și rolului birourilor organizațiilor de bază în rezolvarea problemelor producției, în bunul mers al întregii activități productive. Pentru că, deși în ansamblu, rezultatele muncii sondorilor noștri sînt bune, analizele efectuate in adunările și conferința de dare de seamă și alegeri au reliefat faptul că birourile organizațiilor de bază, și comitetul de partid au neglijat unele lături ale organizării producției, așa cum este cazul repartizării cadrelor tehnice pe brigăzi și schimburi, neurmărirea pînă la finalizare a tuturor măsurilor și operațiilor din programul special privind creșterea debitelor medii pe sonde și a factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, nerespectarea termenelor stabilite pentru unele obiective din planul de investiții și altele, pentru a căror nesoluționare operativă n-au tras la răspundere consiliul oamenilor muncii, pe membrii acestuia cu atribuții clare în aceste domenii, care sînt și comuniști.Pornind de la aceste stări de lucruri, noul comitet de partid a hotărît ca fiecare dintre membrii săi să răspundă direct de cite un sector de activitate și lunar, in adunările organizațiilor de bază din care fac parte, ori in ședințele comitetului, să raporteze despre modul cum își îndeplinesc sarcina încredințată, asigu- rind prin aceasta creșterea răspunderii fiecăruia, participarea mai activă și mai exigentă Ia înfăptuirea hotărîrilor și sarcinilor ce le revin, în aceeași idee s-a stabilit să fie antrenat în mai mare măsură și activul de partid, comisiile pe probleme ale comitetului de partid și pe domenii ale consiliului oamenilor muncii? cei mai buni specialiști. O atenție deosebită va fi acordată orientării dez

Ce rezultate au obținut și ce își propun în continuare specialiștii acestui colectiv fruntaș in întrecerea socialistă dintre unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică ?în activitatea de producție, care are o pondere importantă in cadrul institutului, principalii indicatori e- conomico-financiari au fost îndepliniți și chiar substanțial depășiți. Planul pe anul 1984 la producția- marfă, beneficii și producțivita- 
LA INSTITUTUL UE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Șl INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU AUTOMATIZĂRI

Competență și răspundere în realizarea 
sarcinilor actuale și de perspectivă

tea muncii, bunăoară, a fost realizat, in cinstea Congresului al XIII-lea al partidului, la data de 14 noiembrie. Ca atare, pînă la sfîrși- tul anului se va obține suplimentar o producție în valoare de 20 milioane lei, iar planul de beneficii va fi depășit cu 6 milioane lei. Sînt rezultate care se datoresc măsurilor luate pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al unor produse destinate exportului, precum și pentru accelerarea procesului de automatizare, electronizare și robotizare a producției. Bunăoară, s-a elaborat o nouă concepție constructivă și de fabricație pentru traductoarele de temperatură utilizate în fabricile de ciment destinate exportului (in Irak, China și Siria) și au fost incluse rezolvări noi in asigurarea asistenței tehnice pentru rafinăria de la Banias — Siria.Potrivit documentelor Congresului al XIII-lea al partidului, una din principalele căi de dezvoltare a industriei în cincinalul viitor o repre- 

baterilor din adunările generale de partid spre îndeplinirea hotărîrilor a- doptate, spre exercitarea controlului asupra îndeplinirii sarcinilor primite de către fiecare comunist. (Ion Stan- ciu, corespondentul „Scînteii").
Pentru statornicirea unui 

spirit revoluționar în întrea
ga activitate. ”Cu putine zile înainte de începerea lucrărilor Congresului al XIII-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a vizitat din nou întreprinderea — ne spune tovarășa Maria Diaconu, secretara comitetului de partid a întreprinderii textile „Dacia" din Capitală. Cu acest prilej, secretarul general al partidului a felicitat colectivul unității și ne-a cerut să acționăm în continuare în vederea realizării unor produse de o calitate tot mai înaltă, în condițiile creșterii eficienței economice a întregii activități. Apoi, ca delegată la Congresul al XIII-lea am ascultat direct Raportul secretarului general al partidului prezentat marelui forum al comuniștilor, am reținut obiectivele și sarcinile stabilite industriei ușoare.Ne revin într-adevăr sarcini mari, în cincinalul următor, pe baza dezvoltării secției țesătorie, ca și a creșterii productivității muncii, producția întreprinderii va crește de aproape 2 ori. Volumul produselor exportate va ajunge la 85 la sută. Comuniștii, întregul colectiv ne-am angajat in fața secretarului general al partidului să îndeplinim în mod exemplar aceste sarcini. întreaga activitate organizatorică și politico-educativă a comitetului de partid, a birourilor organizațiilor de bază este concentrată acum în vederea înfăptuirii acestui angajament — spre a asigura statornicirea unui spirit cu adevărat revoluționar în munca fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist, spirit care să se concretizeze în fapte de muncă revoluționare".In toate secțiile întreprinderii, organizațiile de partid desfășoară în aceste zile o largă muncă de popularizare a documentelor Congresului al XIII-lea, a obiectivelor și sarcinilor ce revin colectivului de muncă, își stabilesc planuri concrete de măsuri care să ducă la înfăptuirea acestor sarcini. Țesătoarea Ioana Tudor, secretara biroului organizației de bază din schimbul I, secția țesătorie, ne vorbește despre acțiunile ce și le-a propus biroul în vederea creșterii spiritului de răspundere și exigență, de autodepășire și inițiativă al fiecărui comunist. Inginera Viorica Niculescu, secretară adjunctă a comitetului de partid, ne relatează despre planurile și măsurile stabilite, despre preocupările celorlalte organizații de bază din secțiile finisaj, filatură, din atelierele de creație sau mecano-energetice pentru ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Au fost și vor fi introduse noi tehnologii de fabricație, care asigură realizarea unor țesături de calitate superioară, ceea ce contribuie la creșterea competitivității produselor întreprinderii pe piața externă. Dealtfel, pentru diversificarea gamei sortimentale, colectivul întreprinderii și-a propus crearea a 32 articole din fire cu masă redusă, cu caracteristici tehnico-funcționale îmbunătățite, cu 420 desene in 1 600 desfășurări colo- ristice, ponderea produselor noi și reproiectate reprezentînd in anul viitor peste 86 la sută din volumul producției. (Al. Pintea).
zintă automatizarea proceselor de producție, domeniul principal de activitate al institutului. „Conștienți de răspunderile pe care le avem in satisfacerea complexelor și variatelor cerințe ale industriei — ne spune ing. loan Sandu Lazăr, șeful secției de cercetare pentru calculatoare de proces — specialiștii din colectivul nostru sînt în prezent pe deplin mobilizați la elaborarea, conceperea și realizarea de noi elemente și echipamente de automatizare, ca

litativ superioare, eliminînd, totodată, aproape in totalitate importul pe devize convertibile pentru produsele elaborate în institut, prin utilizarea materialelor și a componentelor din țară. sau din țări socialiste. Cunoaștem prevederile documentelor Congresului al XIII-lea, sarcinile ce ne revin în domeniul înnoirii și modernizării mijloacelor de muncă și sîntem pregătiți să le înfăptuim în mod exemplar. Spre exemplu, am conceput și realizat noi echipamente din familia NUMEROM pentru coț manda numerică a mașinilor-unelte, din care tipul NUMEROM 460 cu calculator inclus a fost realizat în institut, în cadrul activității de microproducție. în ultima lună s-au executat și livrat 22 asemenea echipamente pentru întreprinderea „înfrățirea" Oradea și întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București. O activitate susținută desfășurăm și pentru satisfacerea cerințelor producției din alte sectoare, prin proiectarea și implemen-

Asemenea tuturor oamenilor muncii din țara noastră, am luat cunoștință cu viu interes de hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, la care — prin voința întregului popor — tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, a fost reales în înalta funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a viitorului luminos al patriei noastre socialiste. Ca om al muncii ce îmi desfășor activitatea în- tr-o unitate a industriei chimice, din Raportul prezentat la Congres mi-au reținut în primul rînd atenția prevederile referitoare la dezvoltarea acestei ramuri. Am luat cunoștință cu deplină satisfacție de faptul că, în cincinalul următor, producția â- cestui important sector urmează să crească într-un ritm mediu anual de 8,5—9 la sută, superior ritmului ce se va realiza pe ansamblul industriei noastre. Un rol deosebit în înfăptuirea acestor mobilizatoare sarcini revine și Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, care realizează o bună parte din producția de îngrășăminte chimice a țării.In mod firesc, în aceste zile, întregul colectiv este mobilizat pentru îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an și pregătirea producției anului viitor. Preocupîn- du-ne permanent de funcționarea la întreaga capacitate a instalațiilor din dotare, de asimilarea în fabricație a noi sortimente de îngrășăminte chimice, de onorarea promptă și la un nivel calitativ superior a comenzilor de export, în perioada care a trecut din acest an am livrat suplimentar partenerilor externi pro

In construcție : stația Piața Unirii II de pe magistrala II a metroului bucureștean
Pentru extinderea culturii prunuluiLa Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Strejești- Sîmburești, Județul Olt, s-a desfășurat o dezbatere tehnico-ști- ințifică privind cultivarea prunului. Au participat specialiști de la Academia de științe agricole, și silvice, Trustul pomicultu- rii, din unități de cercetare și de producție din țară. Cele 34 de comunicări prezentate au evidențiat căile și

metodele de extindere în cultură a soiurilor autohtone valoroase și a soiurilor noi, metodele de producere a materialului săditor, tehnologiile moderne de întreținere a livezilor și de valorificare superioară a fructelor. Participanții au efectuat, totodată, vizite de lucru in cimpurile experimentale și fermele stațiunii și in plantațiile de pomi ale cooperativelor agrico
tarea de sisteme de automatizare cu calculatoare de proces în industria chimică, petrochimică, constructoare de mașini, metalurgică, sisteme pe care le realizăm cu calculatoare fabricate in țară, din familiile ECAROM. CORAL și M-18, M-118".între realizările de prestigiu ale colectivului de specialiști din institut se numără și proiectele pentru instalații și echipamente de automatizare a proceselor tehnologice din diverse ramuri ale economiei națio

nale, cum sînt cele pentru automatizarea și dispecerizarea cîmpurilor de sonde pentru extracția țițeiului și gazelor naturale, pentru automatizarea platformelor de foraj și explorare marină, pentru automatizarea diferitelor lucrări în sectorul minier, a stațiilor de pompare din cadrul sistemelor de irigații, precum și cele pentru dispecerizarea și automatizarea unor operații la Canalul Dunăre — Marea Neagră și la viitorul Canal Poarta Albă — Midia Năvodari.Una din prevederile de cea mai mare însemnătate cuprinse in documentele Congresului al XIII-lea al partidului se referă la necesitatea ca cercetarea să soluționeze mai rapid problemele de importanță hotărîtoare pentru dezvoltarea economico-socială a țării. Ca urmare, conștienți de răspunderile ce le . revin, specialiștii din institut acționează cu fermitate pentru scurtarea termenelor de asimilare a noilor produse și tehnologii. Se poate spune că, în această 

duse în valoare de peste 120 milioane lei.Conștienți de marile răspunderi ce ne revin in anul viitor, ca și in cincinalul 1986—1990, acționăm cu toată fermitatea pentru mai buna organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, perfecționarea pregătirii profesionale, astfel incit să producem cantități sporite de îngrășăminte chimice, cu consumuri materiale și energetice cît mai reduse. O atenție deosebită am acordat în ultima vreme pregătirii tuturor instalațiilor in vederea creșterii siguranței lor în exploatare in perioada de iarnă. Totodată, s-au luat măsuri pentru asigurarea pieselor de schimb și materialelor necesare executării reparațiilor și reviziilor planificate în anul următor. In acest context, am luat măsuri pentru realizarea în atelierele proprii a unor repere, pentru recondițio- narea și refolosirea pieselor de schimb și subansamblelor de la instalațiile și utilajele achiziționate din import.Acționînd în spiritul indicațiilor și sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din combinatul nostru se angajează ca, pînă, la încheierea anului, să sporească valoarea producției livrate suplimentar la export la 200 milioane lei. Ne exprimăm astfel, prin fapte, adeziunea noastră muncitorească la istoricele hotărîri adoptate de marele forum al comuniștilor.
Jean NEDELCUTĂ maistru la Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele

le Vitomirești, Dobro- teasa și Dejești. Un interes deosebit a stîrnit instalația de deshidratare a prunelor prin folosirea captatorilor solari și a energiei calorice rezultate din arderea resturilor vegetale, realizată de cercetători ai stațiunii.
Mihai 
GRIGOROȘCUȚA corespondentul„Scînteii" 

privință, s-a acumulat o experiență deosebit de valoroasă și care — eventual — poate fi preluată și de alte institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică. Este vorba de realizarea in sectoarele de microproducție ale institutului a unor loturi de prototipuri sau serii mici, de 5—10 sau chiar 50 produse, în așa fel încit unitățile industriale să preia odată cu noile tehnologii și experiența practică a fabricării primului lot de produse. Pe baza acestui mod de organizare a activității de cercetare- proiectare-producție, au fost scurtate mult termenele de introducere în fabricație a echipamentelor de automatizare de tip ROMECOB și ROMECOR, produse competitive, necesare industriei textile, pentru controlul calității țesăturilor.„Pentru a traduce in viață sarcinile prevăzute in documentele Congresului al XIII-lea al partidului privind introducerea cu fermitate și în cel mai scurt timp a rezultatelor cercetării in producție — ne spune ing. Eustațiu Stanciu, șeful secției de producție — vom căuta să extindem acest sistem de organizare a activității la cît mai multe din produsele noastre. Acest mod nou de colaborare cu întreprinderile se impune cu atit mai mult cu cit în domeniul automatizării se înregistrează, atît la noi, cit și pe plan mondial, cea mai rapidă dinamică de înnoire a producției. Pentru a putea fi competitivi în continuare, chiar la un nivel superior, e nevoie să dăm dovadă de o mai mare mobilitate, să scurtăm ciclul de elaborare și aplicare a noilor tehnologii, să accelerăm procesul de înnoire a producției".Prin tot ce a realizat și și-a propus să înfăptuiască de acum înainte, este evidentă angajarea fermă a întregului colectiv de oameni ai muncii din acest institut de a soluționa mai rapid și la un nivel calitativ superior cerințele producției moderne, de a contribui cît mai substanțial la ridicarea industriei românești, a întregii economii la nivelul celor mai avansate cuceriri ale revoluției teh- nico-științifice contemporane.
Elena MANTU

Fac parte dintr-un colectiv de aproape 600 muncitori, maiștri, ingineri și proiectanți care realizează mașini-unelte grele. Noua fabrică din cadrul întreprinderii „1 Mai" Ploiești, unde îmi desfășor activitatea, a luat ființă acum cițiva ani, ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul unei vizite de lucru în județul Prahova. Intr-un timp scurt, colectivul nostru a reușit să omologheze și să asimileze în fabricație, numai pe bază de concepție proprie, zeci de mașini de găurit adînc, strunguri mari SN, mașini de danturat în V și altele, care altfel trebuiau să fie aduse din import. în felul acesta, am contribuit și noi la diminuarea efortului valutar al țării.Din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului am înțeles și mai bine că toți oamenii muncii trebuie să-și amplifice eforturile pentru ca industria românească să-și mențină și consolideze pozițiile pe care Ie ocupă în lume în ce privește competitivitatea și nivelul calitativ al produselor realizate. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, pînă în anul 1990, circa 95 la sută din produsele românești trebuie să fie din punct de vedere tehnic și calitativ la nivelul celor existente pe plan mondial, iar cel puțin 2—5 la sută din produse să aibă asemenea parametri tehnici și calitativi care să situeze România pe primul loc în lume.Ințelegind că aceasta este o sarcină de mare importanță pentru progresul economic necontenit al țării,
Pentru sporirea producției de cărbune
(Urmare din pag. I)funcțiune a unor noi capacități de producție. Fără a încerca să găsim justificări, nu putem însă să trecem cu vederea că, din diferite motive, unii colaboratori nu și-au onorat în totalitate contractele încheiate. Bunăoară, la transportoarele de mare capacitate se înregistrează o nerea- lizare de aproape 400 tone, deoarece nu au fost livrate la termenele stabilite lanțul 0 18 tip C asimilat de întreprinderea „Ciocanul" din Nădrag, motoarele electrice de la ■ întreprinderea ’de transformatoare și motoare' electrice Filiași și „Electro- putere" Craiova, rulmenții grei din seria 23 168 K fabricați la întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești. Una din cele mai dificile probleme cu care ne confruntăm in momentul de față' este lipsa cablurilor e- lectrice pe care trebuia să ni le livreze întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante București ; din această cauză nu pot fi finalizate ultimele trei excavatoare cu rotor port-cupe ESRc 470, a căror, execuție este practic Încheiată. De aceea, folosim și acest prilej pentru a adresa colectivelor unităților furnizoare apelul nostru muncitoresc de a livra cît mai repede piesele și materialele restante, întrucit de a- ceasta depinde realizarea producției fizice la fiecare sortiment în parte.

PRODUCȚIA DE UTILAJE MI
NIERE — PRIORITATEA NUMĂ
RUL UNU. La întreprinderea mecanică Timișoara — una din principalele unități producătoare de utilaje miniere — s-au fabricat și urmează să se realizeze, pînă Ia sfir- șitul acestui an și în ultimul an al cincinalului, un număr important de excavatoare ESRc 470 și susțineri mecanizate pentru abataje. Este demn de relevat că, de la începutul acestui an, oamenii muncii din această întreprindere au livrat minerilor 600 de tone de utilaje peste plan.— Puternic mobilizați de îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, realizarea integrală a planului la producția fizică reprezintă pentru noi, constructorii de utilaje miniere, preocuparea numărul unu — ne spune tovarășul Ni
colae Popcscu, directorul tehnic al întreprinderii. Experiența dobîndită în ultimii ani, cind am asimilat în fabricație excavatoarele cu rotor port-cupe ESRc 470 și primele combine de înaintare în steril, ne-a fost de mare folos în organizarea producției și a muncii. Bunăoară, am organizat fluxuri tehnologice pentru fiecare produs in parte, stabilind — pe bază de grafice — termene de execuție pentru toate reperele. Și nu este lucru ușor să ai permanent o imagine clară a stadiului în care se află fabricația fiecărui excavator, produs care are în componența sa peste 13 000 de repere. Totodată, au fost întocmite programe speciale de lucru pentru mașinile și instalațiile conducătoare. Bunăoară, pentru a evita apariția unor „locuri înguste" pe fluxul tehnologic, am stabilit ca la instalațiile și utilajele de bază să se lucreze in trei schimburi. De asemenea, am acordat o atenție deosebită calității fiecărui reper, fiind conștienți că numai așa asigurăm, pe lingă creșterea fiabilității utilajelor, și o productivitate mult sporită în unitățile miniere, unde sint puse în funcțiune.în secția utilaj minier, șeful de echipă Ion Jidveanu, care împreună cu alți muncitori executau o grindă inelară de la excavatorul 470, ne prezintă alte cîteva măsuri luate pentru îmbunătățirea calității producției. „Realizăm utilaje de mare complexitate tehnică, pe care le mal produc numai patru țări in lume, ne spune șeful de echipă. în acest an ne-am ocupat in mod special de îmbunătățirea calității excavatorului ESRc 470, știind că astfel venim în sprijinul minerilor de a lucra cu înalt randament pentru a spori producția de cărbune. Dintre măsurile luate, îmi este mai ușor să mă refer 

colectivul nostru acordă o atenție deosebită realizării unor produse de inalt nivel tehnic și calitativ. In acest an s-au proiectat și realizat pentru întreprinderea „Republica" din Capitală trei laminoare de tras țevi la rece. Imediat după încheierea lucrărilor Congresului partidului, am început probele tehnologice la o altă mașină de tras țevi cu dia- metre mai mari.In fabrică avem un colectiv de tineri ingineri și specialiști care acționează stăruitor pentru îmbunătățirea calității produselor și înnoirea tehnologiilor de fabricație. Aș putea să numesc aici pe inginerii Mihai Coman, Romeo Hanganu, Mihai Butoi, pe maistrul Dumitru Pîrvu. Dar întregul colectiv este pe deplin angajat în înfăptuirea acestor obiective. Toți muncitorii fac eforturi pentru ridicarea permanentă a nivelului de pregătire tehnico-profesio- nală. Cu toții știm că de aceasta depinde, în mare măsură, realizarea unor produse cu performanțe tehnice și calitative superioare, competitive pe piața internațională. Aceasta cu atît mai mult cu cît, din acest an, am început să livrăm mașini- unelte și la export. întregul nostru colectiv se angajează ca prin activitatea pe care o desfășoară să contribuie din plin, cît mai substanțial, la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.
Stefan CERCELstrungar, secretarul comitetului de partid de la fabrica de mașini-unelte din cadrul întreprinderii „1 Mai" Ploiești

Ia soluția pe care am propus-o eu. Mergînd intr-o unitate minieră, am observat că la îmbinarea grindei inelare cu suportul mecanismului de rotire a platformei pivotante apar în timpul funcționării unele descentrări. De aceea, am propus modificarea constructivă a acestor suban- samble, prin consolidarea suplimentară a grinzii, asigurînd astfel funcționarea în condiții optime a mecanismului de rotire".Dealtfel, a intrat în obișnuința ^.muncitorilor și tehnicienilor de bici ' că, periodic, să se deplaseze în întreprinderile miniere pentru a urmări funcționarea utilajelor pe care le-au executat. Și nu de puține ori, pe baza observațiilor făcute, se aplică în producție noi soluții constructive pentru îmbunătățirea calității utilajelor. Iată numai un singur exemplu edificator. Maistrul Titus Ciorei s-a deplasat în bazinul minier Rovinari, unde a observat unele nepotriviri la montarea turnului excavatorului cu contrabrațul. întors în întreprindere, el a conceput, împreună cu proiectanții, un dispozitiv prin care se realizează montajul perfect al celor două subansambla gigant.Modernizarea și îmbunătățirea continuă a parametrilor tehnico- funcționali ai utilajelor, găsirea unor soluții tehnice noi, menite să asigure atit sporirea fiabilității utilajelor, cît și reducerea greutății lor constituie, așadar, una din preocupările permanente ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din a- ceastă întreprindere, ale specialiștilor de la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaje miniere, mașini de ridicat și transport uzinal Timișoara.
PRODUSE CE VOR FI FABRI

CATE ÎN CINCINALUL VIÎTOR 
SÎNT DE PE ACUM PE PLANȘE
TELE PROIECTANȚILOR. „în lumina orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului, ne ocupăm în mod stăruitor de înnoirea și modernizarea utilajelor miniere — ne spune inginerul Vasile Antono- vici, directorul institutului timișorean. Pe această cale, unitățile producătoare pot executa utilaje tot mai robuste, de înaltă calitate și cu randament mult sporit, care să permită minerilor să extragă tot mai mult cărbune. încă de pe acum sint finalizate proiectele unora dintre utilajele cu care minerii vor lucra în anul viitor și în cincinalul 1986— 1990. Bunăoară, avem pe planșete, în faze avansate de execuție, proiectele pentru excavatorul cu port- cupe ESRc 470 modernizat. In cadrul institutului s-au organizat colective speciale care se ocupă de perfecționarea unor subansamble ale produsului. De exemplu, colectivul inginerei Gabriela Damșa, proiectează o nouă soluție constructivă pentru mecanismul roții cu cupe, în scopul măririi fiabilității acestuia în exploatare. Iar un alt colectiv, coordonat de inginerul Octavian Ciolac, lucrează la modificarea constructivă a susținerilor mecanizate". *Evident, procesul de înnoire șl modernizare a utilajelor miniere este un proces dinamic, permanent, iar rezultatele în acest domeniu pot fi ilustrate cel mai bine chiar de cei care le exploatează. „Lucrez de a- proape trei ani pe primul excavator tip 470 realizat în întregime de industria românească, ne spune șeful de brigadă Alexandru Miroiu, de la cariera minieră Tismana II. în toată această perioadă, excavatorul a funcționat ireproșabil, performanțele atinse fiind superioare celor realizate cu utilaje de același tip procurate din străinătate".O afirmație cu valoare de concluzie, dar și un stimulent puternic pentru proiectanții și constructorii de utilaje miniere, datori să-și perfecționeze necontenit activitatea, să conceapă și să realizeze in continuare utilaje moderne, de inalt nivel tehnic și calitativ, spre a-și aduce astfel contribuția la sporirea producției de cărbune, la dezvoltarea bazei energetice a țării.
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Munca oamenilor și aplicarea fermă a normelor 
științei agricole hotărăsc nivelul recoltelor

DEQTE /IR TflilF PADUIFIIA IIEHAD justul Covasna, experiența unor unități agricole demonstrează
!-|g IAjL I “Nt LHn I Uri Ui lltu I fin marj]e posibilități de creștere a producției la această cultură

Valorificarea deplină a potențialului productiv al pămintului, a bazei tehnico-mate- riale, obținerea de recolte record pe suprafețe cit mai mari reprezintă sarcini mobilizatoare, de cea mai mare insemnătate pentru toți oamenii muncii din agricultură. In Raportul la se caproducției, obținerea unor
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cel de-al Xlll-lea Congres al partidului subliniază că noua revoluție agrară are obiectiv principal dezvoltarea intensivă a recolte record,

sporirea pe această bază a contribuției agriculturii la dezvoltarea țârii.O dovadă concludentă a marilor posibilități de care dispune agricultura noastră socialistă o constituie recoltele record obținute in acest an de anumite unități agricole la diferite culturi. Intre acestea se numără și o serie de unități din județul Covasna, care in acest an au realizat producții superioare de cartofi. Dealtfel, pe ansamblul județului s-a obținut in acest an o producție medie
Performanțe de virf deosebit

de edificatoare

„Prin aplicarea corectă a tehnologiilor, recolta de cartofi poate crește foarte mult — afirmă directorul direcției agricole județene, Ladislau Vcreș. O producție obișnuită, de 20—25 tone la hectar, se poate obține de către orice unitate care are o anumită experiență. Insă producțiile indicate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse în județul nostru, de 30—40 tone de cartofi la hectar și

chiar mai mult, pot fi realizate numai prin optimizarea tuturor factorilor de vegetație, prin respectarea riguroasă a tehnologiei de cultivare și de întreținere a culturilor".înainte de a intra în fondul acțiunilor întreprinse în județ pentru obținerea de recolte superioare la a- ceastă cultură, prezentăm, în tabelul de mai jos, unitățile care s-au evidențiat în anul 1984 prin producțiile record de cartofi realizate :Unitatea Suprafața cultivată - în hectare — Producția obținută - in kg la hectar
I.A.S. Ozun 340 47 860
C.A.P. Mărtineni 450 41 193
Stațiunea de cercetare și

producție pentru cartof
Tg. Secuiesc 310 40 006

I.A.S. Sf. Gheorghe 200 36 485
I.A.S. Catalina 417 31 295
C.A.P. Tg. Secuiesc 320 30 050
C.A.P. Hoghiz 60 30 000

de
la hectar și, tot- rotația culturilor

peste de din între din țara noastră.
24 800 kg la hectar, pe o 17 770 hectare, Covasna acest punct de vedere pe județele mari producătoare

de prevederile

indemina oricui

cartofi de suprafață situîndu-se primul loc de cartofiIn pagina de față ne propunem să înfățișăm citeva din acțiunile întreprinse in județul Covasna in scopul sporirii producției de cartofi și să punem în evidență experiența valoroasă a unor unități fruntașe care au obținut in acest an producții record la această cultură.
30 050 kg cartofi odată, se asigură după cele mai bune plante premergătoare. în cadrul asolarpentului, în fiecare an, aceiași 33 de mecanizatori, cu același șef de fermă, Szocs Balint, cultivă cite 320 hectare cu cartofi de sămință. în 1984, această fermă a obținut și livrat 6 900 tone de cartofi de sămînță, cu trei mii tone mai mult față planului.

ALEGERE A 
PREMERGÂ-

CRITERII DE 
PLANTELOR
TOARE. în fermele specializate, atit programul de rotație a culturilor, cit și dotarea tehnico-materială asigură condiții optime pentru creșterea producției de cartofi. „Am stabilit criterii precise pentru evitarea monoculturii și asigurarea celor mai favorabile plante premergătoare culturilor de cartofi — ne spune ing. Elvin Drăgan, director adjunct al direcției agricole. Se urmărește ca,

i în cadrul asolamentelor, cartofii să fie amplasați după culturi care se recoltează devreme, ceea ce permite fertilizarea și pregătirea în cele mai bune condiții a terenului. In unitățile agricole care obțin producții mari la cartofi, principalele plante premergătoare sînt griul, orzoaica, orzul și leguminoasele amelioratoare ale solului, în primul rind trifoiul și lucerna".Specialiștii de la I.A.S. Ozun, C.A.P. Mărtineni, Cernat și Tg. Secuiesc, cu care am discutat, apreciază gradul țle, favorabilitate al culturilor premergătoare și in raport cu posibilitățile de pregătire și nivelare a terenului. După plantele premergătoare timpurii, lucrările de bază — arătura și pregătirea solului în vederea plantării — se fac atunci cind umiditatea optimă permite mărunțirea Iui. Experiența unităților agricole fruntașe demonstrează că plantarea cartofilor in teren bine mărunții și fără denivelări constituie un factor de mare -însemnătate pentru creșterea randamentului la hectar.
„Secretul la 
aplicarea riguroasă a tehnologiilor

O concepție organizatorică 
și tehnică bine definită.

I

cuprinzătoare r.

rectorul unității. Respectăm în mod riguros dozele’•recomandate, le dife- rențiem în raport cu condițiile locale umiditatea solului, gradul de imburuienare și procentul de humus din sol. Cînd procentul de humus e mai mare, doza de erbicide la hectar este mai ridicată. Controlul lanurilor de cartofi se face la două-trei zile, in tot cursul vegetației. Aplicarea tratamentelor contra bolilor și
JProducțiile sporite de cartofi obținute de un șir de unități agricole din județ sint rodul unei organizări superioare, al aplicării cuceririlor științei și tehnicii agricole, al unei activități perseverente desfășurate de organele agricole județene pentru valorificarea cit mai bună a potențialului productiv al pămintului, a soiurilor de inalt randament.Concret, care sint pirghiile de natură organizatorică și tehnică prin care s-a acționat in vederea creșterii, de la un an la altul, a producției de cartofi in actualul cincinal?

SPECIALIZATE IN 
CULTURĂ. In bi

ZONAREA CULTURILOR. In cadrul acțiunii de zonare a culturilor, suprafața destinată cartofului in sectorul agricol socialist a 1’ost concentrată în unități și ferme specializate situate in zonele cu cele mai favorabile condiții pentru această cultură. Dealtfel, in aceste zone se obține aproape intreaga producție- marfă de cartofi din sectorul socialist al agriculturii. Bunăoară, in consiliul agroindustrial Tg. Secuiesc se al'lă cele mai multe unități și ferme specializate eu suprafețe mari de cartofi. In acest an, unitățile agricole din acest consiliu agroindustrial au produs 122 000 tone de cartofi și au livrat statului 92 000 tone, adică 67 la sută din producția-marfă a sectorului socialist al agriculturii din județul Covasna.La delimitarea microzonelor favorabile culturii cartofilor s-a ținut seama de datele rezultate din cartarea solului, ceea ce a permis extinderea suprafețelor de pe care se obțin recolte record. Zonarea și micro- zonarea producției a fost insoțită de dotarea tehnico-materială corespunzătoare a unităților cultivatoare, de asigurarea materialelor fitosanitare și aplicarea tratamentelor pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, de specializarea mecanizatorilor și cooperatorilor, experiența acumulată favorizînd aplicarea riguroasă, sub toate aspectele, a tehnologiei de cultivare a cartofilor.

FERME 
ACEASTĂ tățile agricole cu suprafețe mari de \ teren arabil — Ozun, Cernat. Mărtineni, Sinzieni etc. — s-au organizat mai multe ferme specializate in cultura cartofului. Bunăoară, la cooperativa agricolă Cernat, unitatea cu cea mai mare suprafață de cartofi din județ, pentru cultivarea celor 850 hectare destinate acestei culturi au fost create patru ferme specializate. Președintele unității, Nagyolah Dezso, precizează că in fermele specializate există condiții de aplicare corectă, riguroasă a tehnologiilor, incepind cu sortarea tuberculilor pentru plantat, fertilizarea și pregătirea terenului, plantarea și întreținerea culturilor și pină la recoltare. In acest an, unitatea a livrat statului 17 000 tone de cartofi, din care 1 400 tone peste prevederile din contract. Dealtfel, in ultimii trei ani. unitatea a vîndut statului 5 100 tone de cartofi în plus față de prevederi. Pentru sporirea producției și a eficienței economice, conducerea unității a adincit specializarea fermelor, in sensul că două dintre acestea cultivă cartofi de sămință. iar celfelalte două produc numai cartofi de consum. La ferma nr. 1. condusă de inginerul Iuliu Moizi, cele 328 hectare de cartofi pentru sămință au fost repartizate mecanizatorilor și cooperatorilor pentru executarea tuturor lucrărilor în acord global.Organizarea fermelor specializate ridică insă probleme deosebite in unitățile cu suprafețe reduse de teren arabil. Pentru a se evita dispersarea acestei culturi, la cooperativa agricolă Tg. Secuiesc, care are 836 hectare arabile, se aplică un experiment interesant. Aici s-a creat o fermă specializată itinerantă. în cadrul căreia lucrează cooperatori și mecanizatori permanentizați, dar, în fiecare an. pe alt teren. Inginerul-șef Ladislau Kiss.'argumentează că în acest mod se accentuează specializarea oamenilor, a căror experiență mereu îmbogățită a permis să se obțină

întreprinderea agricolă de stat Ozun a-realizat în acest an cea mai mare producție de cartofi la hectar din județ. „Nivelul recoltei medii la hectar a crescut constant, de la un an la altul, în acest cincinal — precizează Ioan Barta, directorul unității. în 1981 am realizat 29 000 kg la hectar, in 1982 — 41 000 kg, în 1983 — 43 000 kg, iar în 1984 — 47 860 kg. Sălttîl ‘mare realizat îfl ce privește randamentul la hectar se datorează dăunătorilor, se sfuctueazâ pe bazamăsurilor luate pentru pregătirea îh controlului permanent al lanurilor' ' ' și cu foarte multă operativitate. De regulă, folosim mijloacele mecanice, dar atunci ‘cind solul e umed recurgem la aviația utilitară".Specialiștii unității susțin că fiecare kilogram de la 40 de tone in corporează multă gmdire novatoare multă muncă. I Gheorghe Szabo, „Recolta record, cartofi la hectar, se datorește, înainte de toate, asocierii tuturor factorilor de vqgetație. Timp de cinci ani, noi am experiL mentat capacitatea de producție a soiurilor și am efectuat' zeci de experiențe în colaborare cu cercetătorii institutului de specialitate de la Brașov. întreaga suprafață se plantează numai cu tuberculi din categoria elită și superelită".Se cuvine menționat că, in această fermă, șapte ani la rind recoltele medii au depășit 40 tone Ia hectar, în tot acest răstimp, mecanizatorii

măsurilor luate pentru pregătirea îh cele mai bune condiții a terenului și folosirea unor cantități tot mai mari de îngrășăminte organice. Dacă judecăm lucrurile prin prisma exigențelor noii revoluții agrare, a sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Congresul al Xlll-lea al partidului, atunci trebuie să depășim pragul de 50 tone de cartofi la hectar. Sîntem convinși că putem să realizăm asemenea recolte mari, totul depinde înainte de toate de munca noastră. Dovada cea mai concludentă în acest sens este că pe 248 hectare, in ferma condusă de Gheorghe Szabo, s-au obținut 55 900 kg cartofi la hectar. Un record ? Nicidecum. De la noul soi „Super", creat de cercetătorii de la Institutul de cercetare și producție pentru cultura cartofului din Brașov, am obținut 62 tone la hectar. Deocamdată pe cinci hectare. Este o performanță care prefigurează viitorul".Din discuția cu directorul întreprinderii și cu alți specialiști de aici, am reținut citeva din elementele tehnologiei ce se aplică cu rigurozitate la cultura cartofului.
DENSITATEA. Corelarea agro- fondului cu densitatea asigură valorificarea deplină a potențialului productiv al pămintului și al soiurilor. Densitatea este de 65 000 plante la recoltare. Modificările făcute la mașinile de plantat și reglarea acestora asigură uniformitatea cuiburilor de cartofi și folosirea unor tuberculi de sămință mai mari decît prevede tehnologia. De asemenea, reglarea corectă a mașinilor nu mai face necesară rebilonarea înainte de răsărire. In medie, se plantează cite cinci- șase tone de tuberculi la hectar, cantitate superioară celei obișnuite.
ÎNTREȚINEREA CULTURI

LOR. „Erbicidarea este o lucrare pretențioasă care trebuie gîndită in- ginerește — a ținut să ne spună di-
Din programul special privind cultura cartofului

aprobat de comitetul
• Cartofii vor fi cultivați numai pe terenuri 

arate din toamnâ, la adincimea corespunză
toare.

• Din suprafața totală, minimum 35 la sută 
va fi fertilizată cu îngrășăminte organice.
• Pe baza cartărilor agrochimice și în ra

port cu fertilitatea soiului, se vor administra în
grășăminte chimice pe întreaga suprafață ; 
componența și dozele acestora vor fi stabi
lite diferențiat pe sole.
• în sectorul socialist se vor cultiva urmă

toarele soiuri : Desire, Ostara, Procura, Eba, 
Super și Semenic.
• Din tuberculii de sămință ce se vor plan

ta, 5 la sută vor fi din categoria biologică 
superelită, 15 la sută — elită, 25 la sută înmul
țirea I, 32 la sută înmulțirea a ll-a, iar restul 
alte înmulțiri.
• Plantarea cartofilor se va efectua in pe

județean de partid
rioada optimă și în cel mult 15 zile de lucru.
• Organele agricole județene, împreună 

cu Stațiunea de cercetare și producție pen
tru cartof Tîrgu Secuiesc vor reactualiza pen
tru fiecare microzonă a județului tehnologia- 
cadru a culturii intensive de cartofi, adap- 
tind-o la condițiile pedoclimatice specifice.
• Culturile intensive de cartofi vor fi am

plasate numai pe suprafețele arate și fertili
zate in toamnă cu 40—60 tone îngrășăminte 
organice la hectar, precum și cu dozele de 
îngrășăminte chimice prevăzute în tehnologie.
• Unitățile producătoare de cartofi din 

afara zonei închise își vor asigura cartofii de 
sămință astfel : 10 la sută din cantitatea' ne
cesară va fi procurată din zona închisă din 
categoria biologică I pentru reînnoire, iar di
ferența va fi produsă pe loturile semincere 
proprii.

i'

cartofi obținut de sus la hectar in- „finețe tehnică", ; și multă, foarte Șeful de fermă, argumentează : de 55 900 kg de realizată in 1984

s-au specializat pe categorii de lucrări : Szabo Bela și Bcrda Fercnț — la pregătirea terenului. Nicolae Banciu, Ion Vancea și Alexandru Sekeres — la plantare, iar Alexandru Idu și Alexandru Tarcsy — la erbicidare și combaterea dăunătorilor. Bineînțeles, fiecare execută orice altă lucrare atunci cind este necesar. Eficiența economică a acestui mod de a lucra pămintul, de a cultiva și întreține această cultură este ridicată : datorită livrării in acest an a 6 366 tone cartofi de sămință. față de 2 000 tone planificate, beneficiile însumează 9 milioane de lei.— Pentru a ne spori contribuția la înfăptuirea obiectivelor stabilite de cel de-al Xlll-lea Congres al partidului in domeniul agriculturii, ne-am propus să viitor, cel la hectar destinată directorul scop am făcut pregătiri temeinice : arături adinei de bună calitate, cu brazdele uniforme, fără resturi vegetale, iar sub brazde am îngropat intreaga cantitate de îngrășăminte. Noi considerăm că fertilizarea cu 70—80 tone de gunoi de grajd Ia hectar constituie un factor determinant record. O asemenea cantitate o administrăm, la fiecare trei ani, pe același teren. Totodată, am dat și întreaga cantitate de superfosfat și jumătate din doza de azot sub formă de îngrășăminte complexe. Pentru soiul „Super" s-au administrat la hectar cite 80 tone gunoi de grajd și 800 kg îngrășăminte chimice, in proporții egale de azot, fosfor și potasiu.

tare, transportul și încărcarea mașinilor de plantat. Ca să nu se piardă nici un minut, la fiecare mașină de plantat revin cite trei, patru conducători de atelaje și cite trei cooperatori pentru transportul tuberculilor de sămință și încărcarea operativă a mașinilor la capătul rîndurilor. Cooperatorii sînt retri- buiți in natură și in bani, pe bază de tarife calculate la tona de cartofi obținuți, avînd obligația de a efectua toate operațiile referitoare la stringerea tuberculilor în urma combinelor și ■ sortarea acestora -titfpă destinație : pentru consum, sămîilță sau industrializare.

direct cu creșterea efectivelor d animale — in prezent unitatea ar 2 400 taurine. ■«- și a cantităților d gunoi de grajd încorporate in so

realizăm, încă din anul puțin 50 tone de cartofi de pe intreaga suprafață acestei culturi întreprinderii. - afirmă în acest

in realizarea de producții

TEHNOLOGIILE APLICA
TE. Fertilizarea terenului diferă în- trucîtva de cea aplicată la I.A.S. Ozun, in sensul că se administrează doze., de 40—50. tone gunoi de grajd la hectar, in loc de 70—80 tone, care este insă administrat o dată la doi ani, in loc de trei ani. Dozele de 500—600 kg îngrășăminte chimice substanță activă la hectar se dau in proporție de 1:1 azot și fosfor și 0,8 potasiu, pe baza datelor reieșite în urma cartării agrochimice a solului. Inginera-șefă a cooperativei agricole, Perla Hencs, apreciază că tele de cartofi au evoluat in recol- raport

ROTAȚIA CULTURILOR f face în cadrul asolamentului de cin, ani, stabilit pe ansamblul consilii lui agroindustrial Tg. Secuiesc. F 80 la sută din suprafață, culturii premergătoare sint păioascle, iar i rest leguminoasele.Șe „poqțe , rșaliza mai, mult și < ș<j întreprinde' iri acest scop ? — întrebăm pe președintele cooperat vei. „Indiscutabil, putem să realiză) recolte și mai mari — ne spur dînsul. O dovadă în acest sens sil recoltele diferite obținute de fermi le noastre. In timp ce in ferrr I-Iăluica 1 s-au recoltat 48 tone c cartofi la hectar, iar la ferma Măi tineni s-au obținut 43 tone, la fern Măriușa s-au realizat doar 37. Obie. tivul nostru este să obținem c puțin 40 tone cartofi la hectar ] medii multianuale. Sigur, tindem mai mult. Pregătim o recoltă de i tone pe o suprafață de 40 hectar pentru care am procurat tuberci de sămînță din soiul „Super". Pei tru viitoarea fost aplicate de grajd". recoltă de cartofi i 12 000 tone de gun
„școala fruntașilor11 trebuie

să invețe și vecinii

Triplarea producției — un salt 
evident, un exemplu demn de urmat

Cînd, cu șase ani In urmă, Carol Kojan a fost ales președinte al cooperativei agricole din Mărtineni, producția de cartofi era de numai 14 tone la hectar. „La asemenea recolte, este de la sine înțeles că veniturile erau scăzute" — își amintește președintele cooperativei. Iată cum a evoluat recolta de cartofi la această unitate: 1978 — 14 000 kg, 1980 — 22 512 kg, 1982 ,— 35 000 kg, 1984 — 41 193 kg. Triplarea recoltei la hectar in mai puțin de un deceniu dovedește că aici s-a acumulat o experiență valoroasă, cu învățăminte de cel mai larg interes.

ORGANIZAREA MUNCII.Aplicarea sistemului de organizare și retribuire a muncii in acord global constituie un puternic stimulent pentru mecanizatori și cooperatori din această unitate în efectuarea la timp și în bune condiții de calitate a tuturor lucrărilor prevăzute in tehnologia de cultivare a cartofilor. Mecanizatorii au în primire culturile de la pregătirea terenului și plantare, pină la recoltare. Cu exigență și hărnicie muncesc și coope'- ratorii din echipele care asigură resortarea tuberculilor înainte de plan-

Am prezentat mai pe larg experiența celor două unități agricole fruntașe la cultura cartofului. în județ sint insă unități agricole care, in condiții pedoclimatice asemănătoare cu cele fruntașe, obțin rezultate diferite. Intre cooperativele a- gricole din aceeași comună — Catalina — deci între Unități învecinate, recolta este diferită : de peste 41 000 kg la C.A.P. din satul Mărtineni și 24 000 kg la C.A.P. Catalina. O diferență de 17 000 kg la hectar care ilustrează, înaintea oricăror altor cauze, modul diferit în care se aplică tehnologia acestei culturi. De asemenea, C.A43. Cernat a realizat o producție medie de 28 000 kg de cartofi la hectar, in timp ce unitatea învecinată din Dalnic a obtinut, in medie la hectar, doar 13 000 kg de pe 220 hectare. O. recoltă cu 15 000 kg mai redusă la hectar, care la suprafața cultivată la Dalnic înseamnă o producție totală mai mică cu 3 300 tone de cartofi. Totodată, din analiza făcută în comuna Sinzieni — unde cooperativa* cu același. nume a realizat 25 200 kg cartofi la hectar, de pe 500 ha, în- timp ce cooperativa din satul Petriceni, situată în aceeași comună, a obținut o producție medie de numai cartofi, de pe 275 desprins concluzia puteau fi mult mai diția ca și in cea
12 150 kg hectare — s-a că diferentele reduse. Cu con- de a doua uni-

tate să se fi aplicat la timp și bi normele de pregătiri și fertilizare terenului, de întreținere a culturiliExperiența unităților agricole fru lașe demonstrează că recolte mi pot fi obținute numai atunci cr cadrele de conducere, cooperatoi mecanizatorii, ceilalți oameni muncii din agricultură acționează răspundere pentru aplicarea tehnol giilor stabilite, respectă cu riguro: tate in practică normele științei ag cole. Este greu de găsit o altă e plicație pentru recoltele de cart' sub posibilități obținute de anum unități agricole, unele dintre < chiar vecine cu cele fruntașe. cb care dispun de aceleași condiții r doclimatice. De aici decurge net sitatea ca experiența bună, met dele de organizare și de muncă i fruntașilor, regulile științei agrici să fie cunoscute amănunțit și, mai seamă, să fie aplicate cu strict, în producție. înfăptuirea noii re\ Iuții agrare presupune realizarea producții agricole superioare in t< te unitățile agricole. Iar rezultat obținute intr-o serie de unități < județul Covasna la cultura cartofi constituie o demonstrație convin! toare a marilor posibilități ce e.xi pentru a se realiza peste tot eolte superioare, recolte record, nivelul atins de unitățile agric fruntașe.In lumina orientărilor și sarcinilor cuprinse in documentele Cong sului al Xlll-lea al partidului, organele de partid și agricole din jude Covasna, trâgind învățăminte din tot ceea ce este valoros in experie unităților fruntașe, dar și din neajunsurile ce s-au manifestat in ac an, au stabilit și întreprins noi măsuri pentru creșterea producției cartofi. Un obiectiv prioritar îl constituie realizarea în 1985, pe jumăt din suprafața cultivată, a unei producții de peste 30 tone cartofi la h tar. Pentru realizarea acestui obiectiv, arăturile adinei de toamnâ au I efectuate la timp și de bună calitate, se desfășoară o amplă acțiune fertilizare a terenurilor cu îngrășăminte organice și chimice, iar cart pentru sămință sint păstrați cu cea mai mare grijă ; totodată, la cur rile invățămintului agrozootehnic de masă, cooperatorii, mecanizatorii ceilalți oameni ai muncii din agricultură aprofundează tehnologia ace culturi, iși însușesc cu sirguințâ normele științei agricole in domeniul < tivării cartofilor. Ekistâ prin urmare reale posibilități ca angajamei asumat de agricultorii din județ de a obține recolte superioare de car in anul 1985 să fie indeplinit exemplar.Pagină realizată de
Constantin BORDEIANUși PALJANOS Maria, corespondentul „Scînt
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storia ca vastă continuitate în ‘e se împlinește mersul in timp al ui întreg popor și-a aflat in ilptura monumentală a ultimilor . un neistovit izvor de afirmare. îcUtul de muncă și luptă al unui reg popor nu e timp uitat, ci îp veșnic prezent in conștiința istră. Semnificațiile lui majore ,t adine incrustate în piatra sau >nzul monumentelor ridicate azi cuprinsul întregii țări. Marile ilizări ale prezentului, grandioa- e ctitorii ale socialismului au ns, deopotrivă, chip concret in ații inspirate de tumultul activi- ii creatoare a oamenilor muncii, tura, exemplară, a omului nou, care istruiește o societate nouă, a stat va sta in centrul preocupărilor iștilor monumentaliști. Este una i coordonatele fundamentale ale lației contemporane, care a fost îliniată la Congresul al XIII-lea, magistralul Raport al secretarului ieral al partidului, tovarășul oiae Ceaușescu. Evenimentele me- rabile din existența zbuciumată a norului, chipurile marilor perso- ități ale istoriei noastre care și-au ■uit viața împlinirii idealurilor igresiste, dar și grandoarea reali- ilor societății noastre socialiste au istituit pentru sculptori tot atîtea lejuri de a întruchipa un conținut ieros în forme pline de forță ex- >sivă.- Realizarea unei lucrări de artă numentală, ne spune sculptorul Iriaiescu, președintele Uniunii știlor plastici, impune din par- sculptorilor nu numai voința de ealiza o lucrare de anvergură, ci, primul rînd, dăruire, exigență fesiopală. Așa cum, în toate do- liite de activitate, oamenii tării stre se străduiesc să-și pună in nare priceperea, capacitatea de realiza lucrul la cele mai înalte> ale calității, mi se pare firesc și sculptorii să-și demonstreze lamentul față de patrie și popor i lucrări de înaltă măiestrie, să tribuie, prin, mijloacele care le i la indemină. la înaintarea inii noastre societăți pe calea unui ■meritat progres.șa cum sublinia tovarășul Nicolae ușescu, sintem datori să lăsăm lașilor acele mărturii de reală tate artistică care să vorbească arului despre gloriosul nostru

prezent, despre lupta continuă, cotidiană, plină de izbînzi, prin care întregul nostru popor, sub conducerea partidului, dăltuiește noua înfățișare, modernă, a patriei. Acestea sint izvoarele, apa vie a artei noastre, o artă făurită împreună cu poporul, pentru popor.
— Purtătoare ale unor înalte 

idealuri umaniste, numeroase lu
crări de artă monumentală ridicate 
in ultimele două decenii pe cu

și binecunoscute monumente închinate ostașului român ridicate la Baia Mare, Sf. Gheorghe, Păuliș etc. Acestor exemple destul de binecunoscute trebuie să le adăugăm alte ansambluri de artă monumentală, care au fost ridicate pe litoralul Mării Negre, la casele tineretului din Cluj-Napoca, Baia Mare, Brașov, Pitești, București, la casele de cultură ale sindicatelor din Baia Mare, Pitești, Cîmpia Turzii, Ploiești, Bu-

Arta de for cu atît de largi implicații sociale a cuprins deopotrivă, in anii noștri, realizarea unor importante lucrări în frescă și mozaic remarcabile prin bogăția ideilor și varietatea tematică, prin capacitatea lor de integrare în cadrul urbanistic al orașelor moderne.
— Spuneați cu cit va timp in urmă 

că Bucureștiul — oraș aflat in plină 
dezvoltare, cu atitea piețe și bu
levarde largi — are incă nevoie de

ARTA MONUMENTALĂ
- expresivă imagine a istoriei glorioase, 

a muncii creatoare a poporului

prinsul întregii țări au contribuit 
la remodelarea estetică a spațiului 
orașelor noastre. Puteți aminti citeva 
dintre aceste incontestabile reușite ?— Au fost, intr-adevăr, ridicate numeroase monumente de mare amploare și forță expresivă. Printre ele se numără monumentul de la Moisei semnat de Vida Geza și ridicat în amintirea țăranilor eroi din acest sat, „Electrificare" de Constantin Po- povici, „1907“ de Naum Corcescu, „Independența" de Gabriela Manole Adoc și Gh. Adoc la Iași, „Mircea cel Bătrîn" si „Decebal" de Ion Jalea, „Ștefan cel Mare" de Iftimie Bîr- leanu la Suceava și Vaslui, „Mihai Viteazul" de Oscar Han la Alba Iulia, Marius Butunoiu la Cluj-Napoca și George Radulescu la Sfîntu Gheor- ghe, „Avram Iancu" de Emil Me- reanu la Baia de Criș, „Sandor Petbfi" de Andras Marcos la Cristuru Secuiesc. „Petru Groza" de Romul Ladea la București. „Ion Andreescu" de Paul Vasilescu la Buzău. „George Bacovia" de Constantin Popovici la Bacău, „Ștefan cel Mare" de Mircea Ștefănescu. „Petru Mușat" de Paul Vasilescu la Suceava. „Ion Vodă" de Gh. Turcu la Roșcani, ca și numeroase

Convorbire cu sculptorul 
Ion IRIMESCU președintele Uniunii artiștilor plasticizău, la sediile politito-administra- tive nou construite în unele capitale de județ ca Iași, Vaslui, Constanța, Tîrgoviște. Alexandria. Tg. Jiu. Ploiești, Tulcea, Focșani și altele.Istoria noastră e plină de fapte mărețe, de eroi care au militat și s-au jertfit pentru cauza celor mulți. pentru independenta socială și națională a patriei. De asemenea, faptele gloriosului nostru prezent, impresionanta galerie de personalități ale muncii creatoare de azi, e- forturile și victoriile clasei noastre muncitoare, ale țărănimii și intelectualității pentru făurirea României de azi și de mîine constituie cele mai generoase și, de fapt, inepuizabile surse de inspirație pentru noi lucrări de artă monumentală răspîn- dite în toată țara, menite să vorbească oamenilor de azi și de mîine despre idealurile, luptele și victoriile noastre.

multe statui pe lingă cele intrate 
deja in conștiința publicului. Care 
sint, in acest sens, preocupările de 
cea mai stringentă actualitate ce în
suflețesc activitatea sculptorilor ?— în ritmul actual de dezvoltare urbanistică a Bucureștiului. ca si a altor orașe importante, se pune cu multă acuitate problema artei monumentale ca element ce trebuie să se integreze în noua arhitectură a orașului. S-au făcut multe monumente în decursul timpului, lucrări care s-au axat pe reprezentări ale trecutului istoric, pe evocarea figurii marilor noștri voievozi. în momentul de față sculptorii sînt mobilizați pentru găsirea soluțiilor unor viitoare monumente care să reprezinte lupta poporului nostru pentru construirea Socialismului, pentru cucerirea celor mai avansate forme ale civilizației noastre. $tim cu toții că Bucu- reștiul va cunoaște mari transformări prin construirea noului centru civic și prin ridicarea unor mari monumente : monumentul „Victoria socialismului". „Monumentul Unirii" si acela al „Independenței". Pentru fiecare .dintre ele preocuparea sculpto

rilor va fi găsirea unor rezolvări artistice cit mai interesante în raport cu temele, foarte generoase, care ne stau in față. Și ar trebui, in această ordine de idei, să amintesc, de exemplu, faptul că monumentul „Victoria socialismului" — va reprezenta momente din lupta revoluționară a poporului dusă dună crearea Partidului Comunist Român, aspecte ale grandioasei dezvoltări pe care a cunoscut-o tara in ultimii 40 de ani de dezvoltare liberă. De asemeni, „Monumentul Unirii" impune aflarea unei rezolvări de mare anvergură in reprezentarea momentelor principale ale Unirii, Hora Unirii, Unirea so- cial-politică a întregului nostru popor. „Monumentul Independenței" va sintetiza în reliefuri și ronde-bosse momentele cele mai semnificative din lupta începută și încununată de succes la 1877 pentru libertatea atit de necesară dezvoltării întregii țări, aspecte încărcate de semnificații din bătăliile care au urmat pentru libertate și dreptate socială.
— Legată direct de dezvoltarea ar

hitecturii și urbanismului modern, 
impdrtanța artei monumentale de
curge și din faptul că ea vine in con
tact direct, nemijlocit cu mari mase 
de oameni. Cum concepeți, în această 
ordine de idei, funcția educativ-pa- 
triotică a unei lucrări de for public ?— Cred că o statuie și. în genere, orice lucrare de artă monumentală nu poate fi altfșl concepută decit în funcție de spațiul în care va Ii amplasată și de perspectiva dezvoltării în continuare a orașului. Dacă ne gîndim la foarte numeroșii locuitori ai acestor orașe care vor poposi, fie și pentru o clipă de odihnă, lingă o asemenea lucrare, mi se pare firesc să încercăm să influențăm, cu mijloacele artei noastre, gîndul pentru frumos al acestor oameni. Să încercăm să-l formăm atit prin evocarea unor momente ale trecutului sau prezentului cu care se pot mîn- dri. dar si Prin frumusețea soluțiilor folosite pentru a transmite acest generos mesaj de idei. Cred că orice lucrare 'de artă care se adresează atit de direct oamenilor trebuie să fie un instrument de formare, de perfecționare a lor în spiritul ideilor unui generos umanism.

Marina PREUTU

Z CARTEA SOCIAL-POLITICĂ

Actul revoluționar 
de la 23 August 1944 

-în mărturii documentare

SERVICIILE LA SATE, 
an reper și o componentă 

a urbanizării
istâzi, „mediul rural" înseamnă condiții de civilizație în continuă creștere; 

cum răspunde oferta noilor exigențe și solicitări ale populației ?

județul Ialomița, ca și în toa- județele țării, puternica dez- ire economică este însoțită de mătătirea condițiilor de viată ale enilor muncii. Creșterea venitu- populatiei si a puterii de cum- re. îmbunătățirea „condjtmpr de it. sporirea, gradului de inzestra- familiilor cu bunuri de folosință lungată sînt elocvente în această intă. în corelație directă cu acest es sporește continuu si oferta de icii publice. Din 1975 pînă în ent ea a crescut de peste 2,2 ori restere superioară mediei pe— ceea ce dovedește preocupa- locală de a se satisface in condi- nereu mai bune solicitările servicii ale populației. Ritmul ■rior mediei pe țară va fi men- t și în cincinalul 1986—1990. tt fapt e cu atît mai semnifica- ■u cit însăși media pe țară este â, conform Directivelor Congre- 1 al XIII-lea al partidului, care ăd sporirea volumului de servi- u 68—76 Ia sută.

cerințele reale ale cetățenilor, cu specificul local al fiecărei așezări.Ne-am deplasat împreună cu reprezentanți ai uniunii județene a cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor (UJECOOP) îrj,.rjuți multe comune, unde am dis- •'vtrtâirtfcu factori de' răspundere ai consiliilor populare, ai cooperației. Toți, dar absolut toti interlocutorii au pus nereușitele din activitatea de prestări servicii pe seama... insuficienței spatiilor de lucru și a forței de muncă calificate. Dar cine trebuia să asigure spațiile și meseriașii necesari ?
O predilecție nejustificată 

pentru hanuri ți restauranteCercetând planurile de investiții ale UJECOOP aveam să constatăm, cu surprindere, că nu fondurile sînt

ROMĂNIA-FILM prezintă:

„R A L I U L“
producție a Casei de filme Trei

imul serviciilor a crescut; 
dar diversificarea ?te însă un fapt evident — sesi- si de cetățeni cu diferite prile- la „Tribuna democrației", in ori adresate organelor locale de d si de stat, presei, confirmat a ancheta de fată — că. dincolo -eastă creștere cantitativă impor- i, sectorul de prestări servicii județul Ialomița continuă să nte totuși restanțe fată de cele și posibilitățile sale de dez- ,re. Bunăoară, gradul de diversi- e a serviciilor pe ansamblul lo- iților urbane ale județului este, ■ezent. cu aproape 20 la sută in- r baremului minimal stabilit pe omie. iar la sate — intr-un județ mic agricol ! — oferta de ser- calculată în medie Pe locuitor, țistrează cel mai scăzut nivel ;ară.m se explică aceste rămineri în i ? Dat fiind specificul județu- ■două treimi din populație lode la sate — am incercat să n răspunsul pornind de la „ra- •afia" ofertei de servicii a coope- i de producție, achiziții si des- ■e a mărfurilor. specializată tu care ar trebui să fie specia- 1 — in activitatea de prestări de cii în mediul rural.spatele nivelului scăzut al ofer- nedii pe iudet — care este, va- . de numai 150 lei anual pe lo- r — adică mai puțin de jumă- din nivelul mediu pe tară, se decalaje extrem de mari. Dacă atru comune — Gheorghe Doja. du. Bucu si Făcăeni — datorită mpării organelor locale de aici reușit asigurarea unei oferte le de servicii de peste 400 lei în e pe locuitor, în schimb în 30 omune. din totalul celor 49 cite ară județul, se realizează o ă mai mică de 100 lei pentru un tor.zelul redus al ofertei este strîns de gradul coborit al diversifi- prestațiilor. De exemplu, cu■ că in satele ialomițene foarte i cetățeni cresc oi și ar dori să icreze lina și pieile pe care le1 după onorarea sarcinilor de li-2 la fondul de stat — iar aceas- itivitate trebuie încurajată inclu- >rin dezvoltarea serviciilor afe- • — doar trei comune au orga-tăbăcării, cojocarii și unități de cit și tors lina.spre gradul redus al diversifică- erviciilof vorbește și faptul că, itregul județ, cooperația are la doar o lăcătușărie, 2 boiangerii, isornicării, 4 fierării... Acțiunea iversificare nu pare înțeleasă — cum s-a indicat nu o dată în mentele de partid, așa cum tresă fie — in strinsă legătură cu

ÎN JUDEȚUL 
IALOMIȚA

cele care lipsesc pentru realizarea unităților necesare. An de an se alocă în județ pentru construcții noi și amenajări de spații 15—20 milioane lei. Din păcate insă, de fiecare dată, obiectivele de investiții pentru prestări de servftii sînt date deoparte, fiind preferate alte construcții : hanuri, restaurante, bufete, spații de producție pentru activități de serie. Să fim bine înțeleși : nu respingem ideea realizării de hanuri sau bufete, de restaurante ori spații de producție de serie. Și ele sînt necesare și utile. Numai că este cu totul nefiresc să se cheltuiască zeci și zeci de milioane de lei pentru noi moteluri și hanuri — nu întotdeauna ocupate de clienți ! — pentru modernizări de restaurante și bufete, iar sectorului de prestări-servicii să nu i se rezerve decit 5—10 la sută din fonduri.Criticabil este nu atit modul de folosire a fondurilor de investiții, cit mentalitatea de rezolvare (de fapt — de nerezolvare) a actualului deficit de spații de servire. Așteptîndu-se ca totul să se realizeze prin noi construcții — de mare vblum, sub formă de complexe de prestări-servicii — se ignoră cerința elementară de dezvoltare a rețelei unităților prestatoare, anume de a se merge nu pe construcții mari, ci pe amenajări simple, dispersate in teritoriu, inclusiv completate și cu forme volante de servire.Lipsită de o bază reală, obiectivă, este și motivația „insuficienței forței de muncă". Planurile de școlarizare prevăd an de an pentru cooperativele comunale din cadrul aceleiași uniuni județene mai multe sute de noi cadre. Numai că. extrem de puține sint cadrele recrutate și pregătite pentru activitatea de prestări- servicii. în anul de învățămînt trecut. bunăoară, doar 15 Ia sută din totalul personalului pregătit a fost repartizat în unitățile de prestări- servicii ; diferența fiind reprezentată de forța de muncă calificată pentru... restaurante, bufete. hanuri sau cel mult, pentru producția de serie.

Aria de activitate 
a UJECOOP este, totuși, 

satul...Cerințele seryirii civilizate, ale e- conomislrii timpului cetățenilor impun o organizare suplă a serviciilor — sub toate formele---- inclusiv subraport teritorial, ineît ele să fie cit mai aproape de locuințele cetățenilor. Iată, bunăoară, cazul unităților de întreținere a aparaturii casnice : frigidere, mașini de spălat, aspiratoare etc. Ei bine, în județul Ialomița, pentru întreținerea și repararea întregului volum de aparate de uz casnic aflate în dotarea Sătenilor — anual se vînd în satele ialomițene citeva mii de asemenea aparate — nu există unități de specialitate decit în... cinci comune și... nici o echipă mobilă. Sătenii din toate celelalte comune sînt nevoiți să urce frigiderul ori mașina de spălat în căruță, să le ducă la reparat într-un oraș apropiat. Ceea ce conduce la cheltuieli suplimentare, la risipă de timp. Și cit de prețios este timpul țăranului, mai ales intr-un județ puternic agrar cum este Ialomița ! (E adevărat, rețeaua de reparat televizoare este ceva mai bine organizată).Cine ar trebui să asigure apropierea serviciilor de locuințele cetățenilor de la sate ? Evident, cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, profilată pe organizarea serviciilor din me'diul rural. Dar, în mod paradoxal. UJECOOP Ialomița își îndreaptă atenția nu spre sate, ci spre... orașe. Și nu e vorba numai de activitatea de întreținere a bunurilor casnice. în prezent, peste 20 la sută din volumul general de activitate al rețelei unităților de prestări ale UJECOOP se desfășoară în mediul urban. Or. acolo există alți organizatori de servicii — cooperația meșteșugărească. întreprinderile de prestări de servicii ale consiliilor populare etc. în acest fel. serviciile nu numai că nu se apropie de domiciliul solicitanțllor, dar se diminuează însuși potențialul organizatoric si economic al cooperativelor din mediul rural.
Imbunâtătiri necesare 

și posibileAm reținut pe parcursul documentării, ca o preocupare deosebită a UJECOOP Ialomița, dezvoltarea producției de serie ori de cooperare Cu întreprinderile industriale. Desigur, aceste activități sint necesare si binevenite pentru economia locală, numai că dezvoltarea lor nu trebuie să se facă în detrimentul obiectivului prioritar al unităților de profil : prestările de servicii. Or. in prezent peste 70 la sută din nivelul de activitate al cooperativelor comunale il ocupă tocmai activitatea de producție și numai diferența prestările de servicii. în acest fel. zeci de spații și sute de meseriași sint antrenați in activitățile de producție — ceea ce reduce considerabil, posibilitățile de acoperire a nevoilor de servicii ale populației.Punem punct acestor însemnări în așteptarea că forul coordonator al cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor — CENTROCOOP, împreună cu organele locale vor efectua analiza a- mănunțită necesară a întregii activități de prestări de servicii din județul Ialomița, asigurîndu-se, pe baza unui program concret de măsuri, îmbunătățirea radicală a stării de lucruri existente. Această analiză este cu atît mai necesară cu cît hetă» rîrile Congresului al XIII-lea al P.C.R. prevăd o dezvoltare intensă a serviciilor pentru populație, în general, și pentru populația din mediul rural, în special.
Mihai IONESCU 
Mihai V1ȘO1U corespondentul „Scinteii"

Scenariul : Melania Chiriacescu-Constantiniu ; decorurile : 
Ioana Cantuniari-Marcu ; costumele : Ion Nedelcu ; muzica : 
Florin Bogardo ; montajul : Rodica Fălcoianu : coloana 
sonoră : Horia Murgu ; imaginea : Ion Marinescu ; regia : 

Mircea Drăgan
Cu.: Diana Gheorghian, Constantin Diplan, Ștefan Sileanu, 
Mircea Bașta, Monica Ghiuță, Lucia Mureșan, Eugeniu 
Ungureanu, Adrian Pâduraru, George Oancea, Răzvan Popa 

Film realizat în studiourile Centrului de Producție 
Cinematografică „București"

cinema
• Acordați circumstanțe atenuante'?:
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• O lumină ia etajul zece: CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muppets ia Hollywood — 9; 11; 
13; 17, Alo, aterizează străbunica — 
15; 19: DOINA (16 35 38).
• Zbor periculos: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Moara lui Călifar: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Horea: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Acțiunea „Autobuzul": VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Destine romantice: VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amurgul fintinilor: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Singur de cart: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Micul dejun in pat: SALA MICA 

' A PALATULUI — 17,15; 20, TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Mexicul tn flăcări: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12,15; 16; 19,15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ana Pavlova: UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
• Simfonia primăverii: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Obiecte fermecate: PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Sezon de pace la Paris: FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Legenda călărețului singuratic:
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 11,15; 
13,30; . 15,45; 18; 20, FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Compania a 7-a sub clar de lună: 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Afacerea Plgot: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Naufragiul: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Campionul: FAVORIT (45 31 70) — 
9; 12; 16,30; 19,30.
• Zică ce vor zice: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.
• Dublu delict: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13.15; 15.30; 17,45: 19.45.
• Salamandra: EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Confidențe: GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Yankeii: BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
• Drumul spre Rio: LIRA (317171)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată: FERENTARI
(30 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Drumul spre victorie: MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Asociatul: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada Hanovra: MUNCA (21 50 97) 
—, 15; 17,15; 19,30.
• Undeva, cîndva: COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30; 19.30.
• Adio, dar rămin cu tine: ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Domnișoara Noorie: FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Ploșnița — 15; Iubirile de-o 
viață — 19,30; (sala Atelier) : între 
patru ochi — 19; (sala din Piața CoS- 
monauților, 11 07 57) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
orgă și trompetă : Valentin Radu, 
Scott McIntosh (S.U.A.) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Ernani 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Silvia — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Roineo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 15; Neinsemnații — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Tartuffe
— 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30; (sala 
Studio): Variațiuni pe tema dragostei
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 15.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul cu sti- 
clețl — 19: (sala Victoria, 50 58 65) : 
Funcționarul de la Domenii — 19,30; 
(la Sala Palatului) : Constelația Boe
ma — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert in haz major — 
16; 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9; Mary Poppins — 18.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : 
Ninigra și Aligru — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 15,30; 19.

Istoriografia românească a beneficiat și ea de ampla și profunda înnoire inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român în toate sferele de viață și activitate ale societății românești. Considerabila lărgire a bazei documentare și, mai ales, viziunea nouă asupra trecutului poporului nostru, care a găsit în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu un solid fundament filozofic, au ingăduit tratarea la nivelul celor mai înalte exigențe științifice a problemelor fundamentale ale milenarei lupte a poporului român pentru dreptate socială, independență și unitate națională.Cele două volume de documente avînd drept titlu „23 AUGUST 1944", editate îtj colaborare de Direcția Generală a Arhivelor Statului și Centrul de studii și cercetări de istorie și teorie militară, sub coordonarea lui Ion Ardeleanu, Vasile Arimia și Mircea Mușat, sint un excelent exemplu al efortului de așezare a investigației istorice consacrate revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă pe o cît mai întinsă documentație. Călăuzită de acest principiu, Direcția Generală a Arhivelor Statului a desfășurat, in ultimii ani, laborioase cercetări in depozitele arhivistice din străinătate pentru a detecta și procura în microfilme toate documentele privind istoria României.O parte din rodul a- cestor investigații vede acum, pentru prima dată, lumina tiparului. Alături de documente interne de cel mai mare interes, aceste surse aduc date și informații noi despre pregătirea și desfășurarea actului revoluționar de la 23 August 1944. Cele două volume cuprind 900 de documente care acoperă perioada ianuarie 1939 — 26 octombrie 1944. Ele sint precedate de un Cuvînt inainte al generalului- locotenent dr. Ilie Ceaușescu, cuvînt înainte care integrează actul de la 23 August 1944 în desfășurarea luptei, de
Rolul

vechime milenară, a românilor pentru o viață liberă, neatirna- tă. „La 23 AugUst 1944 — arată cunoscutul istoric — ca de a- titea ori în decursul istoriei sale multimilenare, poporul român a făcut din opțiunea sa liberă pentru independență și unitate o condiție primordială de existență istorică. Și, ca întotdeauna în istoria sa de peste 2 000 de ani, lupta angajată la 23 August 1944 cu eroism și abnegație de întregul popor a asigurat soluționarea a- cestor obiective vitale, a dat soliditate și măreție dăinuirii noastre istorice".O „introducere",semnată de Vasile Arimia și Mircea Mușat, schițează documentat și limpede cadrul istoric al pregătirii și desfășurării revoluției române din august 1944, integrînd astfel in contextul desfășurărilor politice, diplomatice și militare documentele incluse în cele două volume, documente însoțite de adnotări și note explicative care clarifică probleme legate de înțelegerea și interpretarea lor științifică.La capătul unei lecturi pasionante a mărturiilor documentare despre o perioadă în care dramatismul situațiilor s-a asociat cu energia și abnegația unui popor decis să fie liber, cititorul este îmbogățit nu numai cu o imensă cantitate de informații noi, multe dintre ele intrate acum, pentru întiia oară, în circuitul public, ci și cu acea experiență pe care istoria — această magis- tra vitae — o dă tuturor celor care îi parcurg paginile.Marea lecție pe care o oferă aceste documente este că scutul cel mai puternic al independenței unui popor, al unui stat este unitatea poporului, a forțelor sa]e înaintate. Este ceea ce a călăuzit întreaga acțiune politică a Partidului Comunist Român în anii in care un complex de împrejurări tragice au adus România în pragul catastrofei.Documentele interne și externe tipărite in 
factorului

aceste volume pun în lumină, in chip concludent, că instaurarea regimului de dictatură militaro-fascistă nu a fost rezultatul unei progresive fascizări, ci al împrejurărilor internaționale defavorabile, care au împins România in orbita Germaniei fasciste și au făcut posibilă acapararea puterii de către forțele extremei drepte.Este meritul istoric al Partidului Comunist Român de a fi elaborat un program al luptei de salvare națională, adecvat realităților românești și întemeiat pe ideea că națiunea română nu putea aștepta din afară soluționarea situației tragice in care se afla, ci că trebuia să se elibereze de dominația fascistă prin mijloacele și lupta ei înseși.Parcurgerea documentelor relevă criza regimului de dictatură, încercările sale de ultimă oră de a evita falimentul politic prin demersuri diplomatice, ceea ce subliniază incă o dată însemnătatea decisivă a factorilor interni în geneza revoluției române din august 1944.Pregătirea și biruința ei au fost posibile datorită unanimității de acțiune și voință a poporului român, care a găsit in comuniști pe fiii săi cei mai hotă- riți și cei mai curajoși. Lupta poporului român in august 1944 nu a fost numai un eroic efort de a se elibera pe sine, ci o contribuție de preț Ia cauza eliberării popoarelor înrobite de fascism, actul de la 23 August 1944 inrîurind hotăritor sfîrșitul Reichului nazist.Cele două volume de documente, apărute in Editura științifică și enciclopedică, constituie in egală măsură o operă de inaltă valoare științifică — indispensabilă de acum inainte oricărei cercetări istorice — și tin omagiu adus celor care au înfăptuit cu peste patru decenii in urmă a- ceastă minunată pagină de eroism românesc.
Constantin 
CĂZANIȘTEANU

uman
în apărarea patriei socialisteLiteratura social-po- litică din țara noastră s-a îmbogățit, recent, cu o nouă lucrare apărută in Editura Militară : „COORDONATE UMANE ALE A- PARARII NAȚIONALE" de Ion. Comati și Emil Burbulea. Lucrarea pune în relief capacitatea Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, comandantul suprem al forțelor armate, de a elabora o politică internă și externă în consens cu interesele naționale supreme, de a aplica creator legitățile generale la condițiile specifice țării noastre, de a găsi soluții originale problemelor înaintării accelerate a României pe calea progresului economi- co-social, ale apărării valorilor fundamentale ale țării într-o lume extrem de instabilă, marcată de contradicții profunde și grave pericole.In cuprinzătorul studiu elaborat și structurat cu rigoare științifică, o primă parte este consacrată revoluționarii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentelor teoretico-metodologice și acționate ale domeniului abordat, scoțindu-se în evidență originalitatea gindirii sale in domeniul militar, liniile directoare ale concepției armonioase, atotcuprinzătoare și viabile a secretarului general al partidului despre apărarea patriei socialiste prin lupta națiunii înseși în eventualitatea unei agresiuni, apărare concepută „ca teplică generală și totală obținută prin sincronizarea voințelor și capacităților intregu- lui popor, într-un efort unic, sub conducerea națională unică". în context, autorii se o- presc firesc asupra elementului dominant — dimensiunea umană

— reliefind importanta pe care secretarul general al partidului o acordă omului, „animat de idealurile revoluționare. devotat cauzei naționale, a a- părătorului hotărîtsă-și facă datoria supremă în orice moment și imprejurare, neprecupețind nimic atunci cind ar fi amenințată existenta suverană a națiunii". Pe baza unei examinări nuanțate, sînt relevate rolul sistemului de forțe și componentele sate structurale, relațiile dintre ele, soluțiile practice stabilite de comandantul suprem pentru menținerea la nivelul cuvenit a potențialului combativ al țării.Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind apărarea națională — subliniază autorii — „evidențiază convingător grija profundă a conducătorului partidului și statului nostru pentru ca valoarea cea mai de preț — independența și suveranitatea națională — să nu poată fi încălcată de nimeni și niciodată, pentru ca ceea ce au dobindit oamenii muncii prin lupta lor plină de abnegație. printr-un impresionant și eroic efort constructiv să nu poată fi înstrăinat, să slujească mereu progresului și prosperității naționale, cauzei generale a socialismului și comunismului pe pămintul României". în acest sens, se poate spune că întreaga lucrare se constituie într-un profund omagiu adus personalității («vară ș u 1 u i Nicolae Ceausescu. ilustrul gînditor comunist și strateg revoluționar, care, la postul supremelor răspunderi, călăuzește in chip strălucit, prin voința unanimă a celor ce muncesc. destinele României socialiste.Restringind aria de investigație la domeniul militar, jlartea a

doua a volumului a- duce in discuție instrumentele specifice folosite de comandanți. state majore, activiști de partid și specialiști militari in conducerea forțelor ce compun sistemul de apărare națională. A treia parte a volumului este consacrată calităților definitorii ale luptătorilor. practic ale tuturor cetățenilor țării, care ar fi angajați. cu arma in mină, in Înfruntarea agresorului. Autorii tratează problematica circumscrisă cu înțelegerea dimensiunilor sate reale, avertizînd asupra oricărei viziuni simpliste. reducțio- niste.întreaga lucrare argumentează cu convingere și căldură rolul decisiv al resurselor și trăsăturilor u- mane înaintate in apărarea patriei socialiste. plecind de la premisa justificată că.-în caz de necesitate, compensarea deficitului cantitativ în raportul de forțe se poate realiza numai po- tențind la maximum factorul uman, prin pregătire temeinică și multilaterală, conștiință inaltă. înțelegerea justeței cauzei naționale și responsabilitate, devotament nemărginit fată de țară, partid și popor, față de comandantul suprem. prin superioritate politico-morală față de agresor.Distingindu-se prin rigoarea construcției, profunzimea si modernitatea analizei, prin efortul eficient de lărgire a investigației in dorința unei tratări multidisciplinare. lucrarea ne apare ca un remarcabil demers teoretico-meto- dologic centrat pe variatele ipostaze ale rolului și locului factorului uman în opera de vitală importanță a apărării cuceririlor socialiste, a independenței și suveranității patriei.
Colonel R. OLARlî
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, âl întregului popor mongol, precum și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român profunde mulțumiri pentru felicitările și bunele urări adresate cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole.împărtășim pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și strînsă colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei și pe viitor, în spiritul idealurilor Tratatului de pace și colaborare între Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, in folosul popoarelor mongol și român, în interesul cauzei generale â păcii și socialismului.Folosind acest prilej, vă dorim din toată inima dumneavoastră și poporului frate român mari succese în opera de traducere în viață a hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, în lupta pentru pace și securitatea popoarelor din Europa și din întreaga lume.
JAMBÎN BATMUNH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

NIAMÎN JAGVARAL
Vicepreședinte al Prezidiului Marelui Rural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc din toată inima Excelenței Voastre pentru amabilele urări șl felicitări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia „Sărbătorii regelui". Mesajul dumneavoastră m-â impresionat profund.La rîndul meu, exprim Excelenței Voastre urările mele de fericire personală dumneavoastră și compatrioților dumneavoastră, precum și pentru fericita continuare a legăturilor care unesc cele două națiuni ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea dr. Petru Groza

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost profund impresionat de mesajul de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a proclamării independenței noastre naționale.în numele poporului mauritanian, al Comitetului Militar de Salvare Națională, al guvernului și al meu personal, vă exprim sincere mulțumiri și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului și guvernului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

Lt. colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Șef al statului Republica Islamică Mauritania

— Odată cu luna decembrie am 
intrat, calendaristic, in sezonul tu
ristic de iarnă. Interesul turiștilor 
pentru acest sezon urmează să a- 
tingă, in curind, momente de vîrf. 
Cum s-au pregătit Ministerul Tu
rismului și unitățile sale pentru a 
răspunde cit mai bine unor ase
menea solicitări ?— întrebarea — ne spune tovarășul Costache Zmeu, adjunct al ministrului turismului — ne oferă posibilitatea de a prezenta pe larg preocupările noastre pe toată durata sezonului de iarnă. Sezon care debutează in mod obișnuit in luna decembrie și continuă pțnă la începutul lunii aprilie. Ceea ce înseamnă că, practic, el se întinde pe o perioadă de 4—5 luni. Ca pregătire generală, „sezonul alb" *85 se prezintă în momentul de față gata să-și întîmpine oaspeții cu tradiționala urare „Bine ați venit!". Aceasta înseamnă că toate unitățile de cazare din stațiunile montane de odihnă și practicarea sporturilor de iarnă, cu o capacitate de peste 12 000 locuri, au încheiat „campania de pregătire" începută încă de la sfîrșitul verii. înseamnă, de asemenea, că zecile de cabane, situate de-a lungul principalelor trasee turistice și al cărărilor de munte — cu o capacitate de peste 8 600 locuri — se află și ele în situația de a-i întîmpina pe oaspeți cu prima „recoltă" de... zăpadă. Mai înseamnă că și stațiunile de cură balneară, care dispun de circa 39 000 locuri, sînt pregătite să ia „startul sănătății" pe anul 1985. Dacă tragem linie și a- dunăm, ajungem la concluzia că pe durata sezonului de iarnă, respectiv din decembrie și pînă în aprilie, unitățile Ministerului Turismului, prin toate capacitățile de cazare de care dispun, sînt în măsură să primească, pentru odihnă,

Prefață la sezonul turistic 
de iarnă ’85

Stațiunile turistice pot primi, in această perioadă, 
800 000 de oaspețicură balneară și practicarea sporturilor de iarnă, circa 800 000 de solicitanți.

— Potențialul de primire pe to
tal sezon este, recunoaștem, impre
sionant. Atunci, de ce a început 
de pe acum să apară o „criză" 
de locuri la munte ?— începutul sezonului de iarnă are și la noi, ca pretutindeni în lume, un moment „de vîrf". \E1 este situat între 20 decembrie—20 ianuarie. Prima parte a acestui interval este marcat de inaugurarea sezonului turistic internațional al sporturilor de iarnă — ceea ce înseamnă că, în această perioadă, baza noastră materială este deosebit de solicitată. Intervalul la care ne referim coincide, de asemenea, cu vacanța de iarnă a elevilor și, parțial, a studenților, care conferă acestei perioade un nou plus de solicitare. Dacă adăugăm și faptul că și sfîrșitul de an, prin cele 2—3 zile libere, creează un potențial „necalculabil" de solicitanți, înțelegem de ce la sfîrșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie pot apărea situații ca solicitările să depășească, în anumite intervale, posibilitățile de satisfacere. Avem, așa cum am afirmat și mai înainte, o puternică bază materială : de cazare, de tratament, de alimentație publică. Numărul de locuri nu este totuși... nelimitat. Dar momente de suprasolicitare nu sînt pe toată durata

în organizarea Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Hunedoara și a Muzeului județean, vineri a avut loc la Deva un simpozion consacrat împlinirii a 100 de ani de la nașterea dr. Petru Groza.Au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, lucrători din domeniul invățămintului și culturii, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului.Cadre didactice universitare, cercetători științifici din București și Deva au evocat viața și activitatea
„Zilele culturii din R. D. Germana"„Zilele culturii din R.D.G." au continuat, vineri, în Capitală și in țară cu noi manifestări susținute de artiștii oaspeți, de colective teatrale și muzicale românești.O expoziție de carte reunind peste 1 300 volume, o sinteză a producției editoriale actuale din această țară, a fost deschisă la Biblioteca Centrală Universitară din București. Lucrări ale clasicilor marxism-leni- nismului, din domeniul științelor sociale, volume de largă informare și enciclopedice sînt expuse alături de ediții bibliofile ale clasicilor germani, de albume de artă și cărți pentru copii și tineret.La festivitatea de deschidere au luat parte membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Centralei Editoriale, oameni de cultură, un numeros public.Au fost de față delegația culturală din R.D.G. condusă de Kurt Loff- ler, ministru secretar de stat la Ministerul Culturii, Herbert Plasch-

încheierea lucrărilor Intîlnirii 
tineretului și studenților din BalcaniVineri s-au încheiat la București lucrările Intîlnirii tineretului și studenților din Balcani. La manifestare au participat reprezentanți ai comitetelor naționale pentru A.I.T., ai unor organizații de tineret și stu- denți și ai altor organisme avînd preocupări în domeniul tineretului din R. P. Bulgaria, Republica Elenă, R.S.F. Iugoslavia și Republica Socialistă România.întilnirea, realizată în contextul amplu al pregătirilor pentru marcarea Anului Internațional al Tineretului „Participare, Dezvoltare, Pace", 

sezonului, îneît, pe ansamblu, baza noastră materială poate satisface cerințele.
— Deci, soluțiile ar fi...— Acestea pornesc de la faptul că solicitanții bazei noastre materiale trebuie să înțeleagă că sezonul alb are nu o singură lună (20 decembrie—20 ianuarie), ci 3 și chiar 4. Toți cei care doresc să practice sporturile de iarnă, să se odihnească la munte, șă efectueze o cură balneară au această posibilitate, dacă apelează la baza materială creată și în lunile februarie, martie și chiar și în aprilie. Bineînțeles, și cu condiția să apeleze la toate stațiunile. Nu numai la cîte- va, cum ar fi Sinaia, Predeal, Poiana Brașov. Avem în prezent stațiuni de odihnă și cură balneară, de practicare a sporturilor de iarnă aproape în toate județele. Avem stațiuni care, din punct de vedere al condițiilor atît climatice, cît și de confort, nu sînt cu nimic maî prejos decît cele amintite mai sus. învingerea unei mentalități tradiționale că vacanța la munte „înseamnă Sinaia, Predeal și Poiana Brașov" va avea efecte pozitive atît pentru satisfacerea tuturor cererilor, cît și pentru lansarea stațiunilor mai puțin solicitate în circuitul turistic. Avem în vedere în acest sens stațiuni ca Păltiniș, Du- rău, Izvoarele, Borsec, Lacu Roșu, Singiorz-băi, Stîna de Vale, Geoagiu-băi și multe, multe altele. 

dr. Petru Groza, născut la 7 decembrie 1884 în comuna Băcja, județul Hunedoara.Comunicările prezentate au relevat figura luminoasă a dr. Petru Groza de luptător înflăcărat pentru libertatea, progresul și înflorirea patriei, pentru intărirea prieteniei și colaborării cu țările socialiste, pentru pace și conlucrare cu toate țările lumii.în aceeași zi, la Muzeul județean din Deva s-a deschis o expoziție documentară, iar la căminul cultural din satul natal al dr. Petru Groza a fost organizată o manifestare omagială. (Agerpres)
ke, ambasadorul R. D. Germane la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic.O interesantă expoziție — „Emi- nescu — Schiller" — s-a deschis, în aceeași zi, la Muzeul literaturii române din Capitală. Ediții din operele celor doi mari poeți, mărturii documentare privind tălmăcirile lui Emi- nescu din creația lui Schiller, teme și motive romantice comune acestora fac obiectul expoziției.„Zilele culturii din R. D. Germană" au programat, de asemenea, o masă rotundă privind teatrul din R.D.G., organizată sub egida Asociației-oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, un concert de muzică germană la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, precum și spectacole ale ansamblului folcloric din Helmdorf în localitățile Tomnatic și Lovrin, județul Timiș. (Agerpres)
a abordat aspecte privind rolul și contribuția tinerei generații la procesul dezvoltării economico-sociale, la transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.Cu prilejul manifestării au avut loc o primire la Ministerul Afacerilor Externe, întîlniri cu tineri și stu- denți din Capitală. De asemenea, a. fost organizată o expoziție de fotografii privind aspecte din viața și activitatea tineretului și studenților din țările participante.

— Acestea ar fi deci datele ge
nerale sub auspiciile cărora debu
tează sezonul turistic de iarnă...— Da, și ele arată clar că dispunem de o bază materială bogată, creată prin eforturile statului in special in ultimii 20 de ani, care, potențial, este capabilă să satisfacă toate cerințele. în măsura în care, firește, sînt și acestea eșalonate rațional pe toată durata sezonului alb. O recentă măsură adoptată de conducerea ministerului răspunde și ea cerinței de a folosi cît mai bine baza materială. Este vorba de apli- .,. carea de la 10 decembrie 1984 și pînă la 28 februarie T985 a unor noi și importante reduceri de tarifă, ' care, la cazare, merg pînă la 20—25 la sută. Tocmai de aceea invităm pe cei interesați să folosească din plin lunile de iarnă pentru refacerea forței de muncă, practicarea sporturilor de iarnă, efectuarea de cure balneare. Stațiunile pentru care se aplică reducerile de tarife și perioadele respective, precum și alte amănunte pot fi aflate prin solicitarea de informații de la toate agențiile de turism din țară și filialele I.T.H.R. București. Ca organizatori ai turismului, am luat din timp măsuri pentru ca sistemul informațional, privind folosirea capacităților de cazare, să funcționeze operativ, pentru a putea asigura o dirijare permanentă a turiștilor in funcție de cerere și de posibilități. Ceea ce ne permite ■ să afirmării că sezonul de iarnă 1985, prin măsurile luate privind asigurarea aprovizionării, îmbunătățirea calității serviciilor, crearea tuturor condițiilor pentru practicarea sporturilor, va marca un pas înainte pe linia mai bunei organizări și desfășurări a activității turistice.

Constantin PRIESCU

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI STEFAN VOITEC
J J

(Urmare din pag. I)militant social-politic : încrederea nestrămutată în potențialul revoluționar al clasei muncitoare, în. rolul maselor populare ca făuritoare de istorie și in viitorul socialist al țării. Tovarășul Ștefan Voitec a devenit, încă din anii tinereții, membru al Partidului Social-Democrat, s-a integrat in rindul militanților pentru socialism și a participat activ, în cadrul forțelor sociale înaintate ale tării, la puternicele bătălii ale clasei muncitoare, ale maselor largi populare împotriva exploațării și asupririi sociale.în șirul marilor momente ale luptei partidului nostru comunist pentru progres social, pentru libertate și independență națională — a spus tovarășul Manea Mănescu — se înscrie, ca o coordonată fundamentală, politica de realizare a unei strînse alianțe între toate forțele revoluționare, democratice și progresiste, pe baza făuririi unității de acțiune a clasei muncitoare. Tovarășul Ștefan Voitec s-a aflat printre socialiștii care au militat, încă din. ilegalitate, în anii grei ai războiului, pentru unitatea clasei muncitoare, a forțelor democratice, pentru o colaborare strînsă între comuniști și socialiști. El a avut un rol deosebit în făurirea, în aprilie 1944, a Frontului Unic Muncitoresc, care a constituit factorul hotărîtor in desfășurarea luptei forțelor populare împotriva fascismului și a războiului, în asigurarea victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.După 23 August 1944, partidul nostru comunist și-a intensificat puternic activitatea pentru asigurarea dezvoltării noi, democratice a țării noastre, pentru înfăptuirea unor profunde transformări revoluționare, pentru construcția socialistă în România. în toți acești ani, tovarășul Ștefan Voitec a acționat cu dăruire patriotică și revoluționară pentru înfăptuirea operei de edificare a noii orînduiri sociale, a spus vorbitorul.
tv

PROGRAMUL 1

13.30 Telex
13.35 La sfîrșit de săptămînă (color)

• „M-am născut pe scumpă glie"
— melodii populare
• Gala desenului animat
• Surpriza emisiunii
• Topsport
• Tot ce are țara mai frumos. Oa
meni, locuri, fapte în anul 40 al 
libertății noastre și al Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R.
• Melodii lirice
• Telesport
• Autograf muzical — Corina 
Chirlac

16.35 Imagini din Tanzania. Docu
mentar

16,45 Săptâmina politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) • în

făptuim hotăririle marelui forum 
al comuniștilor

19.20 Teleenciclopedia (parțial color)
19.55 Film artistic (color): „Terminal" 
21,05 Vă invităm în... studioul varietă

ților (color). Divertisment mu- 
zical-coregrafic

22,05 Melodii îndrăgite (color)
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Zaharia 

Stancu
20.15 Gala tinerilor concertiștl
20.55 Invățămînt — calitate — eficiență. 

Studenții și cercetarea științifică
21.15 Melodii populare
21,25 Orizont tehnico-științific
21,40 De pretutindeni
21.55 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 decembrie, ora 20 — 11 
decembrie, ora 20. In țară: Vremea va 
continua să se încălzească la începutul

Ca secretar general al Partidului Social-Democrat, tovarășul Ștefan Voitec a militat cu consecvență pentru unificarea organizatorică, politică și ideologică a partidului clasei muncitoare, act ce și-a găsit împlinirea în februarie 1948. După unificare, a făcut parte neîntrerupt din conducerea Partidului Comunist Român, acționînd pentru întărirea continuă a unității și coeziunii partidului, pentru afirmarea și creșterea rolului său conducător în societatea noastră socialistă.în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, perioadă de mari prefaceri revoluționare, de profunde înnoiri și de puternic dinamism, Ștefan Voitec a acționat neabătut pentru înfăptuirea mărețului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism a ftomâniei.în funcțiile de înaltă răspundere ce i-au fost încredințate de partidul nostru, ca vicepreședinte al Consiliului de Stat, președinte al Marii Adunări Naționale, precum și în alte funcții, a muncit cu devotament și pasiune revoluționară, participînd activ, cu întreagă sa energie și pricepere, cu întreaga sa capacitate politică, la ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație socialistă.împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, cu întregul partid și cu întregul nostru popor, și-a adus contribuția la înfăptuirea politicii internaționale de cooperare, cu toate țările socialiste, de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Ștefan Voitec a militat neîncetat pentru transpunerea în viață a politicii partidului nostru de conlucrare cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social- democrate, cu partidele și personalitățile politice care se pronunță pentru progres și pace în scopul făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie — o lume a păcii, înțelegerii și colaborării între toate popoarele.
DE LADrepturile și avantajele oferite de Casa de Economii și Consem- națiuni depunătorilor și variatele forme și instrumente de economisire puse la dispoziția lor au determinat dezvoltarea procesului economisirii în țara noastră. Astăzi există asupra populației un număr de peste 22,5 milioane librete de economii, conturi curente personale, precum și obligațiuni C.E.C, cu cîștiguri și instrumente de economisire pentru elevi.Titularii libretelor de economii, ai depozitelor de obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri depuse spre păstrare, precum și ai conturilor curente personale pot dispune unităților C.E.C. ca de sumele economisite să poată beneficia, după decesul lor, uri număr nelimitat de persoane fizice sau juridice, stabilite prin dispoziție testamentară.Cu prilejul depunerii inițiale, titularul completează rubrica „dispoziție testamentară" de pe verso documentului de depunere, men- ționînd numele și prenumele persoanei (persoanelor) pe care o (le) împuternicește să dispună, după decesul său, de sumele economisite, precum și anul nașterii fiecăreia. Odată cu stabilirea persoanelor în favoarea cărora se introduce dispoziție testamentară, titularii pot menționa eventual și cota fiecărei persoane în1 parte.Dispoziția testamentară se poate acorda și persoanelor juridice, spe- cificîndu-se în acest caz denumirea acestora.Dispoziția testamentară se poate

intervalului, iar cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipita
ții slabe, mai ales sub formă de ploaie 
și lapoviță, în Transilvania. Maramu
reș și Moldova, unde condițiile vor 
deveni favorabile producerii poleiului. 
In celelalte regiuni, precipitații izo
late. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade.

Tovarășul Ștefan Voitec și-a înscris numele in rindul personalităților prestigioase ale vieții spirituale românești. El și-a afirmat calitățile de om de cultură, fiind ales membru al Academiei Republicii Socialiste România.Pentru meritele sale, pentru dăruirea și abnegația cu care a servit interesele patriei socialiste, Ștefan Voitec și-a ciștigat stima și prețuirea partidului, a întregului nostru popor. Conducerea partidului și statului nostru a dat o deosebită apreciere contribuției de seamă pe care și-a adus-o cu nesecată energie la desfășurarea cu succes a revoluției și construcției socialiste în țara noastră, la progresul și prosperitatea României.Prin încetarea din viață a tovarășului Ștefan Voitec, Partidul Comunist Român și statul socialist, întregul nostru popor pierd un fiu credincios, un militant devotat pentru ideile socialismului și comunismului, pentru înflorirea patriei și a națiunii noastre socialiste, pentru pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii.în aceste momente ale dureroasei despărțiri — a spus în încheiere tovarășul Manea Mănescu — în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Marii Adunări Naționale și al guvernului, al întregului popor, aducem tovarășului Ștefan Voitec un ultim salut, odată cu express recunoștinței noastre pentru îndelungata și rodnica sa activitate revoluționară, patriotică.Amintirea sa va rămîne mereu vie în memoria comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră.Adio, scumpul și neuitatul nostru tovarăș !După miting, cortegiul funerar, urmat de tovarăși din conducerea de partid și de stat, de membrii familiei defunctului, de numeroși oameni ai muncii din Capitală, se pune în mișcare, îndreptîndu-se spre Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, unde a avut loc înhumarea.
C. E. C.introduce și ulterior de titularul libretului de economii sau contului curent personal, cu prilejul unei operații de depunere de minimum 5 lei pentru titularii de librete de economii sau prin depunerea unei cereri scrise în cazul titularilor conturilor curente personale.Modificarea sau anularea acesteia se poate solicita în aceleași condiții. în acest caz, pe fața foii de depunere, titularul libretului de economii înscrie mențiunea „Modificat dispoziția testamentară" sau „Anulat dispoziția testamentară".Introducerea ulterioară, modificarea sau anularea dispoziției testamentare se pot efectua la oricare unitate C.E.C. din țară.Numele persoanelor fizice sau , denumirea persoanelor juridice ih favoarea cărora s-a introdus dispoziția testamentară nu se înscriu în libretul de economii.După decesul titularului, persoanele înscrise la dispoziția testamentară pot dispune de sumele economisite cu condiția prezentării libretului de economii (cecului) și a actului de deces în original al titularului.în cazul în care titularii unor instrumente de economisire nu au stabilit dispoziție testamentară în favoarea unor persoane, sumele economisite de ei se restituie de unitățile C.E.C. moștenitorilor legali sau 'testamentari pe baza și în limitele stabilite prin certificatul de moștenitor sau hotărîre judecătorească definitivă.

mai scăzute în depresiuni, iar maxi
mele între minus un grad și plus 9 
grade. Se va produce ceață, Însoțită 
și de depunere de chiciură. în Bucu
rești: Vremea va continua să se în
călzească în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi mai mult noros, favo
rabil fulguielii. Vîntul va sufla mode
rat. Temperatura minimă va fi cu
prinsă între minus 3 și zero grade, >ar 
maxima între 2 șl 5 grade.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
GIMNASTICA. Campionatele balcanice de gimnastică au continuat vineri în Sala sporturilor din Arad cu întrecerile competiției feminine. Pe locul întîi s-a clasat reprezentativa României, cu 196,60 puncte, urmată de Bulgaria— 188,95 puncte, Iugoslavia — 182,90 puncte, Albania — 182,05 puncte, Grecia — 175.90 puncte. La individual compus a ciștigat gimnasta româncă Ecaterina Szabo — 39,90 puncte, urmată de coechipierele sale Camelia Voinea — 39,50 puncte, Eugenia Golea — 39,15 puncte, Cristina Grigo- raș — 38,95 puncte, Lavinia Agache— 38,85 puncte etc. Competiția se Încheie astăzi, cu întrecerile concursului special pe aparate.FOTBAL. Astăzi, în cadrul etapei 

a XVI-a a diviziei A, se dispută, in Capitală, pe stadionul Dinamo, de la ora 13,30, meciul Dinamo — F.C.

Bihor. Miine au loc șapte partide : la Tîrgu Mureș, A.S.A. — Sportul studențesc ; la Buzău, Gloria — Politehnica Iași ; la Hunedoara, Corvinul — F.C.M. Brașov ; la Slatina, F.C. Olt — S.C. Bacău ; la Rîmnicu Vil- cea, Chimia — Jiul ; la Pitești, F.C. Argeș — Rapid ; la Timișoara, Politehnica — F.C. Baia Mare. Meciul Steaua — Universitatea Craiova a fost amînat pentru 16 decembrie.VOLEI. învingători în deplasare (cu 3—1), voleibaliștii de la Steaua susțin astăzi (in sala „Agronomia", de la ora 16,30) partida-retur din cadrul optimilor de finală ale „Cupei cupelor" cu formația franceză A.S. Cannes.HANDBAL. .în prima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Tbilisi, selecționata României a întrecut cu scorul de 28—24 echipa R.S.S. Gruzine.

VASLUI : O tradiționalăPe terenurile și bazele sportive ale municipiului Vaslui s-a desfășurat — în cadrul „Daciadei" — tradiționala competiție de masă sub genericul „Festivalul sportului .vasluian". Organizată de Consiliul județean pentru educație fizică și sport, în colaborare cu Comitetul județean al U.T.C., această a Vil-a ediție a popularei manifestări sportive muncitorești interjudețene s-a bucurat de o largă participare, înregistrînd cel mai mare număr de concurenți și de județe reprezentate.„La această ediție — ne spunea tovarășul Călăiță Merchea, președintele forului județean de specialitate — au fost prezenți peste 550 de sportivi și sportive din întreprinderi industriale din 12 județe ale țării, dintre care, atît prin număr, cît și prin rezultate, s-au remarcat cei din județele Bacău, Botoșani, Harghita, Neamț, Vrancea, Tulcea și Vaslui, întrecerile, urmărite timp de două zile de numeroși spectatori, s-au

competiție muncitoreascădisputat la atletism, volei, handbal, tenis de masă (probe masculine și feminine), cît și la fotbal. In acest mod a fost inaugurată și ediția de iarnă a „Daciadei". Dar, firește, nu atît performanțele contează în asemenea competiții (deși n-au lipsit nici ele), cît participarea masivă, entuziastă a sportivilor-muncitori din aceste județe".Primele locuri, la principalele discipline din cadrul acestui reușit festival muncitoresc, au fost ocupate de : Combinatul de fire sintetice „Moldosin" Vaslui (handbal masculin), Filatura Focșani (handbal feminin), „Ceahlăul" Piatra Neamț (volei feminin), întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui (fotbal) ș.a.m.d.Tradiționala competiție sportivă muncitorească de la Vaslui a constituit, deci, și în acest an un succes. (Petru Necula — corespondentul „Scînteii").

(Urmare din pag. I)concurent admirat la cîteva dintre festivalurile internaționale de folclor.Din Moldova revin la București. Capitala, printre construcții si înnoiri petrecute, as spune, clipă de clipă. Și mă gîndesc că nimic, acum in preajma noului an, nu mi se oare a fi mai necesar de subliniat decît acest a- devăr : întilnirea si reîntâlnirea cu chipul tării sînt cele mai vii lecții de istorie. O istorie pe care o trăim si care se naște mereu sub ochii si cu propria noastră participare. Si vezi anii care vin. ani tot mai frumoși. înalti ca niște piscuri luminoase si. firește. deloc ușor de cucerit. Se cere. deci, mai mult decît oină acum — asa cum se subliniază în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae

Ceaușescu Ia cel de-al XIII-lea Congres — ca toti oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, de oe tot cuprinsul tării, să deoună toate eforturile. să-si consacre . întreaga
Trăim astfel un timo de înaltă răsoundere. de supremă exigență, in care tot ce clădim se raportează la imperativele viitorului, un viitor care privește întreaga Dlanetă. Viitorul care

Țară de constructori
putere de muncă si creație. talentul si Driceoerea înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective prevăzute în Programul partidului, asigurind astfel întărirea forței materiale și spirituale a patriei, a independenței și suveranității naționale, creșterea contribuției României la politica de colaborare. securitate si pace, la progresul geseral al umanității.

pentru noi a început, in mod cert. în mod real. încă de la Congresul al IX-lea, congres care a deschis tării cel mai larg orizont de a- firmare in toate domeniile existentei sale. Viitor De care acum. în lumina limpede a documentelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, îl cunoaștem și mai bine : știm cum va fi tara nu numai in cincinalul pe care-1 pregătim chiar

de pe acum, ei și pînă spre anul 2000. Partidul ne oferă sentimentul profund al certitudinilor.Bineînțeles că a clădi, a construi o nouă societate înseamnă a pune umărul, a depune mari eforturi, a izbîndi prin biruirea greutăților si numai astfel România va arăta lumii că sintem o națiune viguroasă care știe să privească in viitor cu toate steagurile larg desfășurate. Viitorul înseamnă efort, pasiune, devotament. încredere nestrămutată în luminosul tel. Spunea tovarășul Nicolae Ceausescu, intr-o formulare memorabilă : „Cei care urcă spre piscurile munților, pe măsură ce ajung mai sus. încetinesc pasul. Noi. comuniștii, împreună cu întregul popor. nu numai că nu încetinim pasul, ci grăbim urcușul spre culmile înalte ale civilizației — societatea comunistă".
V-* DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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UN NOU ETALON PENTRU
MĂSURAREA INTENSITĂȚII LU
MINII. Cercetătorii sovietici au realizatun nou etalon al luminii, la care rolul de radiant îl joacă un corp absolut negru. Cercetătorii au reușit să obțină valori record în ce privește nu numai culoarea, cl și rezistența termică a radiantului, ceea ce oferă posibilitatea reducerii la minimum a erorilor la stabilirea intensității luminii, cu maximum de precizie. Dozarea foarte precisă a luminii este necesară în diferite sectoare industriale, în medicină, agricultură și zootehnie.

ANTIPOLUANȚI NATURALI.Ex* perții iugoslavi în protejarea mediului ambiant au descoperit că anumite plante pot fi utilizate in purificarea apelor poluate, în cursul experiențelor, plantele in cauză au „consumat" toate impuritățile din apa

lacului Bovansko, din sudul Serbiei. Exemplarele de floră folosite de specialiștii iugoslavi absorb substanțele toxice conținînd azot, fosfor, mercur etc. Ele pot fi utilizate mai ales în țările din zonele tropicale și din bazinul mediteranean, căldura fiind o condiție de bază a dezvoltării lor.
TELECOMUNICAȚII PRIN MI

CROUNDE. O linie de telecomunicații prin microunde se află în curs de realizare în provincia Heilongjiang, din nord-estul R. P. Chineze. După cum precizează agenția China Nouă, linia — prima de acest fel din țară — are o lungime de 294 kilometri, cu 10 stații intermediare, dispunînd de 480 de canale. întreaga activitate a instalațiilor, inclusiv a celor care reglează calitatea și ritmul transmisiei, este controlată cu ajutorul, computerelor. Linia poate funcționa astfel fără intervenția omului timp de 200 000—300 000 ore consecutiv.

CĂ.
DESCOPERIRE ARHEOLOGIO expediție arheologică italiană adescoperit în apropiere de localitatea Ma- latya, din Turcia orientală, vestigiile uneia dintre cele mai vechi așezări urbane. Materialul arheologic scos la iveală este foarte bogat : un templu, adevărate magazine și depozite de mărfuri, datând, potrivit estimărilor specialiștilor italieni, de aproximativ 5 000 de ani. Descoperirea — a declarat cunoscutul istoric italian Sabatino Moșeați, specialist reputat în civilizațiile antice ale Orientului — vine să infirme o serie de teorii „tradiționale" privind apariția și dezvoltarea orașelor în istoria omenirii. Pînă în prezent, arheologii considerau că civilizația urbană a apărut mai întîi în sudul MesopOtamiei ,și în Egiptul antic, însă cele descoperite în Turcia arată că urbanizarea era răspîndită pe regiuni mult mai întinse.

AVANTAJELE MOTOARELOR 
DIN CERAMICĂ. Compania niponă „Isuzu" a început să construiască un motor din ceramică de 1 800 cm cubi, a cărui funcționare poate fi controlată de o instalație electronică. Acesta realizează, potrivit specialiștilor, o economie de energie de 30 la sută față de consumul unui motor obișnuit cu capacitate similară. Instalația electronică este necesară pentru controlul sistemului de recuperare a energiei gazelor de eșapament și al sistemului de aprindere a combustibilului. Se dovedesc astfel, din nou, avantajele motoarelor construite din ceramică, domeniu în care Japonia a înregistrat succese notorii.

LA ÎNTÎLNIRE CU COMETA 
l~|ALLEY" Ea 2 iul‘e 0 racheta de tip „Ariane" va lansa sonda spațială

„Giotto", căre are ca misiune fotografierea nucleului cometei „Halley". întilnirea sondei spațiale cu Cometa, stabilită pentru 13 martie 1986, se va desfășura la o distanță de circa 150 milioane km de Terra. Misiunea sondei spațiale „Giotto" este considerată de specialiști importantă, întrucît va fi pentru prima oară cînd se fotografiază în culori nucleul unei comete. „Ochiul" sondei spațiale „Giotto", denumit de experți „Halley Multicolor Camera", a fost realizat de un consorțiu vest-european, de institute de cercetare, între care și un grup al Universității din Padova. Se reamintește că italianul Giotto a pictat, în 1303, Ia Padova, prima imagine a cometei „Halley", care fusese vizibilă pentru pă- mînteni în 1301.
îngrășăminte naturale

LA DISCREȚIE. în Senegal se folosește

din ce în ce mai mult ca ingrășămînt biologic planta denumită „sesbania rostrata" — o leguminoasă capabilă să fixeze în sol circa 250 kg de azot la hectar. Utilizarea ei este considerată o soluție practică pentru multe țări în curs de dezvoltare, care nu dispun și nu pot să cumpere îngrășăminte azotoase. Planta amintită are capacitatea — la fel ca alte leguminoase cunoscute, dăr într-o măsură mai mare — să fixeze azotul cu ajutorul unor noduli care se formează pe rădăcină și tulpină. Azotul fixat se combină cu hidrogenul cu ajutorul unei enzime și, astfel, se formează pe cale naturală amoniacul. „Sesbania rostrata" — spun specialiștii — poate să aibă efecte fertilizante la fel de bune ca și un îngrășămînt chimic azotos. Planta are, în plus, calitatea de a crește repede, este rezistentă la secetă și la dăunători. Folosită experimental în orezării, ea a contribuit la creșterea cu peste 50 la sută a producției.

ț
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Aprecierile Congresului al XIII-lea al P. C. R. 
in domeniul vieții internaționale difuzate

1 I

ca document oficial al O.N.U.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
In numeroase țări ale lumii au avut loc noi manifestări consa

crate României, succeselor obținute de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, in toate domeniile de activitate.

Oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare 
-problema fundamentală a epocii noastre

(Urmare din pag. I)general al partidului a reafirmat marele adevăr al vremurilor noastre : „Problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor, și in primul rind a celor nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trainice in lume“.
Războiul nuclear — practic 

o sinucidere colectivă, imperativul dezarmării, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Congres, decurge in primul rind din faptul că dezvoltarea armelor nucleare, stocurile deținute dc cele două mari puteri — S.U.A. și U.R.S.S. — care pot distruge de mai multe ori întreaga omenire, au generat o situație cu totul nouă. Dacă pînă acum războaiele aveau învingători și învinși, astăzi, într-o eventuală conflagrație, învinsă ar fi întreaga omenire, condamnată Ia dispariție. în asemenea condiții, războiul, în vechea accepțiune a termenului, eu învingători și învinși, nu mai este posibil de conceput și nu există o altă alternativă decit aceea a înlăturării sale cu desăvîrșire din viața internațională, decit promovarea unei politici de colaborare și pace.Prioritatea absolută acordată a- părării păcii reflectă esența umanistă a concepției secretarului general al partidului, președintele republicii, asupra problemelor celor mai arzătoare ale vieții internaționale, răspunde dezideratelor celor mai scumpe ale popoarelor. Căci pe cit de terifiantă apare perspectiva unui holocaust atomic, pe atit de puternică este dorința oamenilor, a popoarelor de a salvgarda bunul cel mai de preț — pacea. Chiar și așa cum se înfățișează — imperfectă și precară, minată de atîtea conflicte locale ori regionale, în principiu rezolvabile, cu condiția evitării unei încleștări la scară mondială. Din orice unghi am privi lucrurile, asigurarea păcii prin înfăptuirea dezarmării se detașează, pe drept cuvint. ca sarcina supremă a contemporaneității, de împlinirea căreia atirnă șansele de continuitate a vieții și civilizației.în lumina cerinței primordiale de a salvgarda pacea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat, o dată în plus, că, față de situația gravă tllre s-a creatț față de pericolul catastrofei nucleare, nimic nu poate justifica continuarea cursei inarmărilor. Atunci cind se dispune de arme nucleare în stare să distrugă de mai multe ori întreaga omenire, nu se mai poate susține că un număr de citeva sute de rachete in plus sau în minus ar afecta raportul de forțe intre cele două părți.
Poziție principială, con

structivă. Manifestînd aceeași înaltă răspundere pentru soarta păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea stringentă de a se face totul pentru a opri atit amplasarea rachetelor nucleare americane, cit și realizarea con- tramăsurilor din partea Uniunii Sovietice, stabilindu-se o dată limită pentru retragerea celor amplasate pină acum și urmind să se acționeze pentru, realizarea unui acord care să ducă la eliminarea tuturor armelor nucleare din Europa.Intr-un moment de răscruce pentru destinele continentului european și ale lumii, conducătorul partidului și statului nostru și-a ridicat astfel cu putere glasul, che-

. mind popoarele și țările europene— cele mai vizate de spectrul unei confruntări atomice — să-și asume răspunderea corespunzătoare, ele neputind fi numai spectatoare, în așteptarea rezultatelor negocierilor. dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică. Dimpotrivă, sint datoare să acționeze cu energie sporită pentru salvarea Europei de la distrugere, pentru apărarea păcii, a vieții tuturor popoarelor. Este un vibrant îndemn la acțiune, un apel la conștiință, izvorit din convingerea fermă, subliniată în repetate rinduri de conducătorul României, socialiste, <iă pacea, oricit. de dorită, nu se asigură, nu se consolidează de la sine, ci presupune eforturi neslăbite. acțiuni unite din partea forțelor celor mai conștiente de valoarea acestui bun neprețuit.
Necesitatea trecerii la mă

suri concrete. Menționind faptul că, in vederea inițierii unui dialog constructiv în problemele dezarmării, au fost formulate propuneri de către diferite state și grupuri de state — reflectînd preocuparea de a se pune capăt cursului periculos al evenimentelor— tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că numai declarațiile nu sint suficiente, oricite propuneri constructive ar conține ele, ci este necesar și este timpul să se treacă de la vorbe la fapte. Se impune, astfel, cu deosebire, așa cum se evidențiază in Raport, oprirea creșterii cheltuielilor militare și trecerea deindată la reducerea cu cel puțin 10 la sută a acestor cheltuieli, urmind ca in viitor să se stabilească un program concret și real de reducere anuală a cheltuielilor militare.încordarea extremă la care s-a ajuns pe plan internațional, ca și riscurile imense pe care le comportă înfăptuirea planurilor de continuă proliferare și perfecționare a armamentelor racheto-nuclea- re nu l’ac decit să pună în evidență 'actualitatea arzătoare a acestei propuneri a României, care vine tocmai în întimpinarea cerinței de a se depăși starea de lucruri existentă, de a se frîna deteriorarea atmosferei internaționale pină Ia un punct exploziv de la care nu ar mai exista întoarcere. Or, in acest sens, nimic nu ar avea o mpi mare eficiență decit declanșarea unui proces de dezarmare, incepind eu diminuarea cheltuielilor militare. Din simplul motiv că prin operarea de reduceri în bugetele militare se lrinează implicit proliferarea armamentelor și se favorizează atmosfera de destindere, ceea ce înlesnește trecerea la alte măsuri. Nu încape îndoială că înfăptuirea unor asemenea măsuri ar fi de natură să întărească încrederea intre state, să contribuie la reducerea tensiunii internaționale, favorizînd o abordare constructivă a ansamblului problematicii dezarmării, pe lingă faptul că materializarea măsurilor în cauză ar insemna o ușurare economică imediată pentru toate statele, prin eliberarea unor mari resurse pentru dezvoltare, necesare fiecărei țări și mai ales celor sărace.Concomitent cu diminuarea bugetelor militare, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să se treacă la reducerea armamentelor și armatelor, in primul rind ale celor două blocuri militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia.Pe aceeași linie a măsurilor vi- zind scăderea pericolului de conflict și înseninarea orizontului internațional, România socialistă,

președintele ei consideră că trebuie intensificate eforturile pentru reducerea caracterului militar al celor două blocuri — chiar și în perspectiva prelungirii valabilității Tratatului de la Varșovia — și crearea condițiilor in vederea desființării' concomitente atit a blocului N.A.T.O., cit și a Tratatului de la Varșovia, ceea ce ar reprezenta un pas hotărîtor pe calea dezarmării și păcii.In această direcție, o mare importanță ar avea-o, de asemenea, oprirea oricărei acțiuni de folosire a spațiului cosmic in scopuri militare, știut fiind că intensificarea măsurilor de militarizare a acestuia mărește considerabil , pericolul unei catastrofe nucleare. Ținind seama de faptul că spațiul extra- atmosferic nu este proprietatea nici unui stat, ci un bun comun al tuturor națiunilor, că folosirea lui necontrolată presupune, ir. plus, și un grav pericol pentru echilibrul ecologic, deci pentru viața planetei, partidul și statul nostru consideră necesară o reglementare a folosirii Cosmosului în scopuri pașnice, inclusiv sub forma unui tratat internațional realizat sub egida Organizației Națiunilor Unite.
Cu înaltă răspundere pen

tru soarta omenirii. Militant neobosit pentru triumful cauzei dezarmării și păcii, secretarul general al partidului nostru consideră pe bună dreptate că războiul, intensificarea înarmărilor, inclusiv noile armamente,, nu . .constituie. o fatalitate. A le accepta ca lucruri inevitabile, ar duce la demobilizare, tocmai într-un moment care solicită maxima mobilizare a opiniei publice, a popoarelor spre a se bara calea spre dezastru. Această poziție realistă, activă și constructivă, definitorie pentru umanismul profund al politicii externe a partidului și statului nostru, este materializată într-un program unitar de dezarmare propus atenției Națiunilor Unite, altor foruri internaționale. Se cuvine a aminti că România nu s-a mărginit să formuleze propuneri in problemele păcii și dezarmării, ci a procedat, încă mai demult, Ia măsuri practice de reducere a cheltuielilor sale militare, transformed sumele respective îh alocații pentru, copii, iar apot â'decis limitarea acestor cheltuieli pină în 1985 la nivelul anului 1982.Acum, de Ia înalta tribună a Congresului al XIII-lea >al P.C.R., tovarășul ; Nicolae Ceaușescu a adresat un nou și puternic îndemn ca. pină nu este prea tîrziu, să se facă totul pentru stăvilirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, subliniind că in acest sens toate guvernele, toți șefii de state, toate forțele politice au o mare răspundere în fața popoarelor, in fața întregii omeniri. Pe fundalul multitudinii de acțiuni populare ce se desfășoară în intreaga lume în apărarea păcii, împotriva pericolului de război, reafirmarea poziției românești cuprinsă în Raportul la Congres dobîndește semnificația unei vibrante chemări la rațiune, la luciditate. Prin glasul secretarului general al partidului, președintele țării, poporul nostru și-a reafirmat încrederea nestrămutată că, prin forța unită a popoarelor, lupta dreaptă pentru pace, pentru viață poate fi cîștigată' și acestei lupte îi va consacra, cu aceeași vigoare ca și pină acum, toate forțele.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Aprecierile și orientările privind situația internațională și politica externă a '.partidului și statului nostru, prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, in cadrul Raportului Comitetului Central la Congresul al XIII-lea al partidului, au fost difuzate ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U. la actuala sesiune a acesteia.Prin tematica vastă abordată, prin analiza ., profundă și clarvăzătoare a problemelor internaționale actuale, ca și prin orientările de perspectivă stabilite și soluțiile principiale preconizate, in conformitate cu interesele vitale ale popoarelor, aie păcii și cooperării internaționale,

analiza făcută de conducătorul partidului și statului nostru răspunde unor preocupări majore ale statelor și popoarelor, pe care lc- reflectă multe dintre temele examinate in cadrul organizației mondiale. Documentul oficial, difuzat la cererea delegației române, urmează astfel să se afle in atenția organizației și a delegațiilor țărilor membre în legătură cu problemele dintre cele mai importante de pe ordinea de zi, printre care dezarmarea generală și completă, reducerea bugetelor militare, dezvoltarea și cooperarea economică internațională, întărirea securității internaționale, reglementarea pașnică a diferendelor intre state, creșterea rolului O.N.U. in viața internațională.
MOSCOVA

O hotărîre a C. C. al P. C. U. S.MOSCOVA 7 (Agerpres). — Comitetul Central al P.C.U.S. a analizat problema lipsurilor inregistrate în utilizarea resurselor materiale secundare in economia națională, relatează agenția T.A.S.S. în hotărirea dată publicității se arată că, in pofida hotăririlor adoptate pentru îmbunătățirea utilizării resurselor minerale secundare în producție, situația in acest domeniu r'ămlne n.esa- tisfăcătoare. Economisirea resurselor

materiale devine in prezent o sursă importantă de asigurare a creșterii producției, se subliniază în hotărire.C C. al P.C.U.S. a relevat importanța folosirii economicoase a resurselor materiale și a ' materiilor prime secundare în producție, arătind că ministerelor și departamentelor le revine întreaga răspundere pentru prelucrarea complexă a materiilor prime și materialelor, pentru sporirea cantității de produse . care se fabrică din acestea.
BELGRAD

La școlile politice superioare de pe lingă C.C. al P.C. din Cehoslovacia de la Praga și Bratislava au fost organizate expuneri privind importanța documentelor adoptate dc cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Ambasadorul român la Praga, Cornel Pinzaru, a evidențiat semnificația istorică a realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al P.C.R. pentru continuarea înfăpțuirii neabătute a Programului de făurire a .societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Au fost prezentate, de asemenea, succesele obținute de poporul român in ridicarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație, perspectivele pe. care le deschide înfăptuirea Directivelor cu privire la dezvoltarea economică și socială a României în cincinalul 1986—1990 și orientările pînă in anul 2000, politica partidului și statului nostru privind dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii.în cadrul unei conferințe de presă organizate la ambasada română din Washington. ambasadorul Mircea Malița a vorbit despre semnificația documentelor adoptate la Congresul al XIII-lea al P.C.R. și a prezentat principalele orientări ale politicii externe a țării noastre. relevînd contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la rezolvarea marilor probleme ale vieții internaționale.O seară românească dedicată unirii din 1918 a fost organizată, la Londra de Asociația de prietenie Marea Bri- tanie — România, in cadrul căreia au fost subliniate semnificația istorică a evenimentului, realizările poporului

nostru, năzuințele lui de libertate, independență și pace. O manifestare similară a avut loc la Universitatea Londrei, în organizarea lectoratului de limbă și civilizație românească, la care au participat membri ai senatului universitar, alte cadre didactice.Cu prilejul unei manifestări culturale desfășurate in orașul italian Torre del Greco, profesorul Pasquale Buonin Contro, de la Institutul universitar oriental din Napoli, a prer zentat principalele etape ale procesului desăvirșirii statului național u- nitar român. El a subliniat permanența ideii de unitate și independență în Principatele Române, faptul că realizarea idealului de unitate completă este rezultatul voinței populare exprimate în cadrul marii adunări populare de la Alba Iulia. Despre semnificația aceluiași eveniment, a vorbit pe larg profesorul Ștefan Pascu, de la Universitatea din Cluj- Napoca. în încheiere a fost prezentat filmul documentar „Unirea — permanență a istoriei poporului român".în cadrul unei manifestări care a avut loc la Bruxelles, au luat cuvin,- tul Isabella Adriaensen. președinta Asociației culturale „Dacia", Francy van der Wildt, secretar general al A- sociației femeilor socialiste, și ambasadorul țării noastre in Belgia, T. Va- cărel. Vorbitorii au ărătat că manifestarea — organizată în anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XIII-lea Congres ai P.C.R. — constituie un omagiu adus tuturor celor care, prin munca și priceperea loj-, au contribuit la perpetuarea și înflorirea artelor în România.
Declarație privind activitatea 

de politică externă a R.S.F. IugoslaviaBELGRAD 7 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc o ședință comună a Prezidiului R.S.F. Iugoslavia și Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, in cadrul căreia a fost examinată activitatea de politică externă a țării.După cum transmite agenția Ta- niug, cu acest prilej a fost adoptată o declarație in care se subliniază că Iugoslavia va promova.in continuare o politică activă de pace și va. acționa pentru instaurarea unor relații întemeiate pe egalitatea în drepturi intre, țări și popoare. S-a relevat, totodată, necesitatea angajării plenare a R.S.F.I. in consolidarea activității mișcării de nealiniere in direcția soluționării problemelor majore din relațiile politice și economice internaționale și a focarelor de criză din lume.Pornind de la . aceste principii, arată mai departe declarația. Iugoslavia va continua să dezvolte relații bune' cu toate țările care acceptă acest tip de cooperare, și in special eu vecinii săi, intrucit pacea și stabilitatea in Balcani sint de. o

importanță vitală nu numai pentru popoarele regiunii, ci și pentru relațiile din Europa și din lume in general. Iugoslavia se opune ferm oricăror încercări de presiune și imixtiune, indiferent de unde ar veni și în ce formă S-ar manifesta.Declarația atrage atenția asupra situației tot mai grele a țărilor 'in curs de - dezvoltare, asupra rămînerii lor in urmă pe plan economic și tehnologic și a poverii tot mai grele a datoriei lor externe. Situația grea a țârilor in curs de dezvoltare, relevă documentul, nu este numai o chestiune economică, ci și o problemă politică de importanță decisivă pentru dezvoltarea pe mai departe a intregii lumi.După ce se evidențiază imperativul modificării actualelor relații inechitabile, politice și economice, din viața internațională, in declarație se a- rată : Călea, proprie, independentă, de- dezvoltare. $ște un drept inalienabil al tuturor țărilor și popoarelor și o condiție a menținerii păcii și dezvoltării de relații democratice in lume.Convorbiri referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre R. D. Germană și R. F. GermaniaBERLIN 7 (Agerpres). — Herbert Hăber, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a avut o întrevedere cu Wolfgang Schauble, ministru federal și șef al Cancelariei federale a R.F.G., în cursul căreia au fost abordate probleme privind situația internațională și relațiile dintre cele două țâri, informează agenția A.D.N. Herbert Haber a relevat că R.D. Germană a depus eforturi pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și se pronunță, în

continuare, pentru adoptarea unor măsuri constructive in acest sens. Totodată, a subliniat că relațiile- de buna vecinătate impun recunoașterea realității incontestabile a existenței celor două state germane suverane, independente, cu orinduiri sociale diferite, care fac parte din alianțe diferite. La rîndul. său, relevă agenția A.D.N., Wolfgang Schauble a arătat că țara sa dorește să dezvolte relațiile cu R.D. Germană pe baza tratatelor și acordurilor existente.
Modificări in componența Consiliului de Miniștri 

al R. P. Ungare

Reuniune la nivel înalt a statelor
africane din „prima linie46DAR ES SALAAM 7 (Agerpres). — în localitatea tanzaniană Arusha a avut loc vineri o reuniune la nivel inalt a statelor din „prima linie" — Angola, Botswana, Mozam- bic. Tanzania, Zambia și, Zimbabwe.La lucrări au participat, de asemenea, Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și Alfred Nzo, secretarul general al Congre

sului Național African (C.N.A.) din R.S.A. în centrul atenției acestei in- tilniri. desfășurată sub președinția șefului statului tanzanian, Julius Nyerere. care deține și funcția de președinte in exercițiu al Organizației Unității Africane, s-a aflat necesitatea accelerării eforturilor în direcția obținerii independenței Namibiei și a eliminării apartheidului din Republica Sud-Africană.
Actele represive aie regimului sud-african 

pe banca acuzăriiJOHANNESBURG 7 (Agerpres). — Conferința episcopală catolică din Africa de Sud a prezentat un document cuprinzind numeroase dovezi certe referitoare la, comportarea extrem de brutala a poliției sud-afri- cane cu prilejul recentelor mătiifes- tații ale populației de culoare • — relatează agențiile France Press® și United Press International. Poliția s-a comportat in orașele locuite de negri ea o „armată de ocupație, rh- curgind la arme și grenade cu gaze

lacrimogene, atacînd pe toți negrii întîlniți în cale". Documentul citează numeroase declarații ale tinerilor manitestanți biciuiți de reprezentanții „forțelor de ordine" trimise de regimul rasist de Ia Pretoria.In urma acțiunilor represive ale poliției, 163 de negri și-au pierdut viața în perioada 3 septembrie — cind au început manifestațiile populației majoritare pentru drepturile ei — și inceputul lunii noiembrie.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Recomandare a guvernului libanez privind desfășurarea 
armatei în regiunea rîului Awali • intilnire a președintelui 
Irakului cu președintele Comitetului Executiv al O.E.P. • Turneu 

al premierului Italiei in țări arabe
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Noi acțiuni și luări de poziție j

in apărarea păcii j

sprijinul denuclearizării J
de nord ’

I
*
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*

Campanie în Suedia în 
EuropeiSTOCKHOLM. Din orașul suedez Haparanda, situat în nordul țării, dincolo de Cercul polar, a început un marș al păcii pentru stringerea de semnături pe apelul „Pentru o zonă denuclearizată in nordul Europei". Organizat din inițiativa i mișcărilor pentru pace, a organi- * zațiilor sindicale și religioase din regiunile suedeze situate dincolo de Cercul polar, marșul reunește mii de participant, care vor străbate principalele orașe ale țării, unde

se vor organiza mitinguri pentru pace. Apelul cu semnături va f inminat ulterior conducerii Partidului Social-Democrat pentru a fi predat șefilor de guvern din cele trei țări scandinave.Marșul partizanilor păcii suedezi din regiunile polare se va desfășura concomitent cu marșuri similare în Norvegia și Finlanda avind aceeași deviză — transformarea nordului Europei într-o zonă liberă de arme nucleare.
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Pentru interzicerea
BERLIN. Potrivit agenției A.D.N., 

la Berlin au avut loc convorbiri in
tre reprezentanți ai C.C. al P.S.U.G. șt ai Prezidiului. P.S.D. din R.F. 
Germania asupra problemelor in
terzicerii armelor chimice și creă
rii 
in

de zone libere de arma chimică 
Europa. Cu acest prilej, părțile

armelor chimice
au relevat că 
crearea în Europa a unei 
bere de arma chimică ar 
un pas important in direcția inter
zicerii armelor chimice jn intreaga 
lume. S-a căzut de acord asupra 
continuării convorbirilor pe această 
temă in luna februarie la Bonn.,

propunerea privind 
zone li- 
constitui

V

Amplă participare la 
pentru pace"

VIENA. La Universitatea din 
Graz au avut loc festivitățile de în
cheiere a. „Săptămânii de luptă pen
tru pace", la care au luat parte 
studenți. cadre didactice, activiști ai 
organizațiilor de tineret, sindicale

Opinia publică japoneză cere ca armele 
în masă să fie scoase în afaracuitorilor Japonieipentru interzicerea și scoaterea în afara legii a tuturor armelor de nimicire în masă, considerînd a- ceasta ca una dintre cele mai importante sarcini ce stau in fața întregii omeniri.

„Săptâmîna de luptă 
din Austriași de femei. In cadrul manifestări

lor s-a subliniat că principala sar
cină a forțelor 
din intreaga lume 
narea pericolului 
nucleare.

iubitoare de pace 
constă in elimi- 
unei catastrofe

TOKIO. Consiliul pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen din intreaga Japonie a extins campania pentru stringerea de semnături pe apelul ce se pronunță împotriva tuturor armelor nucleare. . Potrivit unor statistici publicate de ț ziarul „Akahata", majoritatea lo

de nimicire 
legiis-au pronunțat

In sprijinul 
soluționării pașnice 

a situației 
din America 

CentralăCARACAS 7 (Agerpres). — în declarații făcute la Caracas, lideri ai partidelor comunist, social-democrat, social-creștin, Mișcării Electorale a Poporului și ai altor formațiuni politice venezuelene și-au exprimat sprijinul și adeziunea față de discursul pronunțat, la Washington, in cadrul Consiliului permanent al Organizației Statelor Americane (O.S.A.), de președintele țării, Jaime Lusinchi — transmite agenția cubaneză Prensa Latina. Ei au arătat că poziția președintelui Lusinchi împotriva amestecului străin in treburile interne, împotriva unei intervenții militare străine în America. Centrală și pentru soluționarea pe cale politică, prin dialog, a tuturor controverselor internaționale corespunde voinței întregului popor Venezuelan, ca și poziției adoptate de Grupul de la Contadora și, în genere, de toate statele, latino-ameri- cane și caraibiene.
Parlamentul bolivian 
a aprobat proiectul 
noii legi electoraleLA PAZ 7 (Agerpres). — Congresul Național Bolivian a aprobat proiectul noii .legi electorale, in vederea alegerilor generale anticipate — prezidențiale, parlamentare și municipale — la 16 iunie 1985, transmite agenția Prensa Latina. S-a precizat că acordul pentru convocarea alegerilor ’ cu ,un an înainte de ■expirarea mandatului actualelor autorități a fost realizat intre alianța de guvernămint „Unitatea Democratică și Populară (U.D.P.)“, Mișcarea Naționalistă Revoluționară Istorică (M.N.R.H.). Acțiunea Democratică Naționalistă (A.D.N.) și Blocul Popular Opoziționist (B.P.O.).

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I., Consiliul Prezidențial al R. P. Ungare a efectuat unele modificări in componența Consiliului de Miniștri. Janos Borbandi, prin ieșirea la pensie, a fost eliberat din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Lajos Maroti și Judit Csehak

au fost numiți vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, General de armată Lajos Czinege a fost eliberat din funcția de ministru al apărării și numit în cea de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Generalcolonel Istvan Olah a fost numit in funcția de ministru al apărării.
Necesitatea întăririi cooperării tehnico-științifice 

intre țările in curs de dezvoltare 
subliniată la reuniunea Comitetului pentru transferul 

de tehnologie al U.N.C.T.A.D.GENEVA 7 (Agerpres). — în actuala epocă de dezvoltare accelerată a tehnicii și științei, schimburile de tehnologie dintre țări trebuie să se desfășoare intr-un ritm tot mai rapid — s-a subliniat in cadrul reuniunii Comitetului pentru transferul de tehnologie al Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare

(U.N.C.T.A.D.), Participanții la reuniune discută modalitățile de întărire a cooperării Sud-Sud (dintre țările in curs de dezvoltare) in acest domeniu, aspectele economice, comerciale și de dezvoltare ale transferului de tehnologie, relația dintre cercetarea științifică și dezvoltare în țările sărace etc,

BEIRUT 7 (Agerpres). — Guvernul libanez de uniune națională a recomandat Consiliului Militar să întreprindă acțiuni pentru Înlăturarea obstacolelor ce stau in calea aplicării planului de desfășurare a armatei libaneze în regiunea riului Awali din sudul țării' — transmite agenția Reuter. în prezent planul elaborat de cabinet se află în dezbaterea membrilor Consiliului Militar — â declarat primul ministru, Rashid Karame. precizind că aceștia lucrează pentru găsirea unor soluții favorabile de surmontare a dificultăților existente.BAGDAD 7 (Agerpres). — Președintele Irakului. Saddam Hussein, s-a intilnit cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei; care a făcut o vizită. în capitala irakiană. în cadrul convorbirilor au fost discutate o serie de probleme privind rezultatele recentei reuniuni a Consiliului Național Palestinian (C.N.P.), desfășurate la Amman, chestiuni referitoare la ultimele evoluții ale conflictului din zona Golfului și eforturile pe plan arab pentru soluționarea lui — transmite agenția Kuna.Președintele irakian a reafirmat snrijinul țării sale față de O.E.P., au declarat oficialități palestiniene la încheierea vizitei.NEW YORK 7 (Agerpres). — Egiptul depune eforturi pentru realizarea păcii in Orientul Mijlociu — a decla

rat președintele Hosni Mubarak intr-un interviu acordat publicației americane „Wall Street Journal". Re- ferindu-se la noul dialog al Iordaniei cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Egiptul, președintele Mubarak a arătat că acesta reprezintă o importantă pregătire pentru o inițiativă de pace, informează agenția M.E.N.ROMA 7 (Agerpres). — Refețin- du-se la vizitele oficiale într-o serie de țări arabe pe care le efectuează 
f\ primul ministru al Italiei, Bettino Craxi, agenția A.N.S.A. scrie că scopul urmărit de premier este de a face sondaje în lumea arabă in vederea unei inițiative vest-europene privind Orientul Mijlociu în perioada in care reprezentantul italian va deține președinția C.E.E. (prima jumătate a anului viitor).în afară de întărirea cooperării economice bilaterale, obiectivul lui Bettino Craxi cu prilejul vizitelor la Cairo și Riad a fost de a identifica, diferitele elemente ale situației, care’ vor servi la trasarea liniei de conduită a Europei „celor zece" — precizează agenția.Craxi a vizitat, de asemenea, Algerul, în prezent aflîndu-se la Tunis, unde s-a intilnit și cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat. Apoi el va conferi cu primul ministru israe- lian, Shimon Peres, care va face o vizită la Roma.

1 IAGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

ACȚIUNE JUDICIARA DUPĂ CATASTROFA DIN INDIA. Guvernul local al statului indian Madhya Pradesh a intentat, joi, o acțiune judiciară împotriva filialei indiene din Bhopal a companiei americane „Union Carbide", ca urmare a catastrofei, soldate cu peste 2 000 morți, provocate de emanația unui gaz extrem de toxic de Ia uzina de insecticide din orașul menționat. Primul ministru al guvernului local din Madhya Pradesh a afirmat că fabrica nu va mai primi permisiunea să-și reia activitatea.
MIȘCAREA REVENDICATIVA 

DIN S.U.A. Greva cadrelor di
dactice din Chicago, care cer îm

bunătățirea condițiilor lor de viață și muncă, continuă de cinci zile. 
Peste. 28 000 de cadre didactice din 
acest oraș american au declarat 
grevă in urma refuzului autorități
lor de a da curs cererii lor privind 
redeschiderea unor școli' care au 
fost închise in vederea realizării de 
„economii".PROTEST. Premierul neozeelandez, David Lange, a protestat energic in legătură cu detonarea de către Franța a unei încărcături nucleare în zona Pacificului de Sud, El a arătat că asemenea experiențe, cit și altele similare, trebuie să înceteze pentru totdeauna.

SENTINȚE ÎMPOTRIVA TERORIȘTILOR. Un tribunal din Milano a condamnat la pedepse cu închisoarea pe viață 19 membri ai organizației teroriste „Brigăzile roșii", acuzați de crime și de alte acte de terorism comise în zona de nord a Italiei, incepind din anii '70. Alți teroriști au fost condamnați la închisoare pe diferite termene.GREVA ÎN BRASILIA. Peste 3 000 de muncitori de la fabrica de automobile „Volkswagen do Brasil", din orașul brazilian San Bernardo do Campo, au declarat grevă, cerind îmbunătățirea condițiilor lor de viață și muncă.

NUMIRE. Roland Dumas a fost numit ministru al relațiilor externe al Franței. El îl înlocuiește pe Claude Cheysson, care își va prelua, incepind de la 6 ianuarie, funcția de membru al Comisiei Executive a Pieței comune, însărcinat cu relațiile externe.APEL. într-un document dat publicității la Montevideo, Plenara Intersindicală a Muncitorilor (P.I.T.) din Uruguay a lansat un apel la sprijinirea procesului democratic in țară. Centrala — care reunește 35 de federații și circa 300 , de organizații sindicale — s-a pronunțat pentru adoptarea de măsuri urgente in vederea soluționării crizei economice cu care se confruntă Uruguay ul, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii uruguayeni.MIȘCAREA DEMOCRATICA POPULARA DIN CHILE, care grupează mai multe organizații . și grupări politice de stingă, de opoziție, a adresat întregii populații a capitalei un nou apel la o zi de protest. Acțiunea se inscrie în cadrul seriei de manifestații din ultimele luni pentru revenirea la un ' regim civil și democratic.
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