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înscriind un nou și important moment 

in evoluția ascendentă a conlucrării multilaterale

prietenești dintre România și Turcia, s-a încheiat

Semnarea Declarației comune

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, și președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, au semnat, joi, 13 iunie, in cadrul unei ceremonii care a avut loc Ia Neptun, Declarația comună.

La 13 iunie s-a încheiat vizita de stat efectuată in țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, de președintele Republicii Turcia, Kenan Evren.Ceremonia plecării a avut Ioc pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, împodobit sărbătorește. Deasupra salonului oficial se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușeseu și Kenan Evren, incadrate de drapelele de stat ale celor două țări. Pe o mare pancartă era înscrisă, în

După semnare, cei doi șefi de stat s-au felicitat reciproc pentru caracterul fructuos al vizitei, a! convorbirilor avute, pentru înțelegerile convenite, care conferă noi dimensiuni 
Ceremonia plecării

limbile română și turcă, urarea „Să se dezvolte in continuare relațiile de /prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia, in interesul popoarelor român și turc,' al cauzei securității și păcii in Balcani, in Europa și în lume !“.Președintele Nicolae Ceaușeseu și președintele Kenan Evren au. sosit împreună, de la stațiunea Neptun, la bordul unui elicopter.O unitate de marină, aliniată pe aeroport, a prezentat onorul. S-au 

B

relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Turcia.La solemnitate erau prezenți membrii celor două delegații care au participat la convorbirile oficiale ro- mâno-turce la nivel înalt.

intonat imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România.Cei doi președinți au trecut, apoi, In revistă garda de onoare.Șeful statului turc și-a luat rămas bun de la persoanele oficiale române aflate pe aeroport.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușeseu și-a luat un cordial rămas bun de la președintele Kenan Evren. Cei doi șefi de stat și-au strîns mîinile cu prietenie și căldură.

încheierea 

convorbirilor 
oficiale 

româno-turceLa Neptun s-au încheiat, joi, 13 iunie, convorbirile oficiale dintru președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, și președintele Republicii Turcia, Kenan Evren.tn cadrul ultimei runde de convorbiri, cei doi șefi de stat au continuat schimbul de păreri în probleme bilaterale și internaționale de interes comun.tn timpul convorbirilor au fost examinate aspecte ale dezvoltării relațiilor dintre țările din Balcani, in vederea întăririi colaborării, prieteniei și bunei vecinătăți intre statele balcanice, in interesul popoarelor din această regiune, ăl cauzei păcii, securității și cooperării.Președintele Nicolae Ceaușeseu a subliniat necesitatea de a se acționa pentru a se ajunge la transformarea Balcanilor intr-o zonă fără arme nucleare și fără baze militare străine.■tn cursul convorbirilor a fost relevat pericolul pe care îl reprezintă pentru pacea și securitatea internațională continuarea stărilor de încordare și conflict in diferite regiuni ale lumii. In acest sens, a fost evidențiată importanța activizării eforturilor in direcția rezolvării, pe cale politică, a tuturor problemelor litigioase dintre state.Schimbul de vederi a pus in evidență dorința celor două țări de a colabora activ pe arena internațională, contribuind prin eforturi comune la soluționarea constructivă a marilor probleme ce confruntă omenirea.
(Continuare in pag. a lll-a)
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Alte momente 
ale vizitei 

tn paqina a lll-a

DECLARAȚIE COMUNĂLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușeseu, președintele Republicii Socialiste România, președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, a efectuat o vizită de stat in Republica Socialistă România, in perioada 11—13 iunie 1985.în timpul șederii sale in România, președintele Republicii Turcia și membrii delegației turce au vizitat obiective industriale și economice din București și județul Constanța, precum și stațiunile de odihnă de pe litoral. înaltului oaspete i s-a rezervat o primire călduroasă, expresie a sentimentelor de stimă și respect reciproc care s-au statornicit intre cele două națiuni.în cursul vizitei, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, și președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, au avut convorbiri oficiale in legătură cu stadiul actual al relațiilor bilaterale dintre cele două țări și posibilitățile de a le dezvolta in continuare, precum și un schimb de păreri în probleme internaționale de interes comun.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă de înțelegere reciprocă și sinceritate, ceea ce corespunde relațiilor tradiționale de prietenie, bună vecinătate și cooperare dintre România și Turcia.La convorbiri au participat :Din partea română : loan Avram, viceprim- ministru al guvernului ; Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe ; Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale ; Aurel Duma, ministru secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe ; Carol Dina, consilier al președintelui Republicii Socialiste România ; Vasile Patilineț, ambasadorul României la Ankara ; Neculaie Hârjău, adjunct al ministrului transporturilor șl telecomunicațiilor ; Romulus Neagu, director tn Ministerul Afacerilor Externe.Din partea turcă : Vahit Halefoglu, ministru) afacerilor externe ; Ahmet Karaevli, ministru de stat ; Surreyya Yuksel, ambasadorul Tur

ciei la București ; Ihsan Pekel, subsecretar la Ministerul Transporturilor ; Ecmel Barutcu, ambasador. subsecretar adjunct la Ministerul Afacerilor Externe ; Baki Ilkin, șef de cabinet la Președinție ; Ozdem Sanberk, director general adjunct la Departamentul Afacerilor Economice Bilaterale din Ministerul Afacerilor Externe ; Dogan Kalfaoglu, director general adjunct la Departamentul Tratatelor din Subsecretariatul pentru Trezorerie și Comerț Exterior ; Yalim Eralp, șeful Departamentului de Informații al Ministerului Afacerilor Externe ; Mehmet Gor- kay, șeful Departamentului Europa de Est din Ministerul Afacerilor Externe.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea continuă a relațiilor și cooperării dintre România și Turcia tn diferite domenii. tn acest cadru, ei au evidențiat importanța deosebită a contactelor la nivel înalt, care dau noi dimensiuni relațiilor dintre cele două țări.Cei doi președinți au afirmat hotărirea lor de a dezvolta și in viitor relațiile, de prietenie, cooperare și bună vecinătate dintre-România și Turcia și de a intensifica contactele la diferite niveluri, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului In treburile interne, deplinei egalități in drepturi și avantajului reciproc.Cei ■ doi președinți și-au exprimat convingerea că promovarea relațiilor bilaterale de bună vecinătate și cooperare dintre România și Turcia este in avantajul reciproc al celor două părți și contribuie in același timp la întărirea bunei vecinătăți, înțelegerii mutuale, cooperării și stabilității in Balcani șl in Europa, tn general.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de progresele înregistrate in ultimii ani in extinderea șl diversificarea cooperării in domeniile economic, tehnic, științific și cultural dintre România și Turcia. Ei au convenit să adopte noi măsuri pentru întărirea acestei cooperări in interesul ambelor țări.-

Cei doi președinți au acordat o importanță deosebită promovării relațiilor economice bilaterale. Ei au salutat rezultatele obținute la cea de-a Xl-a sesiune a Comisiei mixte economice româno-turce, care a avut loc la Ankâra, intre 6 și 9 mai 1985.Cele două părți au confirmat voința și hotărirea lor de a crește și diversifica schimburile comerciale bilaterale, in conformitate cu potențialul economic al celor două țări, pe baza echilibrului și avantajului reciproc. S-a convenit ca cele două părți să-și intensifice eforturile pentru dezvoltarea in continuare a acestor schimburi. In acest context, ei au subliniat rolul contractelor comerciale pe termen lung, care să asigure relații economice stabile și de durată. Astfel, s-a convenit să se continue examinarea posibilităților încheierii unui acord comercial, de cooperare economică și tehnică pe termen lung intre cele două țări. S-a stabilit, de asemenea, ca reprezentanții celor două țări să se întîlnească periodic și de fiecare dată cînd va fi necesar pentru a evalua stadiul schimburilor economice și comerciale în vederea asigurării creșterii lor constante și echilibrate.Ambele părți au subliniat importanța extinderii continue a relațiilor dintre camerele de comerț și industrie, precum și intre firme și întreprinderi de comerț exterior din cele două țări. Ele au evidențiat, de asemenea, utilitatea încurajării vizitelor reciproce de delegații comerciale și a participării la expoziții și tîrguri internaționale.Ambele părți și-au exprimat satisfacția față de progresul obținut pină in prezent in realizarea in comun de obiective în domeniile economic, industrial și tehnic, tn această privință, ele au convenit să-și intensifice eforturile pentru dezvoltarea in continuare a cooperării, pe baze reciproc avantajoase, in special in astfel
(Continuare in pag. a lll-a)
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Republicii Socialiste România
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GlNDIREA Șl ACTIVITATEA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
- STRĂLUCITE CONTRIBUȚII LA ÎMBOGĂȚIREA CONCEPȚIEI

REVOLUȚIONARE A CLASEI MUNCITOARE

0 viziune novatoare, 
de largă perspectivă, privind modernizarea 

structurii economiei naționaleîn procesul amplelor transformări cantitative și, mai ales, calitative produse in aceste ultime două decenii. modernizarea structurii economiei naționale constituie o trăsătură definitorie, o coordonată de prim ordin a strategiei economice a partidului și statului nostru, care constă, in primul rînd, în „dezvol
tarea concomitentă și puternică atit 
a industriei, și indeosebi a produc
ției de materii prime și energetice, 
cit și a agriculturii — ca ramuri de 
bază ale economiei naționale*1.Rațiunile acestor opțiuni esențiale pentru dezvoltarea economico-so- cială de ansamblu a țării noastre au fost fundamentate și subliniate în repetate rinduri de secretarul general al partidului. S-a avut in vedere faptul că continuarea procesului de industrializare socialistă, desfășurarea acesteia in etapa actuală pe un plan calitativ superior asigură creșterea eficienței întregii economii naționale, prin valorificarea superioară a resurselor naturale, creșterea și diversificarea producției, promovarea rapidă și pe scară largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, participarea în condiții de competitivitate sporită a tării' noastre la schimburile economice internaționale. Deopotrivă s-a ținut seama de adevărul că dezvoltarea echilibrată a întregii economii naționale necesită sporirea rolului agriculturii in cadrul acesteia, revoluția agrară inițiată de secretarul general al partidului semnificind, prin implicațiile sale profunde, ac- centuîrea laturilor calitative in a- ceastă ramură economică de bază, care asigură suportul indispensabil al multor sectoare industriale, al unei creșteri economice multilaterale și susținute.Procesul de industrializare socialistă a tării noastre s-a înscris pe noi coordonate după anul 1965, cînd a avut loc evenimentul de importanță istorică reprezentat de Congresul al IX-Iea al partidului, care a marcat începutul unei noi etape in dezvoltarea economico-socială a României. Această etapă, caracterizată — printre altele — prin modernizarea de fond a structurii industriei românești, concretizează transpunerea in gindirea și practica eco

Două decenii 
de la 

Congresul 
al IX-lea 

al partidului

Puternicul ecou al noii initiative de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușeseu, al Chemării și Apelului 

Frontului Democrației și Unității Socialiste 

ÎN APĂRAREA BUNULUI CELUI MAI DE PREȚ 

AL OMENIRII: VIAȚA, EXISTENȚA LIBERĂ Șl DEMNĂ

Adunări ale oamenilor muncii în întreaga țară 
în pagina a V-a

nomică din tara noastră a concepției secretarului general al partidului privind necesitatea dezvoltării multilaterale a industriei și prioritatea ce trebuie acordată ramurilor industriale de virf, propagatoare de progres tehnic in întreaga economie națională, prin intermediul cărora se valorifică superior potențialul industrial acumulat și capacitatea de creație a poporului nostru.Corespunzător acestei concepții strategice, o coordonată esențială ce se desprinde din documentele programatice ale partidului constă in 

crearea și consolidarea unor Struc
turi industriale moderne și de efi
ciență ridicată, prin creșterea mai susținută a ramurilor care asigură prelucrarea superioară a materiilor prime și realizarea unor produse de inaltâ tehnicitate, ce incorporează munca complexă, calificare tehnică superioară și antrenează consumuri materiale și energetice reduse. în acest sens, se cuvine evidențiat faptul că, de exemplu, in perioada 1965—1983 ritmurile cele mai înalte de creștere au fost imprimate construcțiilor de mașini și industriei chimice, producția acestora sporind de aproape 10 ori : ambele ramuri au devansat net creșterea, pe ansamblu, a producției industriale. Diferențierea ritmurilor de creștere ș-a realizat și în cadrul ramurilor, în favoarea subramurilor de eficientă ridicată : astfel. în cadrul construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, producția industriei electrotehnice a sporit de 13 ori. in vreme ce producția construcțiilor metalice și produselor metalice — numai de aproximativ 9 ori. în consecință, s-au produs modificări de fond in structură oro- (Continuare' în pag. a IV-a)

ducției industriale, în sensul modernizării acesteia, fapt reflectat de schimbarea, in limite apreciabile, a ponderii ramurilor de prelucrare a- vansată și de eficientă înaltă. Astfel, ponderea industriei construcțiilor de mașini si prelucrării metalelor a crescut de la 21,2 la sută în anul 1965 la 29 la sută în anul 1983, cea a industriei electrotehnice de la 2,9 la sută la 4,2 la sută, iar cea a industriei chimice de la 6.7 la sută la 10,3 la sută.în procesul modernizării structurii industriei, care reflectă concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, cu privire la continuarea pe baze calitativ superioare a industrializării socialiste, o atenție deosebită este acordată dezvoltării cu 
precădere a ramu
rilor, subramurilor 
și grupelor de pro
duse cu consumuri 
energetice reduse, cărora le este caracteristică încorporarea de muncă complexă, de calificare tehnică superioară. Totodată, s-a ținut permanent seama de necesitatea redimensionării producției 

grupelor de produse ce înglobează un consum ridicat de materii prime și de energie și au valoare redusă, precum și a înlocuirii tehnologiilor învechite care determină consumuri materiale și energetice mari.Pe baza analizei științifice, complexe și detaliate a resurselor de care dispune țara noastră, a luării în considerare a cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării eco- nomico-sociale a tării și a implicațiilor fenomenelor noi apărute în economia mondială, o prioritate constantă în concepția secretarului general al partidului privitoare la modernizarea structurii economiei naționale constă in dezvoltarea mai accentuaiă a bazei energetice si de materii prime. Din inițiativa Si sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, încă înainte de declanșarea pe plan mondial a

Dr. inq. Corneliu RUSSU
director al Institutului
de economie industrială
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Pe șantierele de investiții

BĂTĂLIA PENTRU 2 700
Realizarea ritmică a tuturor lucrărilor pe șantierele de construeții- montaj, conectarea la sistemul national a noilor capacități energetice prevăzute în acest an — peste 2 700 MW — constituie o preocupare prioritară .pentru toți factorii implicați în procesul de investiții. Pornind de la amploarea și complexitatea lucrărilor care sînt de realizat in acest an în sectorul energetic, de la necesitatea ca fiecare nou obiectiv planificat să intre neintirziat în funcțiune pentru a spori potențialul energetic al țării, toți factorii angajați în procesul de realizare a obiectivelor de investiții sînt chemați să-și pună în valoare întreaga capacitate de organizare, să acționeze ferm, pe multiple planuri, întrunind pretutindeni o înaltă responsabilitate și o disciplină riguroasă în muncă, în vederea îndeplinirii acestei sarcini majore subliniate de secretarul general al partidului.în legătură cu măsurile aplicate și modul concret în care se acționează pe șantierele energetice, cu acțiunile ce se întreprind pentru ca noile grupuri din termocentrale și hidrocentrale să intre în funcțiune am avut convorbiri cu factori de răspundere din Ministerul Energiei Electrice și institutele de proiectare de specialitate.
TITULARUL

DE INVESTIȚII:
„Măsuri practice 

pentru recuperarea 
restanțelor"Discutăm cu ing. Petru STAN, director ăl Direcției de investiții din Ministerul Energiei Electrice.

— Care este stadiul de execuție a 
Intrărilor la principalele obiective 
care au termen de punere in funcțiu
ne in acest an ?— Pentru a avea o imagine de ansamblu, precizez că volumul lucrărilor de pe șantierele energetice se ridică, în acest an. la valoarea de 37,5 miliarde lei, din care activitatea de construcții-montaj reprezintă aproape 65 la sută. In anul 
1985 trebuie puse in funcțiune 2 766 
MW, din care 1 200 MW in hidro
centrale și 1560 MW in termocen
trale pe cărbune și șisturi bitumi
noase. Planul la investiții.pe primele 
5 lurti din acest an a fost realizat in proporție de 79,1 Ia sută șl la construcții montaj 85 la sută. 
Nerealizările înregistrate în această 
perioadă, datorate în principal acti
vității mai reduse din lunile de 
iarnă, vor fi recuperate integrat 
pină lâ sfirșitul lunii august. în acest scop au fost stabilite grafice de execuție corespunzătoare pe fiecare șantier, care, ținind seama de condițiile locale și posibilitățile reale vor face posibilă realizarea sarcinilor propuse. Amintesc că în prezent funcționează sau se află iii probe tehnologice capacități importante Ia Porțile de Fier II, termocentrala Anina, centrala termoelectrică Turceni, hidrocentrala Drăgan — Remeți, termocentrala Giurgiu. Toate aceste capacități însumate au o putere de 760 MW. Totodată, importante forțe sînt concentrate lâ celelalte Obiective cti O putere de 375 MW care se apropie de stadiul final și vor trebui racordate la sistemul energetic național pină la sfirșitul lunii iulie.

— Cum acționați pentru impulsio
narea ritmurilor de lucru, pe -țantle» 
rele energetice și ce probleme trebuie 
grabnic soluțipnaț?,? k:',>— Măsurile stabilite. • ■. pentry- ■ ă realiza ritmuri superioare da». majoritatea obiectivelor.. energetice au fort analizate Ia fața locului eu participarea tuturor factorilor implicați : constructori, montori, furnizori de utilaje, proiectanți și beneficiari. Am instituit comandamente periodice pentru rezolvarea operativă a problemelor Ce apar. O problemă care ne creează greutăți îndeosebi la șantierele hidroenergetice este asigurarea cu motorină, fără de. care nu se poate desfășura normal activitatea de lă aceste obiective. Deși am primit o suplimentare a cotei, Centrala PECO are serioase restanțe în livrare, iar la sfirșitul fiecărei luni trage linie și anulează aceste cantități, care pentru noi se transformă în restanțe. De pildă, la șantierele de pe Olt, planul pînă la Începutul acestei luni a fost realizat numai intr-0 redusă proporție, cauza principală — lipsa combustibilului.Activitatea pe șantiere este organizată în program prelungit, în "une

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR ..

CIT Mi» MULTE MATERIALE
<________________________________

RECUPERATE
RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE

ÎN CINCI LUNI, 
CIT ÎNTR-UN AN ÎNTREGDeși nu au trecut nici cinci ani de la începerea activității productive, colectivul de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Năsăud a acumulat o bună experiență in privința recuperării și valorificării materialelor refolosibile. întrucit o serie de obiecte din mase plastice, cum sînt navetele, butoaiele, sacit și multe altele, se pretează a fi confecționate exclusiv din materiale recuperate, în momentul de față pe rampa de descărcare a întreprinderii sosesc, practic, de la toate Întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor re- folosibile din Transilvania cantități însemnate de polietilenă uzată, v care intră într-un autentic circuit al reciclării productive.Deoarece la ora actuală întreprinderea nu dispune incă de. o instalație de mare capacitate pentru spălarea, uscarea, măcinarea și te- granularea polietilenei uzate (fiind făcute toate demersurile necesare pentru materializarea cit mai' urgentă a unui astfel de obiectiv1 din fonduri de investiții), chimiștii nă- săudeni au căutat și au găsit, soluții pentru ca materialele recuperate să nu rămînă în stoc,.Așa, bunăoară, s-au confecționat prin au- todotare mori pentru măcinat masele plastice, care au fost amplasate judicios, fie în spații special amenajate, fie în anumite puncte de pe liniile de fabricație. în felul acesta, în întreprindere se ma

cină și regranulează peste 1000 
tone pastile reciclabile pe an. 

le locuri în 2 sau 3 schimburi, iar asistența tehnică este asigurată permanent. Am reușit să scurtăm unele termene de execuție a montajului, îndeosebi la sala mașinilor și a corpului intermediar, unde a fost asigurat un grad mai mare de pre- asamblare a echipamentelor. Furni
zorii de utilaje și-au trimis repre
zentanți pentru asistență tehnică Ia 
obiectivele energetice cu termen de 
punere în funcțiune în acest an,

problemă de maxima
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

acțiune care trebuie intensificată 
pentru ca finalizarea montajului să 
fie realizată in timpul cel mai scurt, să se elimine operativ o serie de deficiențe și astfel să fie redusă durata probelor tehnologice.Construcția termocentralelor și hidrocentralelor necesită un volum important de echipamente și utilaje, care numai în acest an este de circa 61 000 tone. Este meritoriu faptul că industria noastră constructoare de mașini și-a diversificat producția, fiind capabilă să asigure aproape în totalitate dotarea noilor obiective energetice. Există o bună colaborare intre unitățile noastre și furnizorii de Utilaje, o cooperare care contribuie la găsirea celor mai bune soluții pentru creșterea fiabilității produselor. însă trebuie arătat faptul că din situația livrărilor pe 
primele cinci luni din acest an re
zultă că se înregistrează o impor
tantă restanță — circă 11 000 tone, 
din Cifre peste 80'la sută 6 reprezin
tă furnitură necesară la obiective 
ce au termen de punere in func
țiune acest an. Concret, în primă urgență trebuie asigurate pentru termocentralele de la Govora și Drobeta-Tumu Severin, hidrocentrala Răcăciuni pe Șiret 0 serie de completări de echipamente, a căror furnizori sînt : întreprinderea 
„Vulcan", întreprinderea de mașini 
grele București, întreprinderea de 
utilaj tehnologic Bistrița și între
prinderea de construcții de mașini 
Reșița. Orice întirziere periclitează punerea în funcțiune a acestor Capacități. Totodată, este necesar ca 
livrările de echipamente să se facă, 
așa cum de altfel s-a stabilit. în or
dinea montajului.Sîntem pe deplin convihși că trebuie să ne sporim eforturile, să ne mobilizăm plenar, să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea importantelor sarcini de investiții pe care le avem de îndeplinit, pentru ca noile capacități energetice să fie racordate la sistemul energetic național.

O altă problemă care a fost', de asemenea, rezolvată se referă la sortarea, spălarea și uscarea materialelor refolosibile din mase plastice. Pentru aceasta s-a organizat o echipă compusă din 25 de .oameni, coordonată de subingine- rul Traian Căpățînă. în paralel, la inițiativa comitetului de partid,
La întreprinderea 

de prelucrare a maselor 
plastice din Năsăiul

comuniștii din fiecare schimb au hotărit ca o oră după programul efectiv de muncă să lucreze la valorificarea materialelor recuperate. Rezultatele obținute ?— Anul trecut am prelucrat 437 tone de mase plastice refolosibile, ne spune inginerul Eugen Mol
dovan, directorul întreprinderii. în primele cinci luni din acest an, puternic mobilizați de îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am prelucrat o cantitate mai mare de- cît în tot anul trecut. Luna mai a fost din acest punct de vedere o perioadă record, cind am prelucrat 300 tone polietilenă uzată. La a- ceastă dată, sarcinile de plan curente sînt depășite cu 102 tone.

PROIECTANTUL: 
„Acordăm asistență 
tehnică permanentă 

pe șantiere"
Să ascultăm opiniile inginerului 

Romeo ZBARCEA, director adjunct tehnic al Institutului de studii și proiectări energetice.
— Ce întreprind proiectanta de 

termocentrale pentru respectarea pro
gramului de punere in funcțiune a 
obiectivelor energetice ?— Menționez, in primul rînd, prezența activă a proiectanților p6 parcursul execuției lucrărilor, prin 
asistența tehnică pe șantiere dată de 
colective cu bună pregătire teoretică 
și practică, capabile sâ soluționeze 
toate cerințele constructorului și 
niontorului. Știm că unele termocentrale mari pe cărbune să confruntă cu probleme dificile, care, uneori, afectează direct funcționarea acestora la parametrii proiectați, calitatea și cantitatea energiei electrice livrate. O parte din aceste ne

ajunsuri sint determinate și de unele soluții adoptate in faza de concepție; soluții care nu și-au demonstrat fiabilitatea in condițiile concrete de exploatare. Exploatarea in ultimii ani a unor termocentrale a oferit prilejul unor invățăminte utile pentru proiectantul centralei și, cred, și pentru proiectanții de utilaje. A trebuit să revedem unele soluții, să operăm unele îmbunătățiri și modernizări, în special în ceea ce privește alimentarea cu cărbune. Atenția întregului nostru colectiv este concentrată spre următoarele direcții principale : asigurarea unei calități deosebite a proiectelor elaborate in principal prin adoptarea de tehnologii verificate in exploatare și fiabile ; adoptarea de soluții cit mai simple pentru elementele de construcții, care deservesc instalațiile tehnologice, dimensionate la strictul necesar și cu consumuri reduse de' oțel, beton, ciment și alte materiale.— Ce acțiuni și activități mai im
portante se desfășoară in domeniul 
proiectării pentru realizarea obiecti
velor energetice in curs de execuție 
sau a sarcinilor de perspectivă ?— în prezent se află în plină desfășurare lucrările la o serie de obiective care vor intra in exploatare în anii următori. Aș aminti că plărtul cincinal 1986—1990 prevede punerea in funcțiune a unei puteri dă 3 300 MW in centrale termoelectrice pe lignit, pe șisturi bituminoase și alte resurse. Accelerarea execuției și devansarea realizării acestui program, sarcină prioritarăDin opiniile exprimate de factori de răspundere în domeniul investițiilor energetice rezultă că există condiții reale ca obiectivele planificate să intre în funcțiune in acest an — cu o putere instalată totală de peste 2 700 MW — să producă. Sînt de evidențiat promptitudinea proiectanților, sprijinul direct pe care specialiștii din proiectare îl dau constructorilor și montorilor de pe șantiere. Important este insă, așa cum s-a subliniat, ca și furnizorii de utilaje să răspundă operativ solicitărilor șantierelor energetice, dată fiind importanța cu totul deosebită pe care o are realizarea integrală și la timp a programului de Investiții în acest sector pentru întreaga economie națională. ,

Ion LAZAR

Produse noi

Ce eficiență are această acțiune ? Așa cum o dovedesc calculele, cele peste 400 tone polietilenă uzată au costat circa 2,2 milioane lei. Din ele a fost obținută o producție de cea mai bună calitate, in valoare de 14,7 milioane lei, ceea ce înseamnă că valoarea 
foliei uzate a sporit de aproape 
7 ori. Se cuvine menționat, totodată, că materia primă necesară pentru o secție întreagă, aceea de injecție, s-a asigurat din materiale refolosibile.— Țin să mai remarc și sprijinul deosebit pe care l-am primit din partea organizațiilor de partid, a celor de masă și obștești din întregul waș — ne-a spus secretarul comitetului de partid, maistrul 
Ioan Moldovan. Prin activități sistematice de colectare, numai de pe raza Năsăudului s-au strîns in acest an 150 tone polietilenă uzată.După cum am fost informați, într-un viitor apropiat la Năsăud va prinde contur un obiectiv special pentru prelucrarea unei cantități de 1 500 tone polietilenă uzată pe an. Cu toate acestea, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au găsit soluții pentru ca ceea ce s-a făcut bun pină acum să fie consolidat : prin amplasarea unor mori de mică capacitate pe fiecare flux tehnologic se vor prelucra în întregime materialele plastice refolosibile.

Gheorqhe CRISAN
corespondentul „Scînteii" 

stabilită de conducerea partidului, constituie pentru noi, proiectanții, unul din principalele obiective. Ne-am propus să asigurăm proiectarea la nivel de detalii de execuție pentru toate aceste centrale pină la sfirșitul anului 1986. Acest obiectiv presupune un efort cu totul deosebit, cu un pronunțat caracter creativ, la care este mobilizat un efectiv de peste 1 400 proiectanți din institutul nostru, inclusiv cei din filialele de la Timișoara și lași, precum și un număr de peste 400 proiectanți, în special constructori și arhitecți de la subproiectanții noștri.' Totodată, realizăm îmbunătățirea și corectarea „din mers" a unor soluții și tehnologii, pe baza experienței acumulate in condițiile deosebii de dificile ale iernii trecute, în special la gospodăriile de combustibil solid ale centralelor electrice pe lignit. O deosebită atenție acordăm perfecționării tehnologiilor și soluțiilor constructive la marile centrale electrice Rovinari și Turceni, precum și la centrala Anina, funcționînd pe șisturi bituminoase.Continuăm discuția cu inginerul 
Lucian LEFTER, director al Institutului de studii și proiectați hidroenergetice.

— Citeva importante obiective 
energetice urmează să producă in a- 
cest an, altele in anii viitori. Socotiți 
corespunzător aportul proiectanților 
de hidrocentrale la efortul de scurta
re a termenelor de execuție ?— încă de la sfirșitul anului trecut au fost predate integral documentațiile. și proiectele aferente lucrărilor de investiții din acest an, a căror valoare, la construcții-montaj, este de peste 7 miliarde lei. în prezent sînt in curs de predare proiecte pentru anul viitor. Dintre obiectivele fierbinți, de mare importanță economică pentru sectorul hidroenergetic, menționăm pe cele de la Porțile de Fier ÎI, de pe Riu Mare Retezat și aval, Dimbovița-Clăbucet, Drăgan-Remeți și Muntenia. Șiret, Răcăciuni-Serești și altele. Pentru a avea o imagine de ansamblu, aș preciza că în prezent sint în execuție peste 70 de obiective hidroenergetice, iaC lă 31 de hidrocentrale vor intra în acest an în funcțiune importante capacități energetice. Toate aceste obiective au prioritate absolută în rezolvarea problemelor pe care le ridică in acest stadiu final și pro
iectanții participă activ alături de 
constructori și montori la rezolvarea 
sarcinilor.în decursul anilor am acumulat o Îndelungată experiență in domeniul amenajărilor hidroenergetice și hidrotehnice. Am proiectat baraje de diferite tipuri, canale de derivație și tunele hidrotehnice, diguri, centrale propriu-zise, ecluze, castele de echilibru și conducte forțate. De asemenea, elaborăm documentații tehnice și economice, studii de teren pentru lucrări de alimentare cu apă necesară la centralele termoelectrice și viitoarele obiective nucleare din Moldova și Transilvania.Pentru toate obiectivele planificate, institutul nostru elaborează documentațiile la fazele de studii de amplasament și . proiecte de execuție înainte de deschiderea șantierelor de către executant și promovează tehnologiile noi care să conducă la scurtarea duratelor de execuție și implicit la reducerea costului investițiilor. De asemenea, pămintul fiind o importantă bogăție națională, ne preocupăm permanent de reducerea suprafețelor ocupate de obiectivele componente ăle unei amenajări hidroenergetice și în special de reducerea suprafețelor agricole ocupate de lacurile de acumulare.

din mase plastice 
recuperate

Muncitorii și specialiștii de la 
întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Năsăud au 
acumulat o valoroasă experiență în 
privința valorificării materialelor 
refolosibile. In fotografia de sus : 
instalația realizată prin autodo
tam pentru măcinarea foliei de 
polietilenă. în fotografia de jos : 
produse noi realizate în proporție 
de peste 90 la sută din mase plas
tice uzate. Foto : S. Cristian

CAMPANIA AGRICOLĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

Lmrătarii ogoarelor la ora stringerii 

recoltei do vară și pregătirii 
temeinice a celei de toamnă

ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Miercuri dimineața am intrat în județul Călărași pe un cer noros, ce promitea O ploaie bună, atit de mult așteptată de agricultori. Era o „promisiune meteorologică" care pînă în finalul zilei tiu s-ă adeverit. Ci, dimpotrivă... Dar, după cum ne-am convins, ceea ce ’nu aduce natura, aduce munca harnică ă oamenilor.Pe un traseu ce a străbătut mai multe unități agricole din diferite zone ale județului am avut imaginea unei ample desfășurări de forțe pe două fronturi distincte ale bătăliei pentru recolta acestui an. Mai întii, în ordinea priorităților de pe agenda de lucru a oamenilor muncii de pe ogoare, am remarcat seriozitatea cu care este pregătită apropiata campanie de recoltare a cerealelor păioase. Apoi efortul stăruitor al miilor de cooperatori, mecanizatori, specialiști șî altor locuitori ai satelor de a pune baze trai

nice Obținerii de producții mări lâ toate culturile pră- șitoare prin executarea exemplară a lucrărilor de întreținere și a irigațiilor. Reținem de la început o precizare pe care ne-a făcut-o tovarășul Nicolae Zainea, activist al comitetului județean de partid. „Pe baza sarcinilor și a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, comitetul județean de partid a stabilit un program cuprinzător de măsuri și acțiuni concrete, menite să asigure desfășurarea in cele mai buhe condiții a lucrărilor din campania agricolă de vară, in vederea realizării integrale a sarcinilor ce revin agricultorilor din județul nostru in acest ultim an al cincinalului actual".Dar să dăm cuvîntul faptelor. Cîtofvă fapte de muncă ce caracterizează, în aceste zile, activitatea tuturor unităților agricole.
Gata de a intra în lanuriDupă aprecierea specialiștilor organelor agriCole județene, Secerișul orzului va începe in 3—4 zile. Deci, numărătoarea inversă a început.La I.A.S. Lehliu ploua mărunt. Directorul tehnic al unității, Ștefan Magia, se arată însă nemulțumit : „De azi dimineață au căzut 3 litri pe metru pătrat. Nici cît să adune praful de pe drum. Ne-ar trebui o ploaie de 50—60 litri ca să ajute culturile prășitoare. Acum însă ne preocupă secerișul mai mult ca oricare

Organizate în taberele de cîmp, Ia C.A.P. Tămâdău, combinele sînt gata 
să intre în lanuri

O cerința majoră - funcționarea sistemelor de irigații 
la întreaga capacitateNu este ă figură de stil cind afirmăm că agricultorii călărășeni urmăresc fiecare scamă de nor de pe cer in speranța că va ploua. Aceasta deoarece lipsa îndelungată a precipitațiilor in această zonă a determinat scăderea accentuată a rezervei de apă din sol. Din datele puse la dispoziție de întreprinderea de specialitate rezultă, fără echivoc, Că deficitul de umiditate din sol a scăzut, în medie, cu 100—200 metri cubi de apă lă hectar, sub plafonul minim, aprbpiindu-se pe întinse suprafețe de coeficientul de ofilire al plantelor. In aceste condiții, folosirea la întreaga capacitate a sistemului de irigații — ne-au spus mulți specialiști — a devenit o chestiune vitală, decisivă pentru a se asigura dezvoltarea normală a culturilor prășitoare. Și, ceea ce este foarte important, unitățile agricole din județul Călărași dispun de O puternică bază materială pentru înlăturarea efectelor secetei pe o suprafață de peste 315 000 hectare care sint amenajate pentru irigații.

îmbucurător este faptul că în a- celași timp cu grija pentru pregătirea începerii secerișului și irigarea plantelor pe suprafețe cit mai mari, o atenție deosebită se acordă in continuare întreținerii exemplare a culturilor prășitoare. Peste tot, in unitățile agricole pe unde am trecut, ni s-a spus ca un laitmotiv : „Cu întreținerea culturilor nu mai avem probleme". „Chiar așa — a continuat tovarășul Constantin Ră- dulescu, directorul I.A.S. Drumu Subțire. Cum se spune, culturile sînt curate de buruieni. Prima prașilă manuală și mecanică a fost făcută pe toate suprafețele și s-a realizat erbicidarea postemergentă. A- cum supraveghem doar menținerea curată a lanurilor, în permanență, prin prașile de corecție unde este nevoie". După cum ne-am convins, la fel se procedează in multe alte unități agricole. Dacă in dimineața zilei de miercuri, pină spre prînz, bura de ploaie a împiedicat lucrul in cîmp, după-amiază, la cooperativele agricole Brincoveni, Ștefan Vodă, Dragalina, Independența, Mihai Viteazu și Tămădău, aveam să găsim mii de cooperatori și mecanizatori Ia prașila a doua manuală și mecanică la soia, sfecla de zahăr și porumb. Asociația legumicolă, economică de stat și cooperatistă din Cuza Vodă, cu cele 1 490 hectare cite are, deține o pondere însemnată în legumicultura județului. In jurul orei 10 am găsit aici o mare concentrare de forțe. Din Urziceni, Cuza Vodă, Călărași și alte localități au fost aduși sute de lucrători. Acestora li s-au adăugat și 200 de elevi de la Liceul economic și Liceul industrial nr. 2, ambele din Călărași. „Pentru noi fiecare zi 

alte lucrări. Azi vom încheia acțiunea de organizară â celor 42 de combine in tabere de cîmp. Avem pregătite două formații complexe, dotate cu utilajele necesare, pentru ă executa în flux toate lucrările, de la recoltare pină la însâmînțărea culturilor duble. Sîntem gata, să intrăm în orice moment in lanuri. Zilnic verificăm starea de Vegetație a orzului pentru a depista operativ parcelele unde acesta s-a copt".Aici, ca și in alte unități, ăm văzut

In consiliul agroindustrial Drâga- lina toată suprafața este amenajată pentru irigații. „în toate unitățile agricole culturile prășitoare se prezintă deosebit de frumos — he spune Ion Triton, președintele consiliului. Aceasta ca urmare a respectării Întocmai a tehnologiilor pină in această fază de dezvoltare a plantelor. întrucit de la semănat și pină acum ne-a plouat doar 8 litri pe metru pătrat, de aici înainte irigarea culturilor este obligatorie. Avem montate pe poziții de lucru 1 200 de aripi de udare și s-au asigurat peste 800 de oameni la a- ceâstă acțiune. Totuși, în ultimele zile, cind datorită temperaturilor ridicate consumul plantelor a ajuns la 70—80 mc de apă la hectar, nu am reușit să realizăm ritmul zilnic de udare de 1 250 hectare. Cauza este una singură : lipsa energiei și a motorinei".După cum ne-au spus activiști ai comitetului județean de partid și 
De veghe la întreținerea culturilor

La C.A.P. Independența, zeci de cooperatori prășesc a doua oară cultura 
de soia Foto : A. Papadiueeste un vîrf de campanie — ne spune directorul unității, Stamate Stamu. La recoltarea mazărei, cepei verzi și a căpșunilor, la plantarea suprafețelor eliberate de mazăre și la prășit, dar mai ales la irigații avem nevoie de mulți oameni. Datorită măsurilor luate de comitetul județean de partid, zilnic avem asigurată forța de muncă necesară".Intr-adevăr, la irigații, in ciuda unor greutăți provocate de lipsa motorinei, activitatea se desfășoară fără întrerupere. Este un mod responsabil de a acționa pentru a în

cum sint organizate taberele de cîmp. Aii fost ăduse reniorCi-cister- nă pentru carburanți, ateliere mecanice pentru repararea defecțiunilor la combine și celelalte utilaje, va- goane-dormitor pentru mecanizatori. Intr-un cuVint, nu a fost omis nimic din ceea ce condiționează bunul mers al secerișului. Conform programului județean, Vitezele de lucru stabilite asigură în fiecare unitate agricolă stringereă recoltei de orz în 3—4 zile și a celei de grid în 8—10 zile.Dili discuțiile avute Cu măi multe Cadre cu munci de răspundere in agricultura județului ău rezultat și o serie de probleme de â căror soluționare depinde hotărîtor desfășurarea îh ritmul stabilit a secerișului, Supunem atenției factorilor de resort din Ministerul Agriculturii câteva din aceste probleme. Mai iutii, și la această dată, din cauza lipsei unui număr însemnat de repere de piese de schimb reparațiile nu au putut fi încheiate la un număr însemnat de combine și prese de balotat, îndeosebi in stațiunile de mecanizare Fundeni, Fundulea, Sărulești, Lehliu și Bogdana. Apoi, pentru a se asigura funcționarea continuă a combinelor pe tot parcursul secerișului, este esențială creareă stocului tampon de piese de schimb de strictă necesitate. Or, după cum ne spunea tovarășul Constantin Gib, directorul Trustului județean I.A.S., pentru nici o combină nu este asigurat, conform normativelor in vigoare, stocul tampon de piese de schimb. In a- ceeași ordine de idei, adăugăm necesitatea asigurării anvelopelor, acumulatorilor și a unor materiale, cum este carbidul, in strictă concordanță cu nevoile stațiunilor de mecanizare.

specialiști ăl orgănelbr ăgriCPle, situația din consiliul agroindustrial Dragalina nu este singulară, ea re- găsindu-se și in alte sisteme de irigații din județ. Din datele puse la dispoziție de întreprinderea de specialitate — I.E.E.L.i.F. Călărași — rezultă O serioasă diferență intre cantitatea de energie asigurată și cea repartizată. Bunăoară, in perioadă 27 mai — 12 iunie energia ă- sigurâtă a Variat între 10 și 1.5 MW pe zi, față de 60 MW aprobați. Șl in ce privește aprovizionarea Cu motorină situația nu este corespunzătoare. în ultimele patru zile unitățile din Călărași nu au primit nimic din cota repartizată. Măsurile ce se impun pentru soluționarea a- cestei probleme trebuie să pornească de 1a considerentul că pentru a se asigura irigarea culturilor pe toate Suprafețele planificate și pentru a se asigura apa necesară funcționării sistemelor de irigații și din județul Ialomița, este nevoie de o cantitate de circa 150 MW pe zi.

lătura efectele secetei din această zonă.Spre seară, aici, ca de altfel in întreg județul, nu se mai zărea pe cer nici o scamă de nor. Soarele singeriu din asfințit anunța și pentru a doua zi caniculă. Dar prin munca lor harnică, lucrătorii ogoarelor călărășene au dovedit că sînt deciși să stringă repede și fără pierderi recolta de vară și s-o pregătească temeinic pe cea de toamnă.
Aurel PAPADIUC 
Rodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scînteii"
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ÎNCHEIEREA VIZITEI DE STAT EFECTUATE, LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU, DE PREȘEDINTELE KENAN EVREN

încheierea convorbirilor oficiale româno-turce DECLARAȚIE COMUNĂ

(Urmare din png. I)La încheierea convorbirilor, președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan •Evren și-au exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei,, ale dialogului purtat , in aceste zile, într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă. A fost relevată importanța înțelegerilor convenite, care pun o bază trainică, stabilă și de perspectivă relațiilor româno-turce. S-a manifestat convingerea că. in spiritul orientărilor stabilite, se va realiza o conlucrare tot mai strinsă intre România și Turcia pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte sfere de activitate, se vor asigura extinderea cooperării in producție, intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale, întă

rirea prieteniei dintre popoarele noastre.S-a apreciat că amplificarea continuă a raporturilor româno-turce este in interesul și spre binele ambelor ,țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei, destinderii. dezarmării, -păcii, securității și cooperării in Balcani, în Europa și in întreaga lume. De asemenea, s-a evidențiat însemnătatea continuării dialogului la nivel înalt, care
Vizitarea unorJoi după-amiază, președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, și persoanele oficiale care îl însoțesc in vizita de stat pe care o întreprinde în țara noastră, au vizitat sta- 

a avut și are un rol determinant in impulsionarea bunelor relații dintre România și Turcia.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat, și in acest cadru, vizita făcută de președintele .Renap Evreu m România, care se îiiscrie ca un moment de .seamă în cronica: relațiilor. româno-turce, cleschizînd .noi perspective întăririi prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre.
stațiuni turisticețiuni turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre.Pe parcursul vizitei, oameni ai muncii aflați în aceste zile în va-

Președintele Kenan Evren a mulțumit încă o dată, în mod cordial, pentru invitația de a face această nouă vizită in România, pentru ospitalitatea de care s-a bucurat și pentru posibilitatea de a cunoaște nemijlocit unele din realizările poporului român.Rezultatele noului dialog româno-, turc la nivel Înalt au fost consemnate intr-o Declarație comună, care se dă publicității.
de pe Litoralcanță in stațiunile Neptun, Saturn, Venus, Aurora. Jupiter. Olimp au salutat cu căldură pe înalții soli ai poporului turc.

(Urmare din pag. I)de domenii cum sint energia, industria metalurgică și industria petrolieră.Ambele părți au relevat importanța promovării cooperării in domeniul transporturilor. Ele și-au exprimat convingerea că dezvoltarea cooperării în acest domeniu va duce la creșterea in mare măsură a relațiilor' economice și comerciale bilaterale.Cele două părți au convenit să promoveze folosirea activă a Canalului Dunăre — Marea Neagră și să organizeze in acest scop contacte intre autoritățile competente.Ambele părți și-au exprimat satisfacția că liniile RO—RO Constanța — Trabzon și Constanța — Istanbul au devenit operaționale. Ele au convenit să ațcelereze lucrările pentru deschiderea cit mai curind a liniei de feribot dintre porturile Constanța și Samsun și au remarcat cu plăcere faptul că autoritățile competente ale celor două țări sint gata să coopereze pentru înființarea unei linii de feribot intre porturile Constanța și Istanbul.Ambele părți au subliniat faptul că folosirea cu regularitate și eficiență a acestor linii va contribui și la utilizarea mai activă a Canalului Dunăre — Marea Neagră pentru transportul mărfurilor între cele două țări și al celor de tranzit.Cele două părți au convenit să promoveze în continuare cooperarea și să intensifice contactele între România și Turcia in domeniile culturii, artei, științei, turismului și Radioteleviziunii pentru o mai bună ințelegere intră cele două națiuni.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Turcia au efectuat un schimb larg de păreri asupra situației internaționale. Ei au constatat cu satisfacție .existența unei similitudini a punctelor lor de vedere intr-un mare număr de probleme internaționale.Cei doi președinți au exprimat îngrijorarea lor profundă față de agravarea situației internaționale, accelerarea cursei înarmărilor nucleare, persistența focarelor de tensiune și conflicte, amestecul in treburile interne ale altor țări, a- dincirea decalajului dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare. Ei au subliniat necesitatea ca toate țările să depună efor-I turi intense pentru eliminarea cauzelor care au dus la această situații:..........Ambele părți și-au reafirmat încrederea că soluționarea corespunzătoare și durabilă a problemelor internaționale poate avea loc numai prin mijloace pașnice, prin negocieri. în acest context, ele au subliniat importanța vitală a traducerii in viață, stricte și depline, a principiilor fundamentale ale respectării independenței și suveranității, integrității teritoriale, neamestecului in treburile interne, egalității în drepturi, nerecurgerii 

la forță sau amenințarea cu forța in relațiile dintre toate statele..Ambele părți au subliniat necesitatea opririi fără întirziere a cursei înarmărilor și adoptării de măsuri concrete pentru reducerea armelor nucleare și convenționale, care să ducă la dezarmarea generală și totală. Ele au considerat că securitatea trebuie să fie realizată la cel mai scăzut nivel posibil al forțelor.Cei doi președinți au salutat negocierile de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind armele nucleare și cosmice și au exprimat speranța că aceste negocieri vor duce la rezultate pozitive. Ei au evidențiat necesitatea ca armele nucleare să fie substanțial reduse și în final eliminate din Europa și din lume, prin acorduri echilibrate, echitabile și verificabile, sub un control internațional strict și eficient.Cele două părți au fost de acord că la negocierea acordurilor privind măsuri de încredere, de securitate și de dezarmare in Europa trebuie să participe activ toate statele europene.Ambele părți și-au reafirmat sprijinul față de principiile și prevederile cuprinse in Actul final de la Helsinki. Ele au subliniat că aceste principii și prevederi trebuie să fie respectate in întregime și in mod permanent.Cele doua părți au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru a se ajunge in curind la rezultate pozitive la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de incredere și securitate și pentru dezarmare in Europa. Ele și-au exprimat convingerea că ajungerea la un acord la această conferință privind măsuri concrete de creștere a încrederii va avea în același timp o influență favorabilă asupra celorlalte negocieri referitoare la oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării. Ambele părți au subliniat, de asemenea, importanța realizării încheierii cu succes a negocierilor de la Viena.Cei doi președinți au evidențiat importanța transformării Balcanilor intr-o regiune a păcii, bunei vecinătăți, cooperării, încrederii mutuale și stabilității și au reafirmat hotărîrea lor de a continua eforturile în această direcție. Ei au făcut un schimb de păreri asupra aspectelor realizării acestui obiec- tiv, în folosul tuturor țărilor din legitiiie. ' ' ’Cele .două ,părți .și-au exprimat. Îngrijorarea profundă in legătură cu tensiunea și instabilitatea situației din Orientul Mijlociu. Ele au subliniat că o pace globală, justă și durabilă în această regiune poate fi realizată numai prin retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate după 1967, soluționarea problemei palestiniene prin recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul la autodeterminare conform dorinței sale, asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din această regiune.

Exprimind îngrijorarea în legătură cu situația din Liban, cele două părți au declarat din nou că sprijină independența, suveranitatea și integritatea; teritorială ale acestei țări și s-au pronunțat pentru o reconciliere’ neîntârziată intre forțele politice libaneze, pentru crearea condițiilor care să permită poporului libanez să trăiască in pace și liniște.Cei doi președinți au reafirmat îngrijorarea lor profundă în legătură cu continuarea războiului dintre Iran și Irak. în această privință, ei s-au pronunțat pentru încetarea imediată a ostilităților și pentru soluționarea justă și dreaptă a conflictului, acceptabilă ambelor părți. Ei și-au reafirmat sprijinul ferm față de toate eforturile și inițiativele întreprinse în acest scop.Cele două părți au subliniat necesitatea adoptării unor măsuri hotărite in vederea eliminării complete a oricăror forme de colonialism și discriminare rasială. Ele s-au pronunțat pentru sprijinirea luptei poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru independența Namibiei, pentru Încetarea politicii' rasiste și de apartheid din Africa de Sud.Cele două părți și-au exprimat preocuparea față de efectele negative pe care le au, în mod deosebit pentru țările în curs de dezvoltare, situația economică internațională actuală, creșterea protec- țioriismului și incertitudinilor continue ale situației monetare internaționale. Ele au subliniat necesitatea soluționării problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, reducerii și lichidării decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, stabilirii unei noi ordini economice internaționale.Ele și-au exprimat hotărîrea de a sprijini întărirea rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite in menținerea păcii și securității în iume și promovarea cooperării internaționale și a soluționării problemelor care confruntă omenirea. Ele și-au exprimat satisfacția pentru cooperarea bună dintre delegațiile ceior două țări la Organizația Națiunilor Unite, precum și în cadrul altor organisme internaționale și au convenit să intensifice această cooperare.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Turcia și-au exprimat satisfacția pentru convorbirile avute și rezultatele acestei vizite. Ei au relevat că aceasta a constituit o contribuție importantă la dezvoltarea continuă a relațiilor și cooperării dintre cele două țări, precum și la întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele român și turc.Președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, a invitat pe președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu să efectueze o vizită de stat în Turcia. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei; va fi stabilită pe cale diplomatică.
Neptun, 13 iunie 198S

La șase și cinci urcam cele citeva trepte de la intrare, pregătindu-ne, așa cum stabilisem in ajun, să batem la ușa primarului din Buftea. Dar ușa lui era larg deschisă și — în picioare, cu telefonul in mină — Nicolae Rovinaru încheia, tocmai, o convorbire, în care, după cite înțelegeam, fusese vorba despre udarea culturilor.— Ați văzut cîmpul ? ne-a întrebat el, punind receptorul lâ loc, în furcă.— L-am văzut, i-am mărturisit eu. Verde, frumos 1— Acolo bate acum inima întregului nostru oraș. Două-trei mii de oameni ies zilnic pe cimp, la udat. Si tirieri, și vîrstnici, și copii... Școlile, întreprinderile, comitetele de cetățeni, toți au făcut din a- ceastă acțiune propria lor cauză. Fără a-și neglija, firește, obișnuitele îndeletniciri. Dar dilatind, intr-un. iei, timpul, așa cum se în- timplă intotdeauna, in asemenea cazuri. La noi „plouă", după cum vedeți, in fiecare zi. De dimineață și pină seara. Și încă plouă exact acolo unde trebuie și exact atît cit trebuie. Uiți locuitori, apți să țină o găleată in mină, avem — tot atîția „responsabili cu ploaia !".Colindăm de jur-impre- jurul orașului, de la o parcelă la alta, de la un grup la alt grup de oameni. Cîmpia freamătă necontenit 'sub pași, schimburile șe succed unul după altul, treaba este preluată din mers. Nu există întreprindere sau colectiv de muncă din oraș care să nu-și fi trimis oameni, pe cimp, la udatul culturilor. Astfel, ii intilnim aici pe maiștrii Constantin Dima, Liviu Bonta și Traian Ciucur, de la întreprinderea de ambalaje metalice, pe șefii de , fermă Dumitru Nițulescu și Gheorghe Suditu, de la „Avicola", pe Stela Cernea, Polixenia Palaghiuc și Ioana Popescu, de la fabrica de conserve, pe elevii Lavinia Stanciu. Tatiana Costache, Dan Simionescu, Mihaela Valentin, de la liceul agricol din localita

te, și pe mulți alții. Zilnic apar aici noi inițiative, noi metode, noi dispozitive. Totul, pentru ca această ..ploaie artificială" să devină cit mai cuprinzătoare, cit mai eficientă. Așa, bunăoară, cîțiva mecanici de la „Avicola", printre- care și Victor Iancu, au adaptat, în dimineața asta, la cisternele trase de tractoare, niște dispozitive speciale, care pot uda concomitent șase rinduri de porumb. Se eliberează, astfel, un număr important de oameni. Apreciind iniția
17 primăveri 

din cronica unui nou oraș
tiva, Nicolae Rovinaru se gindește imediat cum să folosească mai bine forța de muncă rămasă astfel disponibilă. Și, suflecin- du-și minecile de la salopetă, coboară el primul, pină la nivelul apei, intr-un canal de aducțiune din apropiere, constituindu-se, pentru o vreme, în prima verigă a unui lanț de oameni care a și deschis drum apei către un alt orizont de porumb și de floarea-soarelui.Fiecare epocă își creează valorile ei sigure și definitorii. Valorile cele mai certe și mai inconfundabile ale epocii noastre sint, fără îndoială, oamenii ei. Oamenii aceștia care, mai cu seamă de două decenii Încoace, de Ia acel memorabil eveniment pe care l-a reprezentat Congresul ăl IX-lea al partidului — poartă triumfală de intrare in timp și arc de boltă peste istoria modernă a României — și-au descoperit, fiecare în parte și toți la un loc, marea și nedezmințita lor vocație de întemeietori de civilizație so

cialistă. Iar trăsăturile esențiale ale acestor oameni — și ele pot fi verificate in cele mai diverse împrejurări — sint spiritul de acțiune și de Înaltă vibrație patriotică, grija cu adevărat responsabilă pentru tot ceea ce înseamnă, intr-un moment sau altul, imperativ sau cerință majoră. Așa se și explică — simplu, firesc, demonstrat de viața de fiecare zi — progresul întregii țări, care, iată, in numai două decenii — interval de timp care a și intrat de-acum in 

istorie sub numele de „Epoca Ceaușescu" — a parcurs drumuri pe care alte popoare le-au străbătut în sute și sute de ani. Și. ca un semn al a- cestui adevăr de necontestat, în fiecare localitate a patriei noastre socialiste poți descifra astăzi, de la prima privire, toate aceste date definitorii pentru oameni și pentru opera lor comună, tot așa cum — expresia îi aparține unui mare clasic al culturii noastre — intr-un strop de apă poți recunoaște „culoarea și vuietul mării".Declarat oraș la 3 iunie1 1968, așezarea își datorează viața sa aproape în întregime „Epocii Ceaușescu". Modernizarea unor vechi fabrici, precum cele de vată sau de conserve, dar mai cu seamă edificarea, an de an, a unor noi și importante obiective economice, unele de interes național, precum Fabrica' de ambalaje metalice, Centrul de producție cinematografică, întreprinderea „Avicola", uzina chimică „Buciumenl", Fabrica de pîine, Secția poligrafică 

„Luceafărul", Depozitul de brînzeturi, Secția de reparat vagoane frigorifice. Fabrica de praf de ouă, Laboratorul de prelucrare a peliculei cinematografice și altele, au determinat importante schimbări in viața localității și a oamenilor ei, au dus la apariția de noi și moderne profesiuni, la sporirea continuă a locurilor de muncă, Ia ridicarea nivelului de conștiință al oamenilor, ca și a gradului de civilizație a întregii localități, care numără în prezent 

peste douăzeci de mii de locuitori. Din „documentarul" pe care l-am avut Ia dispoziție extrag acum doar două cifre, a căror semnificație depășește, desigur, cadrul strict local. Iată-le : valoarea producției industriale, realizată aici în anul 1984, se ridică la peste 2 miliarde de lei, în timp ce desfacerea mărfurilor către populație a atins cifra de aproape 400 de milioane de lei I Aceasta intr-un oraș care beneficiază și de un important sector agricol — cooperatist și de stat — cu. toate avantajele, dar, firește, și cu toate grijile, și răspunderile pe care Ie presupune un asemenea sector, griji și răspunderi împărțite, după cum am văzut, pe umerii tuturor locuitorilor săi.Străbătind, împreună cu Nicolae Rovinaru, cimpiile verzi din jurul orașului, trecind, împreună cu ei, prin toate aceste „puncte fierbinți", unde bate acum inima întregii localități, am putut cunoaște, cu ajutorul interlocutorului nostru, și 

alte realizări ale orașului, am aflat, de la el, și despre multe alte planuri și perspective ale oamenilor de-aici, ale unor oameni prin care și pentru care au fost construite cartiere întregi de locuințe, o frumoasă casă de cultură, o policlinică modernă, ale unor oameni prin care și pentru care au fost sistematizate aproape toate străzile orașului (acțiunea, de altfel, continuă), au fost amenajate parcuri și alei cu statui, scuaruri și locuri de joacă pentru copii, ale unor oameni prin care și pentru care au luat naștere zeci de formații artistice de amatori, printre care ansamblul folcloric „Doina Vlăsiei", ansamblul coral „Carmen Patrîum", grupul de satiră și umor, formația de teatru popular, orchestra de muzică ușoară „Saturn" și altele, multe dintre ele distinse cu diplome și medalii la Festivalul național „Cîntarea României", ale unor oameni prin care și pentru care se vor mai construi, aici, noi apartamente, o școală generală, un magazin universal, o centrală termică de zonă cu combustibil solid, un spital orășenesc etc.Apoi, cu aceeași pasiune și cu aceeași precizie a detaliilor, Nicolae Rovinaru ne vorbește despre cei care populează orașul cu statui sau cu săli de expoziție, despre cei care fac să vibreze, în versurile și-n cîntecele lor, frumusețea și măreția acestor ani luminoși și fertili.Oamenii de aici sînt, s-ar putea spune, nu numai rădăcinile, dar și minunata coroană a acestui trunchi viguros, care este orașul lor.— Cum i-ați defini pe oamenii aceștia ?— Priviți-i ! răspunde Nicolae Rovinaru — ară- tîndu-ne cu mina de Ia un capăt la altul ai zării. Se definesc singuri. Atunci și acolo unde este nevoie de ei. Și’ de ei este nevoie mereu, pretutindeni...
Ștefan D1M1TR1U

ALBA

Succese în întrecere

Producție fizico 
peste pionColectivele muncitorești din Industria județului Alba acționează cu abnegație și răspundere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și recuperarea in cel mai scurt timp a restanțelor existente. Măsurile adoptate în fiecare unitate vizează in primul rind realizarea ritmică și integrală a producției fizice. De la începutul anului și pină in prezent au (ost obținute, peste prevederile planului, importante cantități de produse fizice, printre care 1 467 tone oțel, 2 047 tone utilaje tehnologice, 22 590 tone calcar pentru industria chimică, 77 mașini-unelte, 

1 210 MWh energie electrică, 2 257 metri cubi cherestea, 6 951 metri cubi bușteni, 66 000 metri pătrați covoare, porțelan menaj in valoare de 6,7 milioane lei, confecții textile în valoare de 12,64 milioane lei și altele. Producția fizică suplimentară a fost realizată in principal pe seama creșterii productivității muncii și în condițiile reducerii consumurilor de materii prime și energie. (Ștefan Dinică).

DOLJ

Prin reproiectare, 
însemnate economii 

de metalAcționînd în spiritul sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, Ia recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., numeroase colective de oameni ai muncii din industria județului Dolj întreprind numeroase și hotărite acțiuni în vederea reducerii, îndeosebi prin reproiectarea produselor, a consumurilor materiale și energetice, Concludent în acest sens este' faptul că prin reproiectarea constructivă s-au obținut însemnate reduceri ale greutății proprii la o serie de produse mari consumatoare de metal. Bunăoară, tractorul

de 180 CP are acum o greutate netă cu 230 kg mai mică față de construcția inițială, strungul normal greu — cu 2 000 kg, tractorul de 45 CP — cu 50 kg, transformatorul de 25 MWA — cu peste 6 000 kg, transformatorul de 250 MWA — cu 5 000 kg, iar motorul tip MIB II — cu 120 kg, în timp ce performanțele tehnice ale acestor produse au sporit. (Nicolae Băbălău).
BORZEȘTI

Suplimentar - 
125 milioane kWh 
energie electricăColectivele de energeticieni din cadrul întreprinderii electrocentrale Borzești, care asigură buna funcționare a unităților economice de pe Valea Trotușului, raportează că in perioada care a trecut din acest an au pulsat suplimentar in sistemul energetic național 125 milioane kWh energie electrică, din care mai mult de 33 milioane kWh a fost produsă pe bază de cărbune. Demn de remarcat este faptul că acest spor de producție, realizat îndeosebi pe seama exploatării la parametri ridicați a utilajelor și agregatelor, a fost obținut in condițiile economisirii a circa 1 000 tone combustibil convențional și diminuării consumului propriu cu circa 500 000 kWh energie electrică. (Gh. Baltă).

TÎRNĂVENI

Sporește zestrea 
social-edilitarâ a orașuluiîn orașul Tîrnăveni a fost dat tn folosință In aceste zile, hotelul „Trei Brazi", cu o capacitate de cazare de 40 de locuri, precum și spații comerciale insumînd 500 mp. Totodată, a fost încheiată prima etapă a construcției uzinei de apă cu o capacitate de, 200 litri pe secundă și care, in final, va ajunge Ia 400 litri pe secundă. în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, în orașul de pe Tîrnava Mică au fost înălțate 4 265 de apartamente. 
(Gheorghe Giurgiu).

HARGHITA

Produse noi 
din resurse localeAcționînd cu perseverență pentru dezvoltarea industriei mici, prin valorificarea superioară a resurselor locale, cooperația meșteșugărească harghiteană și-a propus să realizeze în acest an un volum de marfă de două ori mai mare decit la începutul cincinalului. în acest scop, s-au construit și modernizat ateliere de mică producție la Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuieșc, Gheorgheni și Toplița. în toate cele peste 400 de unități de mică, industrie din județ s-a pus un accent deosebit pe promovarea progresului tehnic, asimilarea de noi tehnologii, diversificarea și extinderea gamei sortimentale de produse. Prin atragerea în activitatea de creație a 200 de artiști .plastici, creatori, populari și tehnicieni de înaltă calificare, numai - in acest an au fost realizate peste 300 de produse noi, cu calități estetico-funcționale superioare, competitive, solicitate și la export. 

(I.D. Kiss). .

HUNEDOARA

Se extinde rețeaua 
comercialăîn municipiile ș! orașele județului Hunedoara s-au . dat in folosință, în ultima perioadă, numeroase magazine comerciale. In municipiul Deva, la parterele noilor blocuri s-au amenajat noi și moderne spații comerciale. Pe noul bulevard „Decebal" s-au înființat unități tip „Romarta", s-au construit magazine și raioane specializate în desfacerea confecțiilor și tricotajelor pentru tineret, articole pentru sport și turism, precum ți alte unități comerciale de diferite profiluri. în acest an, suprafața comercială din județul Hunedoara este de 3,3 ori mai mare decit tn 1965. (Sabin 

Cerbu).
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OBIECTIV AL iNVĂȚĂMiNTULUI POLITICO-IDEOLOGIC
In această lună au Ioc convorbirile recapitulative 

in invățămîntu! politico-ideologic - moment de sinteză 
al anului de studiu politico-ideologic, menit să asigure 
aprofundarea și consolidarea cunoștințelor acumulate, 
mobilizarea și angajarea și mai puternică a tuturor 
oamenilor muncii în opera de înfăptuire a politicii 
partidului, a istoricelor hotârîri ale Congresului al 
XIII-lea. însemnătatea deosebită a convorbirilor re
capitulative - ca un prilej de adincire a cunoașterii 
întregii problematici a actualității, 
exigențelor momentului pe care îl

a imperativelor și 
străbate țara în

munca sa de edificare a societății socialiste muitilate- _ 
ral dezvoltate — impune o deosebită grijă și înaltă 
răspundere pentru pregătirea lor, astfel incit convorbi
rile finale să-și îndeplinească menirea. In această 
perspectivă1" am socotit utilă reliefarea unor experiențe 
și preocupări vizînd sporirea eficienței formative și 
creșterea puterii de înrîurire a învățămîntului politico- 
ideologic, experiențe 
vorbit propagandiști 
Călărași, Dîmbovița

și preocupări 
și activiști de 
și Vaslui.

despre care ne-au 
partid din județele

productivității muncii.CUNOAȘTEREA APROFUNDATĂ 
A BOGĂȚIEI DE IDEI ȘI TEZE 
ALE DOCUMENTELOR CONGRE
SULUI AL XIII-LEA. Se cuvine a- preciată de la bun început preocuparea propagandiștilor de a asigura, prin modalități interesante, sugestive. aprofundarea bogăției de idei înmănuncheate în documentele Congresului al XIII-lea, și în primul rind în Raportul prezentat la marele forum comunist de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, la atelierul mecano-energetic al întreprinderii „Romlux" din Tîrgoviște, dezbă- tindu-se problematica creșterii rolului conducător al partidului în societate, în organizarea șl desfășurarea întregii opere de construcție socialistă, s-a subliniat faptul că rolul conducător al partidului nu constituie o lozincă sau o cerință abstractă, ci se materializează în munca de zi cu zi a fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist ; în acest context au fost evidențiate cerința întăririi spiritului de răspundere și a combativității revoluționare, a ordinii și disciplinei in activitatea fiecărei organizații de partid, a fiecărui membru al partidului, necesitatea ca aceștia să se călăuzească permanent de concepția revoluționară, să acționeze întotdeauna în spirit revoluționar pentru înlăturarea a tot ceea ce este. vechi si perimat, pentru promovarea largă și consecventă a noului. S-a stăruit asupra necesității de a se perfecționa continuu activitatea organizatorică. de a se întări controlul de partid asupra modului cum sînt duse la îndeplinire hbtărîrile organelor superioare, ca și propriile ho- tărîri. în același timp, s-a subliniat că un factor important pentru, creșterea rolului conducător al partidului îl reprezintă perfectionarea continuă a stilului și metodelor de muncă ale organelor șl organizațiilor de partid, dezvoltarea puternică a democrației interne de partid, a- sigurarea participării tuturor comuniștilor la adoptarea politicii gene-

rale a partidului, la înfăptuirea hotă- ririlor. După cum s-a evidential, de asemenea, cerința întăririi legăturilor fiecărei organizații de partid cu oamenii muncii, a unirii și mobilizării plenare a energiilor acestora în vederea realizării exemplare a obiectivelor politicii partidului nostru.La întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște, la secția a VI-a, armături industriale, dezbătîndu-se tema privind direcțiile de dezvoltare a României în cincinalul următor, discuțiile au fost orientate cu precă-

tie, creșterea .automatizarea, cibernetizarea si robotizarea producției. în consecință, in cadrul dezbaterii s-a reliefat că sarcina permanentă a colectivului de aici o constituie sporirea productivității muncii si creșterea eficientei e- conomice prin diversificarea si înnoirea neîntreruptă a producției, perfectionarea pregătirii, profesionale a oamenilor, reducerea' consumului de. metal și energie electrică, introducerea largă a celor mai noi cuceriri ale cercetării științifice de speciali-

Arhitectura noua,

0 viziune novatoare,

Experiențe și inițiative ale unor organizații de partid 
din județele Dîmbovița, Călărași și Vaslui

dere asupra cerințelor realizării unei .noi calități a muncii si vieții întregului popor, a accentuării dezvoltării intensive a tuturor ramurilor industriale, a ridicării întregii economii la nivelul celor mai noi si a- vansate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. S-a stăruit asupra faptului că în viitorul cincinal e- forturile întregului popor trebuie o- rientate cu precădere înspre dezvoltarea bazei energetice și de materii prime — ca o condiție hotăritoare pentru progresul întregii economii naționale — intensificarea activității de recuperare și refolosire a resurselor de energie și materiale, perfecționarea tehnologiilor în vederea reducerii materiale subliniat, intensivă primul rind realizarea unor produse cu calități. superioare, care să satisfacă în condiții tot mai bune cerințele tuturor ramurilor economiei naționale, creșterea continuă a eficientei si rentabilității, reducerea cheltuielilor materiale și de produc-

consumului de energie si pe unitatea de produs; s-a deopotrivă, că dezvoltarea a industriei înseamnă in

j tale, punerea largă uriașului potential de toare al muncitorilor, tehnicienilor de aici.Se cuvine apreciat într-o serie de cercuri ale învățământului politico-ideologic, precum la otelăria electrică nr. 2 de la Combinatul de oțeluri speciale din Tirgo- viște, au fost invitate pentru a explica o serie de termeni economici cadre de conducere, evidențiindu-se cu aceste prilejuri nu numai ce înseamnă bunăoară noțiunile de venit național, produs social, productivitatea muncii, cheltuieli de producție, cheltuieli materiale, resurse recuperabile, ci și căile prin care se poate acționa concret, la fiecare loc de muncă, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea în aceste domenii.

în valoare a gindiire crea- inginerilor siSi faptul că

PE AGENDA DE LUCRU A DEPUTAȚILOR

ÎNFĂPTUIREA propunerilor cetățenești

Cu obștea, pentru obște
Puse față în față, propunerile cetățenilor din orașul Jibou făcute .in campania electorală din primăvara acestui an reflectă — in comparație cu cele formulate, de pildă, cu cinci sau șase ani în urmă — o totală schimbare a problematicii, o lărgire a sferei problemelor de interes major, vizind producția industrială, construcțiile, sistematizarea. Explicația constă, înainte de toate, in faptul că platforma industrială a apărut, practic, din 1980 Încoace, iar fostele ateliere meșteșugărești sînt azi unități de producție reprezentative. cu o mare parte a activităților lor destinate exportului. Altfel spus, orașul s-a dezvoltat, sporin- du-și necontenit potențialul economic.Detașamentul clasei muncitoare din Jibou numără în prezent peste 2 000 de oameni — 90 la sută dintre ei fiind tineri pînă la 25 de ani. Era firesc deci ea majoritatea propunerilor să se refere la găsirea, celor mai eficiente soluții privind a- provizionarea tehnico-materială, ridicarea nivelului de pregătire profesională, instaurarea unei reale discipline de producție. S-a ridicat, bunăoară, problema asigurării, dar și a gospodăririi judicioase a combustibilului necesar funcționării celor două unități economice republicane, aparținînd industriei ușoare, întreprinderea de confecții și Integrata de in. în prezent, datorită unei susținute preocupări din partea factorilor de răspundere, mulți dintre ei deputați, problema e soluționată.Preocuparea pentru desfășurarea unei munci tot mai eficiente, pentru depășirea sarcinilor de plan se regăsește și în cele peste 40 000 tone producție suplimentară realizată în acest an, pină acum, de Exploatarea minieră Jibou. Iar in agricultură, sintetizîndu-se propunerile cetățenilor de a fi folosită . întreaga cantitate de îngrășăminte naturale rezultată de la ferma de îngrășare a taurinelor, s-a adoptat o soluție bună în sensul că o mare parte din a- ceste îngrășăminte au fost tate cu atelajele proprii țenilor. Și exemple de sînt numeroase.— S-a construit mult în apărut cartiere noi. Știm s-a confruntat adeseori cu o problemă deosebită : inundațiile. Cetățenii au făcut o serie de propuneri pentru evitarea acestora. Soluționarea lor își găsește locul. în agenda de lucru a consiliului popular orășenesc ? — l-am Întrebat pe primarul localității.— In ansamblul preocupărilor noastre, ne spune tovarășul Vasile Lucăcel, un loc central îl ocupă problema la care vă referiți. La propunerea cetățenilor și cu sprijinul lor direct s-a construit, în amonte de oraș, un baraj cu reținere nepermanentă a apei. Astfel, au fost scoase de sub pericolul inundațiilor o bună parte a orașului. precum și o însemnată suprafață de teren agricol. Pentru că erau direct interesați și cetățenii (grădini, case de-ale lor au fost- nu o dată inundate), cu mic, cu mare au participat la lucrări de regularizare a văii. Valoarea muncii patriotice desfășurate de cetățeni la acest o- biectiv se ridică la peste 92 milioane lei.

— Din cite știm, și băile din Jibou erau afectate.— E adevărat, motiv pentru care deputatul Traian Herța, directorul spitalului, a inițiat, cu concursul altor factori acțiune în zultatul se in condiții nu se face zătoare acestor băi, apa dc avind aceleași calități curative aceea de la Herculane.Tot in programul electoral au cuprinse și o serie de lucrări de îndiguiri menite să ferească de inundații lunca Someșului. Au fost, alocate investiții in această direcție, iar cetățenii au răspuns prompt chemărilor deputaților de a participa și aici Ia efectuarea unor lucrări. Sînt scoase de sub pericolul inundații 100 hectare din terenul mai fertil, 10 hectare de solarii, și unitățile economice din zonă.O dată conturate noile artere, impuneau o serie de lucrări de sistematizare pe verticală. Deputați ca

de răspundere, o amplă perimetrul respectiv. Revede ; băile funcționează normale. Păcat, insă, că o popularizare corespun- acestor

REALITĂȚILE VIEȚII — SURSA 
DE PROSPEȚIME A STUDIULUI 
POLITICO-IDEOLOGIC. Este un a- devăr constant evidențiat de practică faptul că ancorarea strînsă a problematicii teoretice in viața și munca oamenilor reprezintă o condiție esențială a sporirii puterii de înriu- rire a studiului politico-ideologic. Un adevăr evidențiat și de dezbaterea privitoare la opera de dezvoltare a conștiinței noi. socialiste, de modelare a profilului moral-politic al omului zilelor noastre, desfășurată in cercul organizat la laminorul de profite mijlocii al Combinatului r sițlețurgic din Călărași. ;Aici, pi;o-.. .pijgăndista a pornit dezbaterea de la faiptuj că Rezultatele, în producție re-. prezintă..o autentică oglindă a muncii politico-educative desfășurate de organizația de partid. Avind la în- demînă date la zi privind îndeplinirea sarcinilor de plan, propagandista a îndemnat la reflecție asupra cauzelor care au concurat la ne- îndeplinirea unor indicatori de plan, și. în primul rînd. asupra felului în care comuniștii de aici își desfășoară munca. Pornind de la asemenea aspecte s-au putut contura apoi eu deosebită

cum : trăsăturile moral-poiitice proprii omului nou. ce înseamnă astăzi spirit revoluționar, care suit caracteristicile patriotismului socialist-re- voluționtir ; s-au conturat, totodată, sarcinile care revin organizației de partid, comuniștilor pentru desfășurarea unei susținute activități politico-educative iu vederea dezvoltării conștiinței socialiste, a însușirii normelor eticii și echității comuniste, a generalizării trăsăturilor înaintate, proprii societății noastre.Ca un reflex al abordării problemelor cuprinse in documentele de partid, in strînsă legătură cu cele concrete de la locurile de producție, in cadrul învățământului noiitico- ideologic se conturează adesea propuneri valoroase, se nasc inițiative menite să asigure participarea largă a oamenilor la înfăptuirea obiectivelor dc plan. Astfel. în organizația de partid din secția mecano-energe- tică a întreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui, după o amplă dezbatere a temei privind necesitatea îndeplinirii Planului unic national de dezvoltare economico-so- cialâ a României in anul 1985 și detalierea sarcinilor te nivel de întreprindere. propagandistul a orientat dezbaterea înspre reliefarea căilor concrete de creștere a eficientei secției și unității. în acest cadru s-a propus să se construiască o mașină de apretat si vopsit țesături din sticlă, care, funcționind cu' energie electrică, va duce la economisirea a peste 50 la sută din consumul energetic. ceea ce înseamnă echivalentul valoric al Cîtorva milioane de ..lei anual. Tot in cadrul învățămintului politico-ideologic, la secția țesături fire din sticlă a aceleiași întreprinderi s-a născut și ideea realizării. cu forte proprii, a unei mașini de încleiat pentru valorificarea hîrtiei, care să valorifice unele deșeuri de hirtie colecționate de la unități și gospodăriile populației. Materializarea acestei idei va aduce anual o e- conomie de mai multe milioane lei.La cercul de Invățămîni politico- ideologic de la secția confecții metalice I a întreprinderii mecanice Vaslui, după realizarea dezbaterii problemelor privind dezvoltarea eco- nomico-socială a tării in cincinalul 1986—19.90, propagandistul a prezentat diapozitive și Cîteva planșe care ilustrau procesul prelucrării lin- gourilor în întreprindere și importantele cantități de materiale refolosibile rezultate. Dezbaterea s-a constituit astfel într-un punct de plecare pentru o amplă confruntare, de idei avind ca tel recuperarea acestora. finalizată, în prezent, cu crearea secției de, debitare centralizată a produselor din metal, care asigură recuperarea și revalorificarea productivă a tuturor materialelor rezultate în urma prelucrărilor.Am prezentat in însemnările de fată doar cîteva experiențe menite să sporească forte de Înrîurire a învățămîntului politico-ideologic. Ceea ce se cuvine retinut este preocuparea pentru abordarea aprofun- "datăja problemelor cuprinse in documentele" Congresului al XIII-lea. a .ideilor și- tezelor noi cuprinse - în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu -și, din perspectiva acestor înalte 'exigențe, a activității desfășurate de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii din fiecare unitate economică. O preocupare care trebuie să însoțească statornic și desfășurarea convorbirilor

Dichiseanu

r

de largă perspectivă, privind modernizarea
structurii economiei naționale

• • • *

claritate probleme pre-
recapitulative.

Rodica SIM1ONESCU 
Gheorqhe MANEA 
Petru NECULA
Silviu ACH1M

(Urinare din pag. I)crizei energetice, in țara noastră a fost aplicat un program complex de măsuri vizînd gospodărirea judicioasă a resurselor materiale și energetice și economisirea severă a acestora, concomitent cu lărgirea bazei de materii prime minerale și de energie, in vederea asigurării în cit mai mare măsură din resurse proprii a necesarului economiei. Prioritatea acordată. în continuare, dezvoltării industriei extractive și celei a energiei electrice și termice a fost din nou subliniată, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Ia Congresul al XIII- lea al partidului.în cadrul dezvoltării de ansamblu a economiei naționale si al modernizării continue a structurilor acesteia, concomitent cu accelerarea și situarea, pe baze calitativ tot mai înalte a'procesului de industrializare socialistă, agricultura a înregistrat progrese apreciabile. Concreti- zind în realitatea dezvoltării economice concepția secretarului general al partidului potrivit căreia agricultura este ramură de bază a economiei, modernizarea acesteia a urmărit cu consecventă realizarea unor producții agricole iot mai mari, care să satisfacă din plin necesitățile de consum ale întregului popor, precum și alte cerințe ale economiei naționale.Corespunzător acestei orientări, in perioada ultimelor două decenii s-a dezvoltat și consolidat baza tehnico- materială a agriculturii, au fost introduși; si extinse tehnologii avansate iii prbcluăția vegetală și'irt ci'eș- tetea ân.inialelor. s-a realizat “uri ' . vast program-, de irigații și îmbunătățiri funciare, s-a asigurat o mâi bună sistematizare și organizare a teritoriului, s-a îmbunătățit organizarea producției si a muncii. Drept urmare, s-au înregistrat creșteri simțitoare ale producției medii la hectar la majoritatea producțiilor agricole vegetale. Astfel, în perioada 1965—1983, producția medie la hectar de 17,8 la 51.6 la . cereale boabe a crescut cu sută la grîu și secară, cu sută la orz și orzoaica, cu 6,5aicicufost

de cel cit
se

însemnări 
din orașul Jibou

transpor- ale cetă- acest felJibou, au că orașul

Vasile Mureșan ori Szabo țjran- cisc au demonstrat, pornind de la propunerile cetățenilor în cam-, pania electorală, că una din prioritățile ce trebuiau înscrise in agendele de lucru ale edililor trebuia să fie a- menajarea străzilor în oraș, această problemă și-a găsit, rezolvarea. Ca 6ă dăm numai un exemplu, intrarea în zona gării se va amenaja cit de repede, ca o șosea cu patru benzi. Tot in acest an va fi dat in exploatare canalul colector (obiectiv necesar unui oraș aflat in plină dezvoltare), va fi pusă în funcțiune stația de epurare, va fi realizată"o modernă piață agro- alimentară care să satisfacă cerințele celor peste 11 600 de loriii teri cit are în prezent Jiboul. Avem un loc de agrement bine cunoscut, și care este, in același timp, un centru de studiu-cercetare : . Stațiunea tinerilor naturaliști. Numeroasele flori și plante care se cultivă aici vor fi regăsite, în parte, în oraș.De o deosebită atenție se bucură perspectiva orașului — ne spunea tovarășul primar. Se vor dezvolta capacitățile de producție existente, se va extinde activitatea de producție Ia Remiza C.F.R., care realizează reparații generale la locomotivele cu aburi. în planul de dezvoltare în profil teritorial sînt cuprinse și alte obiective edilitare : spital cu 150 de locuri, cinematograf cu 350 locuri. Toate acestea — pină mai ieri propuneri cetățenești, azi obiective pe planșetele proiec- tanților sau chiar șantiere în lucru— vor contura și mai pregnant imaginea unui oraș care crede în reeditarea succesului din 1977 cînd a ocupat locul I in întrecerea socialistă. Convingerea noastră este că acest obiectiv poate fi Îndeplinit. Pentru că oamenii muncii de aici, comuniștii, deputății, toți cetățenii sînt animați de ambiții zi de zi Și atita vreme cit ceea pun și hotărăsc tot ei— intr-o deplină unitate tele se transformă, de la alta, în Împliniri. împliniri care dau, an de an, o tot mai frumoasă imagine orașului sălăjean de pe Someș.
Eugen TEGLAS
corespondentul „Scinteii"

mai mari, ce ei pro- înfăptuiesc — proiec- o etapă la

TEZAURUL CÂRTII4istoric al poporului roTrecutu!mân. bogat în evenimente și în fapte social-politice și culturale, a înregistrat, de-a lungul dezvoltării lui, o permanentă evoluție, in strînsă legătură cu aceea a continentului european. Ca o reflectare directă și concretă a istoriei naționale, a interdependentei sale cu istoria Europei este prezența in fonduri documentare, în arhive și în biblioteci a unui valoros lot de manuscrise, incunabule și tipărituri de după 1500. Ele constituie, în ansamblul lor, izvoare istorice prețioase pentru cunoașterea istoriei. Acestea demonstrează, prin mesajul de idei, participarea reală a poporului român, prin mijloace specifice națiunii noastre, la făurirea istoriei universale. ,în raport direct cu cele precizate, se profilează datoria tuturor specialiștilor români de a demonstra, prin- tr-o continuă cercetare și valorificare, pe linia tradiției istoriografice naționale, participarea poporului nostru la diferite evenimente și momente istorice în strînsă interdependență cu istoria universală. Tezaurul documentar existent in biblioteci și arhive (constituit din manuscrise, incunabule, tipărituri după 1500, diferite categorii de acte etc.) așteaptă să fie investigat și valorificat temeinic și sistematic prin cercetări și studii speciale sau la scara lucrărilor de sinteză.Opiniile de mai sus trebuie considerate ca o reflexie a repetatelor și îndelungatelor observații asupra lotului documentar de la Biblioteca Batthyaneum din Alba lulia. eu referiri speciale asupra fondului muzical european conservat aici. înfiin-

țață la sfîrșitul secolului lea, biblioteca de la Alba trează, în secția de carte dică, o serie de manuscrise, incunabule și tipărituri de după 1500. Ele sînt, prin forma de redactare și, mai ales, prin conținutul lor tezaure inestimabile și, pină acum, puțin valorificate pentru istoria muzicii naționale și pentru evoluția ei în context european.La Biblioteca Batthyaneum se găsesc, in fondul documentar, peste 15 exemplare cu manuscrise muzicale de o excepțională valoare artistică. Dacă prin forma grafică interioară, prin inițialele, miniaturile și Compozițiile executate pe pergament in culori de origine vegetală, multe fiind împodobite și eu cerneală de aur, aceste manuscrise ilustrează activitatea diferitelor scripturii (ateliere de copiat și ilustrat manuscrise) europene, conținutul lor rămine extrem de important pentru multe curente, orientări și practici in istoria muzicii universale. De fapt, și mișcarea corală, arta interpretativă profesionistă și compoziția din Transilvania — ca forme de manifestare ale muzicii de tip continental — își găsesc o expresie particulară in ținuta artistică și în conținutul acestor codice.De pildă, categoria de manuscrise muzicale în notații apusene poate fi intîlnită, in cazul Bibliotecii Batthyaneum, prin codicele Missale (din secolul al XV-lea). Redactat în limba latină pe circa 500 pagini, cu notații in neume pătrate, stereotipe, pe portative de 4 linii roșii, codicele de mai sus ar putea constitui un punct de plecare în valorificarea superioară a tezaurului muzical de la biblio-

al XVIII- Iulia păs- enciclope- țecs.din Alba lulia. în aceeași categorie de izvoare muzicale mai trebuie încadrate : Antiphonale (in .limba latină) cu neume pătrate ; Graduale in pergamena scriptum și Graduale art XXI Missus Solenines, redactate jn neume pătrate de factură clasică (aparținînd cel mai tîrziu secolului al XVI-lea) ; Graduale et Antiphonale Eoheinicuin el Ilymni latini. Ultimul exemplar este un codice remarcabil prin inițiale și miniaturi, datînd din secolul al XVI- lea. Conține imnuri și antifoane in limba slovacă, fiind considerat unul din primele documente ale genului cunoscute pină astăzi pentru istoria muzicii din Cehoslovacia.Desigur, seria exemplificărilor poate fi continuată cu alte manuscrise sau chiar cu incunabule și tipărituri din aceeași bibliotecă, izvoare valoroase prin conținut, pentru istoria muzicii europene. Ele demonstrează diferite etape și momente din istoria muzicii universale, multe dintre ele manifestate pe teritoriul patriei noastre. Pe linia sintezelor datorate lui Oct. L. Cosma și V. Tomescu, sub forma unor cataloage redactate după norme științifice internaționale, sau la nivelul articolelor și studiilor speciale, în genul celor alcătuite de E. Zottoviceanu, R. Constantinescu ș.a., codicele blioteca eu alte trate în așteaptă, in mod îndreptățit, restituite circuitului cultural și științific național și universal.
Jacob MARZA
bibliotecar principal, Biblioteca 
Batthyaneum

și cărțile muzicale de la bill in Alba lulia, împreună exemplare ale genului păs- arhive și biblioteci din țară, să fie

TULCEA. La casele de cultură, căminele culturale și cluburile muncitorești din județul Tulcea se desfășoară numeroase activități politico-educative dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Expuneri pe tema „Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la perfecționarea activității statului, a sistemului de conducere democratică a Vieții economice și sociale" au avut loc la cluburile întreprinderii de alumină, Combinatul metalurgic din Tulcea, la căminele culturale din comunele Niculițel, genericul rioada tarea României socialiste" s-au desfășurat simpozioane în orașele Măcin și Sulina. (Neculai Amihu- lesei).DOLJ. La cabinetul județean pentru activitate ideologică șl po-

Izvoarele, Unirea. Sub „Epoca Ceaușescu, pe- cea mai fertilă in dezvol-

Iitico-educativă a avut loc dezbaterea cu tema : „DoctrinaCeaușescu — strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a gîndirii Social-politice și filozofice românești, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare contemporane". Au luat parte activiști de partid, propagandiști, secretari de organizații de bază din întreprinderi și instituții, conducători ai organizațiilor de masă și obștești, profesori care predau științele sociale și cadre didactice universitare. (Nicolae Băbălău).ALBA. La așezămintele culturale din județ, în întreprinderi și instituții, se desfășoară in aceasta perioadă manifestări politico-educative și cultural-artistice consacrate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Sub genericul „Două decenii de la Congresul al IX-lea — epocă de strălucite Înfăptuiri" au

CARNET CULTURAL

avut loc simpozioane și,, dezbateri la Casa orășenească de cultură din Sebeș, biblioteca orășenească din Ziatna, cooperativa agricolă din Cisteiu de Tirnave și Liceul industrial din Ocna Mureș. (Ștefan Di- nică).TELEORMAN. în municipiul Turnu Măgurele s-a desfășurat cea de-a Xl-a ediție a „Decadei culturii", care a programat in întreprinderi și instituții, in școli șl licee, la casa de cultură și cluburile muncitorești, numeroase manifestări politico-educative și cul- tural-artistice dedicate împlinirii a două decenii de la Congresul ai IX-lea al partidului. Au avut loc,, cu acest prilej, simpozioane, ex-

la sută la ovăz, cu 114.6 la sută la porumb, cu 23,7 Ja sută la orez. De i asemenea, și în zootehnie s-au înre- > gistrat progrese .importante, efectivele de animale sporind de circa 1,4 i ori la bovine, de circa 2,7 ori la por- i cine, de peste 1,4 ori la ovine, de i aproape 3 ori la păsări.i în condițiile in care întreaga eco- i nomie națională este cuprinsă într-un s profund proces de accentuare a la- . turilor calitative ale dezvoltării în, etapa actuală și in perspectivă, înI agricultură trecerea de la acumulă- ■ rile cantitative realizate la o 'nouă calitate se» particularizează prin înfăptuirea unei noi revoluții agrare, concept complex definit și fundamentat de secretarul general i al partidului, tovarășul NicolaeCeaușescu. Conceptul de revoluție agrară semnifică, în esență, moder-i nizarea complexă a acestei ramuri i[ de bază a economiei naționale, carevizează deopotrivă forțele de producție. relațiile de producție specifice, precum și factorul uman din activitatea agricolă.în procesul complex de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico- materiale a economiei socialiste, a întregii vieți economico-sociale, ra- . mura construcții are o contribuție hotăritoare. Dimensiunile acestei contribuții au crescut in mod deosebit în ultimele două decenii, perioadă in care s-au pus în funcțiune cea mai mare parte a capacităților de producție existente și s-au dat in folosință populației peste 2 milioane de apartamente. Acest; • cial din ramura construcției, acest indicator sintetic mareind, pentr-tv ramura respectivă, o creștere ue' circa 3.4 ori1 in anul 1983 fată de 1965.Modernizarea acestei importante ramuri a economiei naționale s-a realizat în cîteva direcții majore, concretizind concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia există o strînsă legătură între dezvoltarea puternică a bazei tehnico- materiale a societății, programele de construcții stabilite pentru fiecare plan cincinal și gradul de modernizare a activității de construcții. Eforturile de modernizare au fost concentrate spre mecanizarea și industrializarea lucrărilor, prin folosirea tot mai largă a elementelor prefabricate și a altor sitbansamble uzinale, introducerea tehnologiilor avansate, folosirea utior materiale noi, cu posibilități multiple de utilizare, aplicarea metodelor perfecționate de organizare și conducere a lucrărilor. Toate aceste realizări concretizează transpunerea in fapt a politicii partidului de modernizare a activității de construcții, de creștere susținută a potențialului său tehnic, de ridicare a întregii activități la nivelul tehnicii mondiale.Dezvoltarea economico-soc.ială accelerată a tării noastre a impus, firesc, amplificarea în aceeași măsură a activității de transporturi, modernizarea acestei importante ramuri economice. Potrivit concepției secretarului general al partidului, transporturile — „sistemul circulator al societății" — trebuie să se dezvolte și să se modernizeze în cadrul economiei ca un sistem unitar și coordonat, care să funcționeze în condiții de eficiență sporită. Pe ramuri de transport, concepții a dificări structurale, toate si note ideii de creștere conținu;. cientel activității de asigurarea ponderii transportului feroviar. Iui auto in vederea reducerii me a consumurilor de combustibil.

extinderea simțitoare a transporturilor fluvial și maritim. Totodată, s-au desfășurat ample acțiuni pentru modernizarea tuturor ramurilor de transport, a bazei tehnico-mate- riale a acestora prin dotarea cu locomotive diesel și electrice de tipuri noi și puteri variate, cu vagoane de marfă de mare capacitate, introducerea blocurilor de linie automate și a comenzii centralizate a circulației trenurilor, utilizarea calculatoarelor pentru optimizarea și dirijarea traficului feroviar, creșterea indicelui de dieselizare a transportului auto, sporirea parcului de autovehicule de uz general și specia- . lizate de mare capacitate, extinderea paletizării, conteinerizării, trans- conteinerizării, a transporturilor combinate și altele.în concepția partidului nostru, a secrfetariilui său general, nioderniza- rea structurii economiei naționale presupune dezvoltarea susținută și a sectorului serviciilor (productive șl pentru populație), realizată atit în direcția sporirii contribuției acestuia la progresul economico-social general, cit și in ce privește extinderea activităților de tip industrial' in sectorul respectiv.Remarcabilele realizări înregistrate in dezvoltarea economico-so- eiaiă a țării noastre in ultimele două docenți, perioadă de înflorire fără precedent a patriei denumită, cu îndreptățite mindrie. de întregul popor „Epoca Ceaușescu", oferă temeiuri pentru continuarea neabătută a procesului de modernizare a structurii

materializarea acestei determinat ample mo- structurale. toate subordo- a efi- transporturi : prioritare a limitarea ce- maxi-

■glei definite in greșului al XIII-lea. Comunist 'Român — _............. ..dau expresie . concepției de factură științifică forță prospectivă Nicolae Ceaușescu.Sarcina primordială planului cincinal 1986—1990 constă iu realizarea unei creșteri economice intensive, care presupune, printre altele, modernizarea in continuare a structurilor de producție, dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale. In cadrul dezvoltării intensive a industriei, un accent deosebit se va pune po creșterea prioritară a ramurilor și subminărilor de înaltă tehnicitate, purtătoare ale progresului tehnic, care asigură valorificarea cu maximă eficiență a resurselor materiale, energetice si de tortă de muncă. Edificatoare silit in această privință ritmurile medii anuale de creștere prevăzute pentru cincinalul următor pe ansamblul industriei și pe principalele ramuri industriale : producția-marfă industrială sporește cu 6.0—6,5 la sută ; metalurgia feroasă — cu 5,8—6,0 la sută : construcțiile de mașini — cu 7,0—7,5 la sută ; chimia — cu «,5—9,0 la sută ; .industria materialelor de construcții — cu 5 la sută ; industria ușoară — cu 5,5—5,8 la sută. Și pentru agricultură se prevăd obiective ample de dezvoltare intensivă și modernizare, de accelerare a creșterii producției vegetale și animale, de extindere și modernizare a bazei teh- nico-materiale.Dezvoltarea accelerată și modernizarea fiecărei ramuri economice, a complexului economic unitar national in cursul cincinalului următor, prefigurate în documentele Congresului a! XIII-lea, vor contribui, în măsură determinantă, la înfăptuirea sarcinilor din Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății teral dezvoltate, triei noastre pe și civilizației.

documentele Con- ;il Partidului documente care reală apreciabilii tovarășuluisi 
a de bază a

socialiste multila- la propășirea pa- drumul progresului
tv

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie. Dosarul 

resurselor refolosibile
20,35 Glasul României, glas de pace. 

Program muzical în Interpretarea 
unor formații laureate ale Festi-

valului național „etalarea Româ
niei1

29,45 Efigii ale muncii. Epoca Ceaușescu 
• Trei premiere

21,00 Cadran mondial. Pentru dezarma
re, pentru pace. O strălucită ini
țiativă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României socialiste

21,15 Antologie teatrală. O epocă de 
renaștere

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

puneri, mese rotunde, expoziții de artă plastică și de carte tehnico- științifică, spectacole cuitural-artis- tice. (Stan Ștefan).CLUJ. La Liceul industrial nr. J din Cluj-Napoca s-a organizat, timp de două zile, un ciclu de manifestări politico-educative, culturale și sportive dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului și Anului Internațional al Tineretului. Cu acest prilej, a avut .loc o sesiune de comunicări și referate cu tema „Creativitate și eficiență în activitatea instructiv-educat.ivă“, o masă rotundă cu participarea cadrelor didactice de Ia Universitate și Institutul politehnic din localitate, concursuri „Cine știe cîștigă" și spectacolul cultural-artistic cu tema „Tinerețea noastră — tinerețea patriei !“. De asemenea, au fost vernisate expoziții de pictură, foto-

grafii și desene, care au reunit lucrări ale elevilor și cadrelor didactice. (Marin Oprea).BACĂU. Sub genericul „Dialoguri culturale" la Buhuși, se desfășoară, timp de o săptămînă, ample manifestări poiitico-ideologice și artistice dedicate aniversării a două decenii de Ia Congresul al IX-lea al partidului. La clubul tex- tiliștilor, la cămine culturale, in biblioteci și alte instituții de cultură au loc expuneri, dezbateri, simpozioane, vernisări de expoziții, gale de .filme documentare, toate avind ca temă mărețele înfăptuiri care au avut loc in anii socialismului și, îndeosebi, în ultimele două decenii, în orașul text.iliștilor de pe Bistrița. Participă scriitori, oameni de cultură și artă, colective artistice, profesioniste și de amatori, laureate ale Festivalului național „Cîn- tarea României". (Gheorghe Baltă).
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Piimm ECBM fii NBIIIHIWE OE PACE fl TOVABfiSUlMI HUME CMUSESOI.
AL (MMI FHOKTIILIH BEMUCBATIEi SI MIĂIO SOME

In apărarea bunului lelui mai de preț al omenirii: 

viatei existența liberă și demnă

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Legă mintal tineretului: 
„Vom munci, vom invăța,

pacea o vom aparaCurtea Liceului de matemâtică- fizică „Gheorglie Lazăr“ fremăta de tinerețe. Erău prezenți aici miercuri, la amiază, elevi ai Vestitului lăcaș de cultură, înființat cu 125 de ani în urmă, puftiiid numele marelui cărturar iluminist. Li s-au alăturat pionieri de la 
școlile generale 150, 116 și 128 din 
Capitală, într-o impresionantă adunare consacrată luptei pentru dezarmare și. pace. Grupați pe clase, cu dascălii lor, elevii purtau 'drapelele patriei și ale partidului, portretele celui mai iubit fiu al poporului, eroul păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele căruia sînt strîns legate iilsufleți- toarele realizări ale poporului român, speranțele sale într-o lume mai bună și mai dreaptă, ferită de urgiile și amenințarea războaielor. Tocmai acesta este sensul cuvintelor înscrise pe mari pancarte purtate de participanții la aduna
te : „Ceaușescu și popărul", 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
— România —• ocrotesc copilăria", 
„Vom munci, vom învăța, pacea o 
vom apără". în semn de aleasă prețuire față de grija permanentă manifestată pentru destinele tineretului, elevii poartă, de asemenea, portrete ale tovarășei Elena Ceaușescu.Adunarea ă fost deschisă de îliuț Comati, din partea Consiliului F.D.U.S. al sectorului 5'din Capitală, cate ă dat glas profundei recunoștințe â pâCticipanților Ia adunate pehttu noua inițiativă de pace, lansată de președintele Nicolae Ceaușescu, petitrU grija să deosebită pe care o acordă in mod statornic soluționării, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor majore cU care este confruntată omenirea, înfăptuirii dezarmării generale și, în primul rind, ă dezarmării nucleare.în cuvîntul lor, Homorodean

Dofill, directorul Liceului „Gh. La- zăr", profesoara Ionescu Constanța, elevii Cfuceănu Anca, Dumitrescu Călin, Merlăa Medă, aU exprimat Îngrijorarea generată de aberantă cursă ă înarmărilor, care nu numai că irosește uriașe surse umane și amenință, prin distructivă a _____înseși viața și existența popoarelor. Vorbitorii profunda mîhdrie adeziunea lor deplină la chemarea și Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste, elocventă mărturie a înaltei răspunderi manifestate de tovarășul Nicolae Ceaușescu față de soarta păcii.„Prin Chemarea și Apelul F.D.U.S., — documente ce exprimă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru de a înlătura pericolul nuclear, de a asigura pacea și dezarmarea — a SpuS directorul Homorodean Dorin —• întreaga noastră națiune și-a făcut cunoscută voința de a-și înzeci eforturile, de a-și spoil contribuția Iâ intensificarea luptei pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru asigurarea securității șl liniște! tuturor popoarelor".„Numai In condiții de pace — ă arătat elevul Dumitrescu Călin —< putem să beneficiem din plin de minunatele condiții create de Partidul Comunist Român, sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru a ne instrui și forma, spre ă deveni cadre de nădejde în activitatea desfășurată de poporul nostru pentru ridicarea patriei spre cele mâi înalte trepte ale progresului și bunăstării".în încheierea adunării, păttici- panții au adresat. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă în care, printre altele, se spune :

__ __________ _____ „____ ___________ , elevii din liceul nostru Vă asigură,
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Conducător și sfătuitor înțe
lept al tineretului, dc adeziunea lor unanimă la inițiativele dumnea
voastră privind apărarea păcii, a vieții pe planeta noastră. Ne anga
jăm să nu precupețim nici un efort pentru a traduce în viață îndem
nul permanent ce ni-1 adresați de a învăța, a invăța și iarăși a în
văța, să urmăm exemplul dumneavoastră strălucit de muncă și viață, 
în scopul de a asigura propășirea patriei, de a construi în pace și 
libertate viitorul".

fonduri și re- materiale, dat puterea tot mai armelor nucleare,și-au manifestat patriotică șî
Moment de la mitingul pelitru pace de fa întreprinderea „Autobuzul" 

din CapitalaBădlcuț ăli adus ufi vibrant elogiu neobositei activități ă tovarășului Nicolae CeâUșescU pusă în slujbă intereselor vitale ale poporului român, ale tuturor popoarelor lumii. „Am regăsit în Chemarea și Apelul F.D.U.S. aspirațiile noastre Cele mal fierbinți — sublinia iii cuvîntul săli Maria MârlrteScu, președintă comisiei de femei. Răs- punzifid cu însuflețire îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceatlșescii
a

Cu fierbinte dragoste ți stimă,

„Noua inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu răspunde 
intereselor vitale ale tuturor 

popoarelor"Adunarea de lâ întreprinderea de 
rulmenți din municipiul Alexandria â dat expresie adeziunii puternicului colectiv ăl oamenilor muncii de aici la noua inițiativă de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, hotăririi lor de a acționa alături de întregul nostru popor pentru înfăptuirea marelui deziderat al dezarmării, în primul rind nucleare. Minute în șir s-a scandat: 
„Ceaușescu — Pace „NU războ
iului „NU rachetelor nucleare în 
Europa !“, „Dezarmare — Pace 1“ în cuvinte calde, emoționante, parau dat glas nețărmuritei la ideile din cuprinsul și Apelului Frontului Deși Unității Socialiste

aspirațiile și interesele care, de-a lungul Is- și-a apărat Cu ardoare

ticipanții adeziuni Chemării mocrațiet pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru asigurarea păcii, bunul suprem al omenirii.Deschizind adunarea, tovarășul Fierea Crăciun, inginerul-șef al întreprinderii, a spus : „Apelul adresat partidelor și organizațiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor din țările europene, din Statele Unite ale Americii și Cana-

dă reflectă Unui popor toriei sale, . pămîntul strămoșesc, a căutat să trăiască în pace Cu toți vecinii, cu celelalte popoare. Astăzi, vocația lui de pace își găsește o puternică expresie în Opera de construire a socialismului, în politica pe care o promovează țara noastră pe arena mondială. Această politică poartă pecetea gîndirii și activității secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu".La rîndul său, ing. Constantin Negrilă, secretar adjunct al Comitetului U.T.C., a spus : „Noi, tlnăra generație, ne cerem dreptul la viață și sîntem hotărîți să participăm activ, cu întreaga forță, Ia lupta comună pentru asigurarea vieții pe pămînt, pentru ca generațiilor viitoare să le lăsăm ca moștenire cea mai de noastre."Și alți inginerul citoarele
preț — pacea planeteivorbitori, intre care sub- Marcel Bursumac, mun- Patrița Olteanu și Emilia

ne alăturăm glasurile tuturor acelora care trăiesc și muncesc pe pămîntul scump ăl României Socialiste, tuturor oamenilor iubitori de ' pace de pretutindeni, pentru a Cere să fie oprită cursa înarmărilor".Intr-o atmosferă de puternică însuflețire patriotică, participanții âu adoptat, în încheierea adunării, textul unei telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele, să arată :
în țara rtoastfă, ca și în fîndurile„Puternicul ecou pe care-1 au . . .

opiniei publice internaționale, strălucita dumneavoastră inițiativă de 
pace pun in lumină cu deosebită vigoare inaltul umanism al poli
ticii externe a partidului și statului, politică al cărui inițiator și 
neobosit promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Vă asigurăm, și cu acest prilej, că, urmîn- 
du-vă strălucitul dumneavoastră exemplu, vom face totul pentru a 
contribui, într-o măsură tot mai mare, la dezvoltarea continuă a pa
triei noastre dragi, la cauza păcii și conlucrării rodnice între toate 
popoarele."

Un NU hotărît războiului
și armelor nucleareJoi la prinz, la ieșirea din schimb, sute și sute de muncitori, maiștri, ingineri din schimbul I de la întreprinderea de utilaj chimic Ploiești s-au îndreptat spre marea hală a Secției de produc- ție-noCd, unde S-a desfășurat mitingul oamenilor muncii pentru pace. Răsunau din piepturile oamenilor lozinci puternice : „Tră

iască lupta unită a popoarelor îm
potriva războiului !", „Nu vrem 
arme nucleare, ci doar pace pe 
Pămînt!“, „Ceaușescu — Pace !“. Mitingul a fost deschis de Nicolae Boancă, președintele Consiliului Oamenilor muncii, secretarul comitetului de partid uzinal, care s-a făcut ecoul deplinei adeziuni ă Celor pesta 7 000 de constructori ploieSteni de utilaj chimie, la Chemarea și Apelul pentru pace ăle F.D.U.S.în continuare a luat cuvîntul maistrul Nicolae Ionescu, care a spus : „Sînt unul dintre muncitorii cei mai Vechi ai acestei uzine. Am foșt martor ocular al prefacerilor și al progresului tehnic din anii construcției socialismului, cu precădere ai „Epocii Ceaușescu". Vreau să muncesc liniștit pentru mine, pentru familia mea, pentru țara mea, România. NOi sprijinim intru totul noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, na alăturăm

luptei consecvente a oamenilor cinstiți de pe întreg globul, pentru a opri nesăbuita cursă ă înarmărilor, care pregătește un război distrugător. Oamenii Ploleștiului aU trecut printr-un război, prin bombardamente și distrugeri mări. Nimeni nu mai vrea să se întîm- ple așa ceva niciodată. De ăceeă, îmi Unesc glasul cu concetățenii mei și spun decalci, de la tribună, un NU hotărît războiului șl armelor nuclearaTinărul Jean Rădulescu, inginerul Mircea Șerban, șeful de atelier Ion loniță și alți vorbitori au dat Ia rîndul lor glas aceleiași nestrămutate voințe de a acționa pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru reducerea cheltuielilor pentru înarmări și a efectivelor militare, așa cum a propus președintele țării, subliniind că țările socialiste, ca făuritoare ale o- rinduirli celei mai drepte, sînt chemate să dea un exemplu în acest sens, cum, de altfel, România a și făcut reducind cîțiva ani Ia rind cheltuielile militare și a- poi înghețindu-le la nivelul anului 1982 pînă în 1985.Participanții la adunare au a- probat cu entuziaste aplauze textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele :
de utilaj chimic. In deplin consens„Noi, constructorii ploleșteni

cu gîndurile și voința întregului popor, cu sentimente de nețărmu
rită și profundă recunoștință, stimă, prețuire, vă adresăm dum
neavoastră, tovarășe Nieolae Ceaușescu, marele și dirzui militant al 
păcii mondiale, mulțumiri pentru nobila și neobosita activitate re
voluționară consacrată bunei stări și fericirii oamenilor de pe acest 
Părnint numit România, pentru vajnica luptă depusă zi de zi, pen
tru oprirea înarmărilor, pentru pace și colaborare internațională. 
Asigurăm că vom susține cu munca și voința noastră inițiativele 
dumneavoastră de pace, ne vom mobiliza toate forțele pentru a 
contribui, alături de întregul popor, la ridicarea țării pe treptele 
cele mai înalte ale progresului, civilizației și bunăstării, pentru creș
terea continuă a prestigiului României in lume.

Participanții la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor V.R.S.S. și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică și 
americană la tratativele de la Geneva, in care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se ajunge 
la încheierea unor acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea Cursei înarmărilor pe Pă
mînt și în Cosmos și adoptarea unor măsuri hotărite și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare ți 
înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Petre STANCESCU, Stan ȘTEFAN, Constantin CAPRARU

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® PENTRU „ÎNSĂNĂTOȘIREA" 

SOLURILOR. în R. P. Chineză se des-
1 fășoară un amplu program de combatere 
l a eroziunii solurilor, fenomen ce afectează, ; de secole, unele regiuni septentrionale, ră- 
ț pind agriculturii întinse suprafețe și stin- 
i jenind, prin cantitățile imense de pămint* „măturate" de riuri, construirea, la Marea 
l Galbenă, a unor porturi accesibile navelormoderne. Rezultate bune în 
ț rea" acestor terenuri a dat 
I realizat de _specialișți 
J din Gând. ~
k în China, noul produs, 
j emulsii ‘ gură,
1 lor de pămînt, sub formă de granule po- < roase, deci stabilizarea pămîntului, și o ! ridicare a temperaturii solului, ca urmare a culorii sale închise care mărește capaci-• tatea de absorbție a razelor solare, deci o germinație mai rapidă a culturilor. In plus,
ț produsul fiind hidrofob, frînează evapora-

rea, Ia Ieșirea din iarnă, păstrînd umiditatea din sol. Rezultatele experimentelor au determinat guvernul chinez să decidă extinderea noului procedeu de combatere a eroziunii.
„însănătoși- un produs Universității de doi ani pe bază de de bitum, s-a dovedit că asi- pe lingă aglomerarea particule-

aiBelgia. Testat
® OGLINDĂ LICHIDĂ PEN

TRU TELESCOAPE. Diametrul oglinzii celui mai mare telescop optic din lume, cel din Caucaz, este de șase metri, respectiv aproape dimensiunea maximă a oglinzilor realizabile din sticlă, date fiind problemele complexe legate de turnarea și prelucrarea acesteia, in cazul fabricării de oglinzi uriașe. Pînă recent se considera că nici nu ar avea sens să se realizeze oglinzi mai mari pentru că inegalitățile optice ale atmosferei și curentii de aer provoacă scăderea calității imaginilor. Tehnica electronică de prelucrare a imaginilor, dezvoltată rapid in anii din urmă, permite însă depășirea acestor „piedici" optice. Astfel, în prezent. în vederea construirii unor teles-

coape șl mai puternice, este transformată în aliat forța gravitației. Ideea unei oglinzi lichide s-a născut. încă în anul 1857, cînd un fizician englez a propus o cupă umplută cu mercur care să se rotească în jurul axei sale verticale. Ca urmare a interacțiunii dintre forța gravitației și cea centrifugală, suprafața metalului lichid va lua o formă parabolică, exact forma necesară oglinzii unui telescop. De curînd, un astfel de aparat a fost realizat de un grup de oameni de știință canadieni, cu o oglindă lichidă avînd diametrul de 165 cm. Se speră însă crearea unei oglinzi cu diametrul de 30 metri. Deși telescopul realizat deja este fix. rotindu-se odată cu Pămîntul. pe parcursul unei nopți el poate cerceta o fișie de cer de două ori mai lată decît diametrul lunii pline și cu o suprafață de 2 000 de ori mai mare. Fixind In focarul telescopului o telecameră, semnalele pe care le Înregistrează pot fi înmagazinate in memoria unui computer. Lipsa totală a vibrațiilor șl viteza egală

Hațeg, oraș înnoit, 
înfloritorCe era Hațegul cu numai două decenii în urmă ? Un mic orășel— sau mai degrabă O comună mare— fără străzi asfaltate și rețele de apă sau canalizare, cu spații comerciale, școli și grădinițe insuficiente, cu locuințe insalubre și cu o singură unitate economică : Fabrica de marmeladă. O așezare neînsemnată care aspira însă la o viață nouă. Aspirații împlinite plenar în perioada pe care cu justificată mîndrie o numim „Epoca Ceaușescu". iHațegănii își amintesc cu bucurie și recunoștință de anul 1966 cînd, poposind pe meleagurile lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în- tr-un fructuos dialog de lucru cu localnicii, a pus bazele viitorului Orașului.în cele două decenii de mari împliniri, populația a crescut de peste 3 ori. Valoarea producției industriale a ajuns lă aproape 1 miliard lei prin racordarea la circuitul productiv a Unor importante obiective economice, cum Sînt întreprinderea de fabricare a berii și malțului, două complexe zootehnice de tip industrial, Fabrica dc conserve, Abatorul șî altele, care asigură locuri de muncă pentru fiecare al doilea cetățean al orașului. Au.fost construite din fondurile Statului sau cu sprijinul statului locuințe noi pentru 60 la sută din locuitori. Zestrea edilitară s-a îmbogățit cu un liceu șl o nouă școală generală, | un cinematograf cu 350 locuri, spital cu 240 de paturi, 30 km de străzi asfaltate și 20 km rețea de canalizare etc. (Agerpres) I

INFORMAȚII SPORTIVE

Sub egida „Anului 
Internațional al Tineretului"

Azi, le Sibiu
ÎNCEPE „RALIUL DUNĂRII - 

DACIA"Peste 70 de echipaje din 16 țări, pe mâșini Dacia și Oltcit, Renault 5 Turbo, Opel Manta, Mitzubisi și Skoda 130 LR, Audi Quatro, Lada, Toyota, Polonez 2 000, Wartburg 353 și Trabant, se vor afla incepînd de azi și pînă miine după-amiază în întrecere pentru cea de-a XX-a ediție a „Raliului . Dunării—Dacia", competiție automobilistică de mare anvergură desfășurată anul acesta sub egida „Anului Internațional al Tineretului" și contind ca etăpă in campionatul european și în „Cupa Păcii și Prieteniei". Evenimentul sportiv este așteptat cu nerăbdare de iubitorii automobilismului, organizatorii (forurile județului Sibiu și federația de specialitate) preocupîn- du*se de mai multă vreme pentru ă-i asigura b cit mal bună desfășurare din toate punctele de vedere. Startul primului echipaj — azi, ora 17,01, iar sosirea primului echipaj — riiîine orâ 15,41, lingă Casă de cultură din Sibiti.Echipajele românești, alcătuite din cei mai buni piloți și navigatori, se află în față unui examen sever, avînd de făcut față experienței nufnerdșilor concuferîți străini,' Unii pilotind mașini mult mai puternice. Pregătirile făcute anterior, comportarea meritorie' aVtttă îh acest sezon in cîteVâ mari raliuri Internaționale („Raliul Portugaliei" și, mai recent, „Raliul Acropole" — ambele etape de prim rang în campionatul mondial) ne îndreptățesc însă speranțele într-o evoluție cît mai bună a automobiliștilor noștri, a mașinilor românești. (Ion Dumitriu).

ATLETISM ® în orașul cehoslovac Ostrava au început întrecerile tradiționalei competiții internaționale de atletism „Pantoful de aur", la Care participă peste 400 dă sportivi din 22 da țări, Intre care și România, care prezintă o serie de concurent! tineri. în prima -Zi, în proba feminină de 1 500 m, primul loc a fost ocupat de Sandra Gasser (Elveția), cronometrată în 4T4’*45/100, urmată de atletele românce Paula Ilie (4T4”66/100) și Iulia Beșliu (4T4”71/100). La aruncarea discului femei, Daniela Costian s-a situat pe locul secund, cu 67,54 m, după Zdenka Silhava (Cehoslovacia) — 68,52 m. La 800 m, Lenuța Rață s-a clasat a treia, cu timpul de 2’04”21/100, fiind precedată de Zu- zana Moravcikova —■ 2’03”03/100 și Milada Strnadova — 2’03”88/100 —ambele Cehoslovacia. în proba feminină de 400 m, ciștigată de campioana mondială Jarmila Kratohvi- lova (Cehoslovacia), cu timpul de 49”96/100, compatrioata noastră Maria Samungi a sosit a patra, în 54”37/100.
TENIS. Incepînd de azi și pînă duminică, Ia Istanbul se va desfășura meciul dintre echipele României și Turciei, contind pentru turul II al grupei A europene a tradiționalei competiții internaționale de tenis „Cupa Dâvis". Conform tragerii la sorți, efectuată ieri după- amiază, in primele două partide de simplu Florin Segărceanu il va în- tîlni pe Yavuz Erkangil, iar Adrian Marcu va juca în compania Iui Necvet Demir.
FOTBAL • La Reykjavik, !n- tr-un meci contind pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal (grupa a 7-a europeană), echipa Spaniei a întrecut cu scorul de 2—1 (0—l) formația Islandei.• La Ciudad de Mexico, în meci amical, Anglia — R.F.G. 3—0 (1—0). Au marcat Robson și Dixon (2).

de rotație, pe care ie reclamă oglinda lichidă, pot fi asigurate de tehnica actuală.
® ROBOT PATRUPED. In JaP°-nia a fost realizat un robot cu patru picioare care se deplasează ușor, chiar și pe terenuri accidentate, puțind, totodată, urca și cobori pe scări. Schimbarea centrului său de greutate și mișcările picioarelor sînt dirijate de un computer, pe baza datelor oferite de senzori. Mișcîndu-și picioarele la fel ca animalele, robotul se poate deplasa ore întregi nu numai pe sol, ci si pe fundul mării sau pe suprafața altor planete. Corpul lui are o greutate de 100 kg, o lungime de un metru, o lățime și o grosime de cîte 60 centimetri. Picioarele au o lungime de 120 centimetri. De centrul de dirijare și de computer este legat printr-un cablu. Poate merge înainte și înapoi, se poate deplasa și lateral, se poate întoarce, se poate așeza, se poate ridica. Pe teren neted, poate atinge o viteză de 6 km pe oră si poate transporta o greutate de 40 de kg.

Timpul marilor 
construcțiiA construi, a moderniza, lată ver

bele acestui timp, identificate în 
mod concret pe pămîntul Republicii 
Democrate Germane, Intr-adevăr, in 
anii socialismului, in această țară în 
care muncitorii, țăranii și intelectua
lii decid intr-o firească armonie 
asupra înfățișării lumii pe care sin
guri o gîndesc și o făuresc, nu există 
oraș sau sat, nu există zonă in care 
cele două verbe să nu fie conjugate 
la timpul prezent.

La Berlin, în zona centrală, acolo 
unde istoria pare să-și fi lăsat ur
mele adine înfipte în civilizația mo
dernă, timpul prezent înseamnă 
deopotrivă construcție și reconstruc
ție. Pe locurile ruinelor aducătoare 
de triste amintiri se înalță, ca niște 
falnice speranțe, clădiri aidoma celor 
trecute. Acolo unde proiectele au 
dispărut — așa cum se întimplă in 
marea majoritate a locurilor — aco
lo unde trecutul unor reale împliniri 
ale geniului uman a rămas doar in 
stampe sau în amintirea berlinezilor, 
în sufletul lor, se caută azi chipul 
șl asemănarea autentică a unor clă
diri, așa cum au fost ele proiectate 
și înălțate cîndva, cu imaginea lor 
dătătoare de armonie și frumos, Se 
construiește și se reconstruiește mult 
în Berlin. Tot ce poate fi reconstruit 
este ridicat aido
ma timpului in 
care s-a așezat, 
cindvat temelia ; 
tot ce poate fi 
mutat este așe
zat prin imense 
eforturi materia- 

Ile acolo unde
bulevardele largi și cerințele unui 
oraș modern impun cu firească exi
gență ; tot ce se construiește modern 
în centrul și in jurul Berlinului se 
face sub comandamentul înaltelor 
performanțe arhitectonice și de con
fort modern.

O lozincă, în imediata apropiere a 
porții Brandenburg, lumina cu litere 
albe, așezate pe pînza albastră ca 
cerul senin, fațada unui bloc de lo
cuințe cu. 12 etaje. Conținutul ei 
simplu, pornit parcă direct din ini
mile autorilor : „tn cinstea Confe- I rinței pe țară a constructorilor — 
iunie 1985 — vom preda „la cheie" 
în cele mai bune condiții de calitate attest ansamblu de locuințe, cu cel 
puțin 36 de zile înainte de termen". 
Este una dintre numeroasele inițiati
ve ale constructorilor berlinezi și din 
întreaga țară, născute din dorința 
sinceră de a spune „da", un „da“ 
hotărît marelui timp al construcțiilor 
pe .căre îl trăiește Republica De
mocrată Germană. Inițiative care de 
la începutul acestui an, de cînd a 
fost anunțată convocarea celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania, in aprilie 
1986, înseamnă tot atîtea semnături 
colective, cu zeci și sute de mii de 
autori căre proclamă, prin forța fap
telor, participarea activă, conștientă 
la înfăptuirea marelui program de 
dezvoltare economico-socială a țării. 
Argumentele acestui an 2 Nimic mai 
simplu. Ele pot fi întllnite in comu
nicatul oficial . pe care „Neues 
Deutschland"-, organul central al P.S.U.G., l-a publicat în aceste zile, 
că o frumoasă cunună de lauri la 
Conferință pe țară a constructorilor. 
In limbajul lapidar al cifrelor, acest 
raport colectiv al celor circa 400 de 
mii de muncitori și specialiști con
structori înseamnă realizarea, de la 
începutul anului și pînă în prezent, a aproape 100 000 de locuințe noi, cu 
aproximativ 6 000 locuințe peste pre
vederile planului. Alte cîteva mii de 
locuințe au fost modernizate 'peste 
prevederile planului.

Sînt cifre căre vorbesc limpede 
despre voința $1 vocația constructivă 
a unui popor, despre hotărîrea cu 
care un harnic detașament al clasei 
muncitoare — constructorii — acțio
nează pentru realizarea uneia dintre 
cele mai importante obiective ăle 
construcției socialiste în această țară: 
rezolvarea, pînă în 1990 a problemei 
locuințelor pentru toți cetățenii Re
publicii Democrate Germane. Adică, 
asigurarea unei locuințe corespunză
toare pentru fiecare cetățean al țării, 
indiferent de funcție și de ocupație,

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

Indiferent de localitatea în care 
trăiește.

Solicitîndu-i date despre un ase
menea obiectiv mobilizator, Klaus 
Schonn, colegul de breaslă de la 
„Neues Deutschland", ne invită să 
vizităm cel mai modern cartier de 
locuințe al Berlinului, „Marzahn". 
Un drum de circa 15 kilometri din 
centrul orașului ne aduce nu intr-un 
cartier nou, ci într-un nou oraș. Un 
nou și ultramodern oraș, cu nume 
incifrate — „Marzahn I“, „Marzahn 
II", „Marzahn III" ș.a. Ce înseamnă, 
de fapt, „Marzahn" 2 Simplu : nu
mele unei vechi localități, înălțate 
aici CM secole tn urmă, un sat care 
își păstrează, în continuare, arhitec
tura plină de farmec, în peisajul 
dominat, de ansambluri de locuințe 
de 5—25 de etaje. Cum s-a născut 
acest maiestuos „oraș" lingă marea 
capitală a R. D. Germane 2 Ce în
seamnă pentru locuitorii săi acest 
nou cartier, un „cartier-dormitOr" 
sau un oraș nou. CU întreaga viață 
economică, socială și spirituală fi
rească ? Arhitectul șef al noului 
cartier, Heinz Graf funder, care ne 
asigură că în mod cu totul întîmplă- 
tor locuiește în partea opusă, a Berli
nului, la Pănkotv, șl nu in acest 
nou oraș, căruia i-a dat naștere 

prin proiectele 
sale, se arată dis
pus să ne ofere 
răspuns prompt 
lă aceste între
bări, ca și la mul
te altele nerosti
te. „Am gîndit 
acest nou Cartier 

pe baza directivelor date de con
ducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania. Adică, din capul locu
lui, am pornit de la ideea să proiec
tăm. nu un Cartier banal, lipsit de 
Viață, ci să asigurăm Un mediu ar
hitectural modern, capabil să satis
facă cele mai exigente gusturi și pre
tenții ale populației. Aceasta înseam
nă, în primul rînd, clădiri spațioase, 
cu camere funcționate, blocuri cu pa
tru sau cu zece sau cu 20 de etaje, 
avînd o înfățișare plăcută. Apoi 
ne-ăm gihdit, șl tn acest spirit am 
acționat și in practică, să asigurăm 
o legătură rapidă cu centrul orașu
lui — deziderat onorat în prezent 
doar in 25 de minute, prin cîteva ma
gistrale de tramvai rapid — bulevar
de largi, spațioase, flancate de întinse 
spații verzi, astfel incit blocurile de 
locuințe să fie fente de zgomot sau 
de poluare. In microraioane special 
amenajate ăm. amplasat școli, grădi
nițe și magazine, in așa fel incit un 
cetățean să nu aibă de parcurs dis
tanțe mari din casă și plnă la obiec
tivul respectiv. Cele 37 de școli con
struite în cartier sînt, de acum, o rea
litate. Nu sint uitate, desigur, nici 
centrele de sănătate. Prin cele cîteva 
policlinci noi căre funcționează se 
asigură 0 bună asistență medicală. în 
medie revenind un doctor la 700— 
800 de persoane. Apoi, complexele 
comerciale și cele de prestări de 
servicii, precum șl cele cîteva case 
de cultură, care vin să întregească 
imaginea pe care proiectanta acestui 
modern cartier (în curlnd va numă
ra 100 000 locuitori), aut proiectat-o 
asupra „noului Berlin", $1 cu asta nu 
gm spus totul: „Merită măcar aminti
te salba de lacuri de agrement din 
acest nou cartier^ întinsele zone de 
verdeață dintre blocuri — în medie 
cîte 20 mp de spațiu verde pe un lo
cuitor — terenurile sportive de 
fotbal, tenis, handbal, volei ș.a.".

In cea mai mare parte, proiectele 
arhitecților noului cartier au coborit 
de pe planșetă In realitate. Vocația 
constructivă a muncitorilor și specia
liștilor din R.D. Germană este încă 
o dată confirmată. Să îmbini utilul cu 
frumosul, să transformi fiecare car
tier al orașului intr-un puternic 
magnet social și spiritual pentru toți 
oamenii săi — iată o răsplată care 
onorează un impresionant efort con
structiv desfășurat în acești ani nu 
numai la Berlin, ci in întreaga țară.

Viorel SALAGEAN

Noul cartier berlinez „Marzahn”

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 14 iunie, ora 20 — 17 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi insta
bilă mal ales ta nord-vestul șl nordul

țării. Vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice 
și, izolat, de grindină. Izolat, canti
tățile de apă căzute pot depăși 20 li
tri pe metrul pătrat. Vînt moderat, cu 
unele intensificări din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 7 și 17 grade, iar cele maxime 
Intre 18 șl 28 de grade, pe alocuri mal 
ridicate ta sudul tării.

® „MEDICAMENT" SOLAR, în capitala Kazahstanului, Alma-Ata, funcționează, de curînd, două heliocentre pentru tratarea persoanelor virstnice și a copiilor. Terapia constă in folosirea unui reflector alcătuit dintr-un oglinzi, cu dimensiuni _______ _____________concentrează razele intr-un punct luminos care este „plimbat" pe corpul pacientului, asigurind o încălzire terapeutică, în profunzime, a țesuturilor. Metoda asigură, in principal, vindecarea rapidă a bolnavilor de astm bronșic și bronșită.
sistem de 200 de medii. Reflectorul

• UN EXCELENT FILTRU - 
MUCEGAIUL. Printre noile metode menite să combată poluarea rîurilor și a mărilor reține atenția un nou proces de fermentare, realizat de cercetători de la Centrul de biotehnologie din Țara Galilor, prin care se accelerează ritmul de absorbție de către anumite tipuri de mucegai a unor metale prezente in cantități mici in

apele reziduale. Inițial, biochimiștil și-au propus eliminarea cadmiului, prezent în concentrații foarte reduse, dar nocive în sursele de apă din regiune. In locul cu- velor de fermentare — voluminoase și costisitoare, folosite pînă acum, ei au întrebuințat un dispozitiv tubular care poate epura de peste 200 de ori mai multă apă decît propriul volum. In interiorul tuburilor prin care este trecută apa poluată, se introduce aer și hrană pentru microorganismele „înhămate" la purificarea acesteia. Mucegaiul — cu numele științific de Clados sporium — izolat de cercetători ai Universității din Bristol, se dezvoltă in tubulatură și tnghite, odată cu substanțele nutritive, și cadmiu! din apă. în prezent, se studiază capacitatea mucegaiului de a absorbi din apele poluate metale grele din familia plutoniului. Se speră că, printr-un procedeu asemănător să se extragă din apă și metale prețioase ca aurul sau platina, pentru recuperarea acestora fiind suficient să se ardă mucegaiul colector.
DIN ORIZONTURILt CUNOAȘTERIIi..
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1965 ,«EPOCA CEAUSESCU" 1985

epoca unei intense activități internaționale 
a României socialiste J)

Dezvoltarea colaborării cu toate statele, 
în spiritul coexistenței pașnice

In spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm relațiile 
cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate, participînd activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mondial de valori. Considerăm că pe 
această bază se poate asigura realizarea unei păci trainice, se poate 
merge mai ferm înainte, spre o lume mai dreaptă și mai bună pe 
planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCUîn întreaga perioadă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres, de cind în fruntea partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, România socialistă a promovat în mod consecvent, în deplină concordantă cu aspirațiile vitale ale poporului nostru și ale tuturor popoarelor, cu interesele păcii și progresului, o politică de largă deschidere internațională. Dezvoltînd și amplificind continuu relațiile de colaborare și prietenie. cu toate țările socialiste, acționînd neabătut pentru adîncirea conlucrării cu țările în curs de dezvoltare și statele nealiniate, țara noastră a extins, totodată, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, raporturile cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. In rapoartele prezentate la congresele și conferințele partidului, în expuneri, cuvin- tări și interviuri, secretarul general el partidului a. evidențiat în permanență importanța deosebită a dezvoltării continue a relațiilor cu toate statele lumii, a participării active la diviziunea internațională a muncii, ca una din coordonatele fundamentale ale politicii noastre externe.
Un imperativ impus de 

realitățile lumii de azi. In ne" numărate ocazii, conducătorul partidului și statului nostru a ținut să 
arate că dezvoltarea de relații nor
male între state, fără deosebire de 
orînduire, conlucrarea activă dintre 
ele reprezintă nu doar un simplu 
deziderat, ci o necesitate obiectivă, 
un imperativ reclamat de înseși 
realitățile lumii de astăzi. Este, de altfel, meritul incontestabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi adus o prestigioasă contribuție creatoare la elaborarea, fundamentarea și elucidarea conceptului de coexistență pașnică, în condițiile contemporane, la Cristalizarea' cerințelor și direcțiilor, principiilor de acțiune in vederea transpunerii în viață a acestui comandament.> Așa cum este cunoscut, ca rezultat' al dezvoltării istorice, pe glob există și vor continua să existe pentru o lungă perioadă de timp state de o mare diversitate: tari socialiste și țări capitaliste ; țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, țări mici, mijlocii, mari. La întrebarea pe care însăși viața a pus-o la ordinea zilei : în ce direcție să evolueze relațiile dintre diferite state și categorii de state — pe calea încordării, a confruntării și conflictelor armate, care comportă riscul distrugerii totale a întregii planete, sau, dimpotrivă, pe calea coexistenței pașnice între state, a păcii și conlucrării internaționale fructuoase — răspunsul României socialiste a fost în permanență ferm și categoric în sprijinul singurei alternative pe care o impune rațiunea. Dar a te 
pronunța pentru pace înseamnă, in 
viziunea țării noastre, a președinte
lui ei, a te pronunța și milita cu 
hotărire și consecvență pentru rela
ții de prietenie și colaborare cu toa
te statele, indiferent de orînduire, înseamnă a acționa pentru transformarea în viață a principiilor coexistenței pașnice.Coexistența pașnică, așa cum o concepe și o promovează România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, presupune nu numai lipsa războiului, a unor conflicte deschise, nu doar pur și simplu „existența simultană" sau 
„tolerarea reciprocă" între state cu orînduiri sociale diferite, ci înseamnă dialog, contacte, colaborare reciproc avantajoasă, intr-un cuvînt 
dezvoltarea unor legături de conlu
crare multilaterală, participare acti

vă Ia circuitul internațional de bu
nuri materiale și spirituale.

Baza trainică a conlucră
rii Materializînd acest concept original al gîndirii politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, România a 
considerat și consideră coexistența 
intr-un sens activ, potrivit căruia statele trebuie să depună stăruitor eforturi pentru îmbunătățirea și multiplicarea raporturilor’ dintre ele, pentru. întărirea Încrederii și înțelegerii, pentru adîncirea cooperării. Viața, experiența relațiilor internaționale arată că asemenea relații pot fi clădite numai pe temelia princi
piilor deplinei egalități in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la forță și Ia ame
nințarea cu forța, afirmării largi a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotări de sine stătător dezvoltarea 
economică și socială, corespunzător 
voinței sale. Aceste principii constituie esența ideii de coexistență pașnică, chezășia dezvoltării libere, înfloritoare a fiecărei națiuni și, totodată, a progresului general. Așezînd ferm la baza raporturilor României cu celelalte țări principiile noi de relații, secretarul general al partidului militează hotărît pentru generalizarea lor ca norme supreme de 
conduită a statelor, pentru transformarea lor in legea fundamentală a vieții internaționale.Sub impulsul gîndirii și acțiunii secretarului general al partidului a căpătat un puternic relief adevărul potrivit căruia, deși între state cu orinduiri diferite, ca, de altfel, între orice state, există —- lucru firesc — poziții, atitudini, puncte de vedere deosebite față de evenimentele vieții internaționale, asemenea probleme nu pot și nici nu trebuie să constituie un obstacol in calea unor relații bune, atunci cind se pornește de la interesele comune, cind se pun pe primul plan punctele de convergență, ceea ,ce este comun și reciproc avantajos, aspirațiile generale spre pace,'înțelegere. și prietenie între popoare.

Concordanță între vorbe 
ȘI fapte concepțiile teoretice cu acțiunea practică, România socialistă, președintele țării au desfășurat in cei douăzeci de ani care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului o intensă și neobosită activitate pentru dezvoltarea raporturilor multilaterale cu toate statele lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, pentru materializarea în viață a principiilor coexistentei pașnice.O importanță esențială, determinantă în extinderea relațiilor tării noastre cu statele capitaliste dezvoltate au avut-o contactele la cel mai înalt nivel, întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de stat și de guvern, cu lideri ai partidelor și organizațiilor sau forțelor politice din aceste țări. De-a lungul celor două decenii am fost nu o dată martori ai primirilor sărbătorești de care președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au bucurat in țările continentului nostru *— Anglia, Franța, Italia, R.F.G., Austria, Spania, Belgia, Olanda, Suedia și altele, sau de pe alte continente — Statele Unite, Japonia, Filipine, Argentina, Mexic, Columbia, Iordania, Algeria, Canada etc. Contactele și schimburile la -nivel înalt s-au soldat cu semnarea unor importante documente politice — tratate, declarații solemne și comune, comunicate, acorduri — care au contribuit la sti

Cadrul fertil politico-juridic al colaborării
• Președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, 34 de vizite in principalele țări capitaliste.
© Țara noastră a fost vizitată de 40 de șefi de stat și de guvern 

din țări cu altă orînduire social-politicăi
• Cu aceste prilejuri, România a semnat un Tratat de prietenie și 

colaborare, 18 Declarații solemne și comune, precum și numeroase co
municate cu țări avînd orinduire socială diferită.

• în perioada celor două decenii, care au trecut de la Congresul 
al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceauțescu a purtat, totodată, un mare număr 
de convorbiri prilejuite de prezența la București a unor delegații eco
nomice guvernamentale, miniștri de externe, delegații parlamentare, perso
nalități de vază ale vieții publice din numeroase țări.

• In ultimii 20 de ani, cu aceste țări au fost încheiate peste 350 
de acorduri și convenții de cooperare.

mularea continuă a colaborării bilaterale pe cele mai diferite planuri, la extinderea eforturilor îndreptate spre întărirea păcii, edificarea securității și dezvoltarea colaborării în Europa și in lume.Bunele raporturi dintre România și țările capitaliste dezvoltate își găsesc o elocventă expresie pe planul 
colaborării economice. Alături de schimburile comerciale, care reprezintă in prezent peste. 39 la sută din totalul schimburilor cu celelalte state ale lumii, se acordă o însemnătate deosebită promovării formelor moderne pe care le reprezintă acțiunile de cooperare bilaterală și pe terțe piețe. în prezent sînt proiectate eu firme din țări capitaliste dezvoltate aproape 100 de acțiuni de cooperare în producție, în special în ramuri de înaltă tehnicitate, precum și în domeniul financiar-bancar. Militînd pentru dezvoltarea largă neîngrădită a colaborării economice, România consideră necesar să fie înlăturate toate restricțiile și obstacolele din calea relațiilor economice dintre state, toate practicile protecționiste și discriminatorii, toate măsurile menite să impună în aceste relații condiții de inegalitate sau să ofere avantaje unilaterale. Fără îndoială, dezvoltarea tot mai largă a unor asemenea relații economice, libere de orice obstacole și discriminări, este în interesul tuturor statelor, ea fiind de natură să contribuie la depășirea dificultăților legate de criza economică mondială, care, într-o măsură sau alta, afectează, fără excepție. toate statele, să permită progresul și prosperitatea tuturor popoarelor.In același timp, țara noastră a acționat și acționează constant și pentru dezvoltarea schimburilor științi

fice și cultural-artistice care îmbracă forme din cele mai variate, contribuind la o mai bună cunoaștere reciprocă, la întărirea prieteniei și conlucrării dintre poporul român și popoarele respective. Vizitele reciproce ale oamenilor de știință, ale unor ansambluri artistice, schimbu- rile de. experiența, organizarea de zile ale culturii și. altele s,-au .constituit în tot atîtea expresii ale voinței poporului nostru de a-și aduce' o contribuție tot mai activă la circuitul internațional de valori spirituale.
Interesul comun suprem 

— apărarea păcii. Paralel cu dezvoltarea relațiilor bilaterale, in cele două decenii care au- trecut de la Congresul al IX-lea, partidul și statul nostru, dind viață ideilor și inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu. au acționat, totodată, pentru amplificarea și consolidarea colaborării pe plan internațional, cu celelalte state ale lumii, in vederea opririi agravării situației internaționale, reluării și continuării politicii de destindere, opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare," și în primul rind la dezarmarea nucleară. Prin glasul secretarului general al partidului, președintele Republicii, România socialistă a chemat și cheamă toate statele și popoarele să acționeze unite pentru rezolvarea problemei fundamentale a epocii noastre, oprirea cursei înarmărilor și trecerea cu hotărîre la dezarmare, apărarea dreptului suprem al oamenilor la viață și la pace, la existență, la libertate și independență, Deosebit de semnificativ este in a- cest sens noul Apel pentru dezarma
re și pace al F.D.U.S. adresat parti
delor și organizațiilor democratice, 
guvernelor, tuturor popoarelor din 
țările europene, din S.U.A. și Canada — inițiativă de larg răsunet international a președintelui tării, care pune o dată mai mult in evidentă fermitatea cu care tara noastră, conducătorul partidului și statului militează pentru eliberarea continentului nostru și a întregii planete de spectrul războiului nuclear, pentru făurirea unei lumi fără arme, o lume a înțelegerii și conlucrării rodnice între toate națiunile.In spiritul hotărîrilor adoptate la Congresul al XIII-lea al P.C.R., partidul și statul nostru, așa cum a arătat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt hotărîte să dezvolte și de acum înainte relațiile de colaborare, pe multiple planuri, cu toate statele lumii, cu convingerea fermă' că aceasta servește atît intereselor poporului român, cit și intereselor tuturor popoarelor, ale păcii, destinderii și înțelegerii pe întreaga planetă.

Radu BOGDAN

Noi acțiuni și luări de poziție

împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

SOFIA

Expoziție de carte românească

^AGENȚIILE DE PRESA
is - pe scurt

APARIȚIE EDITORIALĂ. Recent, în librăriile din R.D. Germană a 
apărut lucrarea „Al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român", 
editată de cunoscuta editură „Dietz" din Berlin. Prezentată într-o aleasă 
ținută grafică, lucrarea redă integral Raportul prezentat la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist
Român.

PRIMIRE LA BERLIN. Președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, Erich Honecker, l-a pri mit, la Berlin, pe ministrul de externă al Japoniei, Shintaro Abe, aflat în vizită oficială in R.D.G.

Au fost examinate aspecte ale relațiilor bilaterale și probleme internaționale. S-a relevat, cu acest prilej, că promovarea unor raporturi constructive • intre state cu orinduiri sociale diferite, in spiritul coexistenței pașnice, contribuie la însănătoșirea climatului internațional..
MARȘ ANTIAPARTHEID. La Londra a avut loc o acțiune de protest împotriva menținerii în A- frica de Sud a regimului bazat pe apartheid. Au luat parte 45 de primari, aparținind Partidului Laburist, din diferite orașe. Ei au efectuat un marș de la clădirea Parlamentului pină la reședința primului ministru, căruia i-au înmînat
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Provincia canadiană Manitoba proclamată zonă liberă ț 
de arma nucleară
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OTTAWA 13 (Agerpres). — A- 
dunarea Legislativă a provinciei 
canadiene Manitoba a proclamat 
in unanimitate acest teritoriu zonă 
liberă 
nerea 
tă de

de arma nucleară. Propu- 
în acest sens a fost făcu- 
primul ministru al provin

ciei, Howard Pawley. Luind cuvîn- 
tul in ședința adunării, el și-a ex
primat speranța că exemplul Ma- 
nitobei va fi' urmat și de alte pro
vincii, ca și de guvernul federal 
al Canadei.

SOFIA 13 (Agerpres). — La Sofia 
a fost deschisă o expoziție de 
carte academică romanească, in 
cadrul căreia sint prezentate lu
crări acoperind un larg spectru te
matic — matematică, chimie, fizi
că, științe tehnice, biologie, medi
cină, științele naturii, științele so
ciale, lingvistică, istorie și teorie 
literară, artă și altele.,

La loc de frunte în expoziție se 
află lucrările de mare valoare ști
ințifică ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Noi cercetări in domeniul com
pușilor macromoleculari", „Polime-

rizarea stereospecifică a izoprenu- 
lui", „Cercetări in chimia și tehno
logia polimerilor", unele fiind tipă
rite in mai multe limbi.

Luind cuvintul la inaugurarea 
expoziției, acad. Dimităr Șopov, 
vicepreședinte al Academiei bulga
re de științe, a subliniat importan
ța expoziției pentru dezvoltarea 
schimburilor culturale și științifi
ce in adîncirea colaborării romăno- 
bulgare.

Au fost de față reprezentanți ai 
cercurilor științifice din capitala 
bulgară.

Demonstrație antirăzboinica în JaponiaTOKIO. -- în apropierea intrării pe teritoriul bazei militare nipone Komaky din prefectura Aichi au avut loc o demonstrație și un miting ale partizanilor păcii care au cerut lichidareă bazei. După cum transmite agenția T.A.S.S., vorbitorii la miting au subliniat că, prin însă'și existența ei, baza

constituie un pericol pentru localitățile învecinate.Manifestările antirăzboinice au avut loc in cadrul acțiunilor parti- , zanilor păcii ce se desfășoară în prezent in Japonia, în legătură cu comemorarea, în luna august, a 40 de ani de la bombardamentele atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki.
Stările conflictuale din America Centrală 

pot fi soluționate numai pe calea dialogului 
declară președintele Republicii NicaraguaMANAGUA 13 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a reafirmat dorința țării sale privind reluarea convorbirilor directe cu Statele Unite — desfășurate în localitatea mexicană Manzanillo — in vederea normalizării raporturilor bilaterale și reducerii tensiunii în America Centrală. „Pacea poate fi realizată doar prin dialog", a subliniat președintele Daniel Ortega în cadrul unei reuniuni cu membrii comitetelor de apărare . sandiniste, unde . a fost discutată problema întăririi vigilenței poporului față de atacurile forțelor contrarevoluționare, sprijinite și finanțate din exterior.Forțele armatei populare sandiniste au ocupat, după peste două săptămîni de operațiuni, toate taberele din sudul țării 'aparținind e- lementelor contrarevoluționare — informează agenția cubaneză Prensa Latina. Un comunicat al Ministerului nicaraguan al Apărării precizează că baza „La Penca", cea mai importantă a uneia din organizațiile antisandiniste, a fost. supusă unui

puternic atac terestru și aerian, obli- gînd contrarevoluționarii să se rer tragă în dezordine din zona fluviului San Juan, de la frontiera cu teritoriul . costarican, pe. malurile căruia erau instalate grupările armate ale A.R.D.E.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut o întrevedere cu ministrul de externe al Republicii Nicaragua, Miguel D’Escoto, care i-a expus poziția guvernului său în problemele Americii Centralet relatează agenția T.A.S.S.După întrevedere, ministrul nicaraguan a relevat, la o conferință de presă, că aprobarea de către Camera Reprezentanților a S.U.A. a unui ajutor destinat forțelor contrarevoluționare antisandiniste afectează serios posibilitatea unei soluții negociate a situației din America Centrală, constituind un obstacol important în calea procesului de pace în regiune inițiat de „Grupul de la Contadora".
Semnarea tratatului de aderare a Spaniei la Piața comunăMADRID 13 (Agerpres). — Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, a semnat miercuri seara la Madrid, în cadrul unei ceremonii oficiale, tratatul de aderare a Spaniei la C.E.E., relatează agențiile de presă.Au rostit alocuțiuni cu acest pri-
PORTUGĂLIA

Demisia din guvern aLISABONA 13 (Agerpres). — Miniștrii și secretarii de stat — printre care vicepremierul și ministrul apărării, Rui Machete — reprezentînd Partidul Social-Democrat în guvernul de coaliție al Portugaliei au demisionat oficial joi,- informează agențiile Reuter și A.D.N. Decizia P.S.D., arată agențiile, a intervenit ca urmare a unor divergențe între cele două formațiuni politice ale coaliției guvernamentale portugheze — social-democrați și socialiști —

lej regele Juan Carlos și primul ministru.Procesul de aderare a Spaniei la Piața comună va fi încheiat la 1 ianuarie 1986, cînd aceasta va deveni membru cu drepturi depline al C.E.E., după ce tratatul va fi ratificat de. parlamentele țărilor membre.
-i XI' Al

reprezentanților P. S. D.asupra unor aspecte ale politicii economice și sociale.In conformitate cu legislația portugheză în vigoare, ruptura coaliției nu antrenează automat și demisia guvernului. Președintele țării poate Opta pentru . menținerea ’ lui Mario Soares ca premier al unui guvern interimar, care să rezolve problemele curente pină la alegerile prezidențiale, programate pentru luna decembrie. De asemenea, șeful statului poate dizolva parlamentul și convoca alegeri generale anticipate.
Dezbaterile din Consiliul de Securitate 

privind viitorul Namibiei
Vii critici la adresa politicii R.S.A. de ocupare ilegală a acestui 

teritoriuNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — în Consiliul de Securitate al O.N.U. au continuat dezbaterile consacrate problemei Namibiei. în marea lor majoritate, vorbitorii au condamnat continuarea ocupării ilegale a acestui teritoriu de Către Africa de Sud și au cerut Națiunilor Unite și întregii comunități internaționale să acționeze pentru a determina regimul de la Pretoria să accepte necondiționat planul O.N.U. privind acordarea independenței Namibiei.Ministrul de externe al Republicii Nicaragua a denunțat atitudinea unor state occidentale care incearcă să submineze lupta pentru autodeterminare a popoarelor și să împiedice apariția ; unor state independente. Ministrul de externe al Angolei a arătat că problema principală este legată de perpetuarea ocupării Namibiei, condamnînd în același timp agresiunea permanentă a forțelor sud-africane împotriva statelor africane vecine. Planul O.N.U., a spus el, reprezintă singura cale de reglementare a problemei, fără a condiționa aceasta de soluționarea altor chestiuni.Ambasadorul R.F. Germania la O.N.U. a afirmat că recenta decizie a guvernului sud-african de instituire a unui așa-numit „guvern interimar" în Namibia echivalează intr-un anume fel cu o „declarație unilaterală de independență", această acțiune fiind. nulă și neavenită.în cea de-a treia zi de dezbateri au mai luat cuvintul reprezentanții Jamahiriei Libiene, Poloniei, Ku

weitului, Ciprului, Laosului, altor state, care au subliniat,- în intervențiile lor, că sprijinul acordat de unele țări occidentale regimului de la Pretoria îl încurajează pe acesta în atitudinea sa de sfidare a opiniei publice internaționale și de încălcare a legalității internaționale. De altfel, această atitudine de sfidare a fost confirmată prin însăși declarația ambasadorului sud-african la O.N.U., care a anunțat că guvernul țării sale va aplica în continuare aceeași politică externă și va refuza să se conformeze și să transpună în practică prevederile rezoluțiilor O.N.U. in problema namibiană.
★în cadrul documentației asupra Namibiei, puse la dispoziția Consiliului de Securitate, Comitetul pentru decolonizare al O.N.U. a prezentat un raport în care atrage atenția că regimul rasist sud-african continuă să-și realizeze programul său de dotare cu arme nucleare cu sprijinul unor țări occidentale, relatează agenția U.P.I. Arătîndu-se că Republica Sud-Africană deține o treime din rezervele mondiale de uraniu, majoritatea dintre acestea aflîndu-se în Namibia, in raport se precizează : „Cu ajutorul unor țări occidentale, Africa de Sud -și-a întărit capacitatea nucleară în domenii cum sînt intensificarea exploatării resurselor de uraniu ale Namibiei și îmbogățirea minereului, componentă esențială a programului sud-african de realizare a armelor nucleare".

un document cerînd ca guvernul britanic să acționeze în favoarea eliberării lui Nelson Mandela, cunoscut militant pentru drepturile populației majoritare sud-africane, arestat ilegal de regimul rasist de la Pretoria.
dolari, și consecințele ei asupra dezvoltării țărilor continentului constituie principalele probleme supuse dezbaterii unei reuniuni a Parlamentului latino-american, care va avea loc la Brasilia, în intervalul 16—23 iunie.

varșovia : Plenara C. C. al P. M. U. P.VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La Varșovia s-a încheiat plenara Comitetului Central, al Partidului Muncitoresc Unit Polonez (P.M.U.P.), cafe a adoptat o hotărire cu privire la pregătirea celui de-al X-lea Congres al partidului, regulamentul privind propunerile de candidați pentru Seim din partea P.M.U.P.,

precum și o hotărire referitoare’ la necesitatea sporirii eficienței activității politice și organizatorice a partidului.La încheierea lucrărilor. Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o cuvîntare, informează agenția P.A.P.
Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare 

in domeniul energiei electriceULAN BATOR 13 (Agerpres). — La Ulan Bator a avut loc ședința a 66-a a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul energiei. electrice,. la care au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și o delegație din R.S.F. Iugoslavia.Delegația română a fost condusă de. tovarășul Nicolae Bușui, ministrul energiei electrice.'Comisia a examinat stadiul realizării acțiunilor cuprinse in Convenția generală de colaborare multila

terală a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada pină in anul 1990 în domeniul energiei electrice, precum și unele probleme referitoare la funcționarea interconectată a . sistemelor energetice ale țărilor ' europene membre ale . Consiliului. Au fost examinate, de asemenea, proiectul de convenție și programul de colaborare , a țârilor ■ membre ale C.A.E.R. în cercetarea t.ehnico-știin- țifică și proiectarea centralelor nu- clearo-electrice de termoficare și a centralelor nucleare pentru alimentare cu căldură.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Noi ciocniri In capitala Libanului • Contacte polltico- 
diplomaticeBEIRUT 13 (Agerpres). —- In zona taberelor de refugiați palestinieni din sudul Beirutului — Shatila și Bourj El Barajneh — au fost înregistrate joi noi lupte între forțe ale milițiilor șiite „Amal" și combatanți palestinieni, informează agențiile internaționale de presă.1 Numai în tabăra Shatila și-au pierdut viața, în ultimele trei zile, 21 de persoane, anunță agenția France Presse, citind o sursă palestiniană. De asemenea, forțe palestiniene staționate pe înălțimile de la est de Beirut au bombardat cu rachete pozițiile șiite din vestul capitalei.Pe de altă parte, agențiile de presă menționează că au fost semnalate intense schimburi de focuri între milițiile rivale și de-a lungul liniei care desparte capitala libaneză în cele două sectoare, de est $î de vest. In aceste condiții, Pasajul Muzeului — principala cale de acces dintre cele două zone ale

orașului — a rămas închis pentru a patra zi consecutiv. :
★Președintele Libanului, Amin Ge- mayel, a declarat că respinge orice prezență israeliană, indiferent de forma în care aceasta se prezintă,. în sudul teritoriului libanez. Șeful statului libanez a făcut această declarație in timpul unei întrevederi pe, care ă avut-o cu Brian Urquhart, secretar general adjunct al O,N.U., aflat la Beirut.RABAT 13 (Agerpres). — Regele Hassân al II-lea al Marocului a. examinat împreună cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ultimele evoluții ale situației pe plan palestinian și propunerea marocană în legătură cu organizarea unei reuniuni arabe extraordinare Ia nivel înalt.

Eforturi pentru soluționarea problemei cipriote
Un raport al secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat Consiliului de Securitate un raport asupra mandatului ce i s-a încredințat pentru -a-și oferi bunele oficii în vederea reglementării problemei' cipriote, relatează a- gențiile T.A.S.S. și U.P.I. „Cred că substanța documentației elaborate in cursul ultimelor 10 luni de eforturi susținute reprezintă cea mai bună formulă de natură să ducă la o soluționare justă și de durată a problemei cipriote", se arată în raport, precizîndu-se că, deși cele două părți n-au reușit să ajungă

încă Ia un acord, întîlnirea Ia nivel înalt, organizată de Javier Perez de Cuellar în ianuarie, între președintele Republicii Cipru și liderul comunității cipriote turce, a redus distanța dintre pozițiile co munităților cipriote greacă și cipriote turcă. Dacă cele două comuniJ tați vor da dovadă de bunăvoința și cooperarea necesare, „un acord ar putea fi realizat fără altă amî- nare", evidențiază documentul, îțien- tionînd că - secretarul general' al O.N.U. își va intensifica eforturile diplomatice în vederea reglementării politice a problemei cipriote. "
WASHINGTON

Convorbiri americano-indieneWASHINGTON 13 (Agerpres). — La Casa Albă au avut loc convorbiri între președintele Ronald Reagan și primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, aflat într-o vizită oficială în S.U.A. Referindu-se la reuniunea la nivel înalt de la Delhi — la care au participat șefi de stat sau de guvern din Argentina, Grecia, India, Mexic, Suedia și Tanzania, consacrată problemelor dezarmării — R. Gandhi a reamintit apelul adresat prin „Declarația de la Delhi" țărilor ce dețin arme nucleare de a pune capăt actualei curse a înarmărilor a- tomice. S-a subliniat importanța e-

vitării extinderii cursei înarmărilor nucleare în spațiul cosmic, cerîn- du-se ca aceasta să devină o „frontieră a păcii". Au fost abordate, de asemenea, situația ■ din Asia și din alte regiuni ale lumii, posibilitățile de lărgire a schimburilor economice bilaterale.Agențiile internaționale de presă remarcă faptul că în problemele' a- bordate părțile au manifestat deosebiri de păreri îndeosebi în ce privește problematica economică internațională și evoluția relațiilor Est- Vest.
Inechitățile actualei ordini economice 

afectează grav progresul statelor africaneLUSAKA 13 (Agerpres). — Africa este confruntată cu mari greutăți economice, determinate de condițiile inechitabile ale comerțului țărilor continentului cu state occidentale industrializate, a declarat, la Lusaka, ministrul economiei al Zambiei, L. Subulwa, citat de a- genția T.A.S.S. Reducerea continuă a prețurilor la materiile prime și creșterea neîntreruptă a prețurilor la produsele finite pe piața mondială constituie o piedică pentru dezvoltarea țărilor continentului a- I frican. Sistemul inechitabil de re

lații economice internaționale, condițiile deosebit de dificile pentru obținerea de credite duc la înrăutățirea continuă a situației economice a multor state din Africa și la creșterea dependenței lor față de țările occidentale.Depășirea înapoierii, a arătat .ministrul zambian, se poate realiza doar pe calea creării unor economii naționale cu adevărat independente, la care trebuie să contribuie cooperarea economică regională și bilaterală dintre tinerele state ale continentului.
drul negocierilor cu privire la reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală.

Dezvoltare Economică” |

IN CADRUL TRATATIVELOR 
SOVIETO-AMERICANE cu privire Ia armele nucleare și cosmice — la Geneva a avut loc, joi, o nouă ședință a grupului de lucru însărcinat cu examinarea problemei armelor nucleare cu rază medie de acțiune. '

REUNIUNE PARLAMENTARA. Datoria externă a Americii Latine, estimată la peste 360 miliarde de

PARLAMENTUL VEST-EURO- 
PEAN — organul consultativ al C.E.E. — întrunit în sesiune la Strasbourg, a aprobat joi, cu 232 voturi pentru, 40 împotrivă și 8 abțineri, bugetul Pieței comune pe anul 1985, care se ridică la 29,2 miliarde unități de cont C.E.E. (aproximativ 20,4 miliarde dolari),

LA VIENA a' avut Ioc, la 13 iunie, o nouă ședință plenară în ca

REUNIUNEA MINIȘTRILOR 
AGRICULTURII DIN ȚĂRILE 
C.E.E. consacrată stabilirii prețurilor la cereale pentrif campania 1985—1986 — desfășurată la Luxemburg — s-a încheiat fără nici un rezultat, datorită folosirii de către R.F.G. a dreptului său de veto.

DIFICULTĂȚI ECONOMICE IN 
ISLANDA. In raportul periodic privind conjunctura economică in țările membre, elaborat de specialiștii Organizației pentru Coopera-

re și Dezvoltare(O.E.C.D.), se arată că Islanda este confruntată în continuare cu mari dificultăți, dintre care se detașează datoria externă, ajunsă Ia 43,51 miliarde coroane (circa 1,05 miliarde dolari) la finele anului trecut.
VAL DE FRIG IN BRAZILIA. 

Temperaturile scăzute înregistrate 
in regiunile sudice ale Braziliei, 
cele mai coborite din ultimii zece 
ani, au provocat moartea a cel pu
țin 68 de persoane. Cele mai afec
tate de valul de frig — unde 
mercurul termometrelor a coborit 
pină la minus 6 grade C — sint 
statele Sao Paulo, Parana și Rio 
Grande do SuL
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