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Evidențiind cursul ascendent al relațiilor româno-malteze,

dorința comună de a dezvolta în continuare raporturile

de conlucrare prietenească, ieri au început
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COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P.C.R.

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE PREȘEDINTELE
EPUBLICH SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUSESCU, J

SI PREȘEDINTELE REPUBLICII MALTA, AGATHA BARBARA
7 7 1

La Palatul Consiliului de Stat au început sîmbătă, 6 iulie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Malta, Agatha Barbara.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat cu deosebită căldură vizita președintelui Republicii MaltaDejun oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui Republicii Malta, Agatha Barbara
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, sîmbătă, un 
dejun oficial în onoarea președinte

Toastul președintelui
Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Republicii Malta, 
Agatha Barbara

Stimată președinte ai Repu
blicii Malta,

Stimați oaspeți,
Tovarăși și prieteni,Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm — și in acest cadru — dumneavoastră, stimată președinte al Republicii Malta, precum și colaboratorilor care vă însoțesc, un salut cordial și cele mai bune urări de bun sosit în România.Apreciem vizita pe care o faceți în țara noastră ca o nouă ilustrare a evoluției pozitive pe care o cunosc raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Malta, ca o expresie a dorinței comune de a le conferi un conținut tot mai bogat.Constituie, fără îndoială, un motiv de satisfacție faptul că, în ultimii ani, relațiile româno-malteze s-au dezvoltat continuu, întemeiate trainic pe principii de deplină egalitate, stimă și respect reciproc. Declarația comună, celelalte înțelegeri și documente convenite cu prilejul vizitei oficiale de prietenie pe care am tacut-o, în octombrie 1983, în țara dumneavoastră — vizită despre care păstrăm cele mai frumoase amintiri — au deschis perspective și mai largi colaborării multilaterale dintre țările și popoarele noastre. Sîntem încredințați că și vizita pe care ați început-o în România se va înscrie ca un moment important în cronica bunelor raporturi dintre țările noastre. 

în tara noastră și a exprimat convingerea că și această întîlnire. la nivel înalt, convorbirile care vor avea loc vor contribui la dezvoltarea în continuare a colaborării româno-malteze, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Președintele Agatha Barbara a

lui Republicii Malta, Agatha Bar
bara, la Palatul Consiliului de Stat.

La dejun au participat membri ai 
Consiliului de Stat, ai guvernului,

Ne bucură că în timpul vizitei în țara noastră veți putea cunoaște unele din preocupările și realizările poporului român pe calea făuririi noii orînduiri, a dezvoltării sale economice și sociale libere, independente. Ați mai fost în România — aveți posibilitatea să vedeți progresele înregistrate în țara noastră pe acest drum. Și noi am avut prilejul să cunoaștem nemijlocit — cu ocazia vizitei în țara dumneavoastră — unele aspecte din viața și activitatea poporului maltez prieten. Apreciem eforturile pe care Republica Malta le depune pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, a statutului său de neutralitate și de țară nealiniată — și vă dorim noi și tot mai mari progrese pe acest drum !în actualele condiții internaționale — care sînt deosebit de complexe și grave — este mai necesar ca oricînd ca popoarele să-și unească forțele, să conlucreze cît mai strîns pentru a opri cursul extrem de periculos al evenimentelor spre confruntare și război. Apărarea păcii constituie problema fundamentală a epocii noastre, un imperativ vital pentru toate națiunile lumii și, îndeosebi, pentru popoarele din Europa, unde s-a acumulat un uriaș arsenal de arme și continuă să se amplaseze noi rachete nucleare și mijloace de distrugere în masă. Trebuie să se facă totul pentru oprirea cursei
(Continuare in pag. a IXI-a) 

exprimat deosebita satisfacție de a efectua această vizită și de a se reîntîlni cu președintele Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru ospitalitate, pentru primirea călduroasă ce i s-a făcut și a manifestat, la rîndul său, speranța că noul dialog la nivel înalt româno-maltez va stimula intensificarea conlucrării dintre România și Malta, atît pe

conducători ai unor instituții centra
le, organizații de masă și obștești.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele mal
tez în vizita în țara noastră.

Excelență,
Doamnă Ceaușescu,
Distinse gazde,
Doamnelor și domnilor,Am fost profund impresionată de primirea caldă și prietenească pe care Excelența Voastră șî poporul român mi-au făcut-o. în numele delegației mele și al meu personal vă adresez cele mai profunde și sincere mulțumiri.Sînt, de asemenea, impresionată de analiza succintă, însă atotcuprinzătoare, pe care Excelența Voastră a făcut-o în legătură cu situația internațională actuală, pe care dumneavoastră ați caracterizat-o pe bună dreptate ca deosebit de complexă și serioasă.Sîntem convinși totuși că există loc pentru speranță în ce privește dezamorsarea acestei stări alarmante a situației internaționale.Guvernul și poporul Republicii Malta sînt profund angajate în favoarea păcii.într-adevăr, închiderea definitivă a bazelor militare străine aflate pe teritoriul național al Maltei, în 1979, a marcat sfîrșitul unei ere la care poporul nostru a hotărît să nu mai revină niciodată.Acest .eveniment istoric a anunțat, de asemenea, o nouă eră nu numai pentru poporul maltez, ci și pentru toate țările vecine, pentru toate națiunile iubitoare de pace.Această evoluție a fost consolidată în continuare de hotărîrea istorică a guvernului Maltei, care 

plan bilateral, cît și pe arena internațională.în cadrul convorbirilor, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Malta, Agatha Barbara, au avut un schimb de păreri cu privire la extinderea relațiilor bilaterale și a
(Continuare în pag. a 111-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Agatha Barbara au 
rostit toasturi, care au fost urmărite 
cu interes și subliniate cu aplauze.

a adoptat un statut de neutralitate activă pentru insula noastră, bazat pe principiile nealinierii, statut care a fost recunoscut de mai multe țări ca o contribuție efectivă la reducerea tensiunii și la crearea condițiilor de pace, stabilitate și cooperare în regiunea Mediteranei.Pe baza acestui statut, guvernul meu va continua să urmărească cu deosebită hotărîre obiectivele care conduc la crearea unui cadru de cooperare și securitate între statele din bazinul Mediteranei, liber de prezența forțelor militare străine.Preocuparea bine cunoscută a guvernului meu pentru promovarea cooperării și securității în regiunea Mediteranei a dus la adoptarea unor multiple inițiative atît pe plan regional, cît și în forumurile internaționale, care s-au bucurat de un deosebit succes. Peste cîteva săptămîni, cele două țări ale noastre, împreună cu celelalte state participante la reuniunea C.S.C.E., vor sărbători cea de-a 10-a aniversare a semnării Actului final de la Helsinki. Această aniversare marchează, de asemenea, pentru noi o evoluție semnificativă în cadrul relațiilor dintre Europa și regiunea Mediteranei.La acea dată memorabilă, parti- cipanții au luat hotărîrea importantă și deosebit de semnificativă în urma căreia problema securității în regiunea Mediteranei a
(Continuare în pag. a IlI-a)

Știrile ce sosesc zilnic la redac
ție, relatările corespondenților noștri 
județeni relevă cu putere că în con
știința comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii este viu îndemnul în- 
suflețitor adresat întregului popor 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, de a se acționa 
stăruitor, cu inaltă răspundere și 
dăruire, pentru îndeplinirea exem
plară, la toți indicatorii, a planului 
pe acest an și pregătirea temeinică 
a trecerii la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XHI-lea al P.C.R. pentru cincinalul 
viitor.

Vibranta chemare a secretarului 
general al partidului a mobilizat 
puternic energiile creatoare, iniția
tiva și spiritul gospodăresc al mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din unitățile economice, cronica în
trecerii socialiste consemnind, eu 
fiecare zi ce ne apropie de glorioa
sa aniversare a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
tot mai multe și semnificative fapte 
de muncă. Drept rezultat, așa cum 
s-a subliniat la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., in primul semestru al 
acestui an, producția-marfă indus
trială a continuat să crească, sporul 
Ia acest indicator fiind în luna iu
nie, comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut, de 8 la sută, iar la 
investiții de 12,6 la sută.

Succesele obținute in luna iunie 
sînt demne de relevat. Totuși, nu pot 
fi trecute cu vederea unele lipsuri 
care s-au manifestat în anumite do- / 
menii, faptul că realizările din pri-, 
ma jumătate a anului se situează 
sub prevederile de plan. Tocmai de 
aceea, apreciind rezultatele bune 
obținute de oamenii muncii dintr-o 
serie de sectoare de activitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a insistat, 
în cadrul recentei ședințe a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R, asupra stărilor de lucruri 
negative existente in diferite unități 
industriale, centrale și ministere, 
asupra rămînerilor în urmă înre
gistrate în primul semestru al anu
lui. In acest context, secretarul ge
neral al partidului a subliniat ne
cesitatea de a se trage toate con
cluziile din activitatea desfășurată 
în primul semestru al anului și de 
a se acționa cu toată răspunderea 
pentru înlăturarea lipsurilor și de
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tezaur creat de popor, destinat poporului
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ficiențelor manifestate, pentru recu
perarea cît mai urgentă a restanțe
lor, pentru introducerea unui riguros 
spirit de ordine și disciplină în în
deplinirea sarcinilor de plan.

Evidențiind că există toate condi
țiile pentru înfăptuirea integrală a 
planului pe 1985 și pe întregul cinci
nal, secretarul general al partidului 
a cerut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe economice centra
le, tuturor unităților productive ca, 
în spiritul analizelor făcute în ul
timul timp pe fiecare minister și 
ramură economică, al măsurilor sta
bilite cu acest prilej, să se acțione
ze cu fermitate, înaltă exigență și 
spirit revoluționar pentru îmbunătă
țirea radicală a întregii activități, 
pentru realizarea exemplară a pla
nului pe luna iulie și pe ansamblul 
celui de-al doilea semestru al aces
tui an, asigurîndu-se astfel îndepli
nirea cu succes a actualului cincinal 
și trecerea în bune condiții la în
făptuirea planului pe anul 1986, a 
prevederilor viitorului cincinal.

în spiritul acestor înalte exigențe, 
unul, din obiectivele majore, de o 
deosebită actualitate și însemnătate, 
care trebuie să polarizeze preocu
pările tuturor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii, îl consti
tuie îndeplinirea integrală. Ia toate 
sortimentele, a planului la produc
ția fizică. în acest sens, este im
perios necesară o maximă concen
trare de forțe mai ales in unitățile 
chemate să asigure baza energetică 
și de materii prime a țării. Mari 
răspunderi au și colectivele de în
treprinderi din celelalte ramuri unde 
există rămîneri în urmă la un sor
timent sau altul. Oamenilor muncii 
din aceste unități le revine înalta 
îndatorire de a nu precupeți nici un 
efort pentru a recupera neîntîrziat 
restanțele, pentru a realiza în în
tregime producția fizică planificată 
— fiecare produs, fiecare sortiment 
avînd o destinație precisă, riguros 
determinată în mecanismul echili
brat al dezvoltării economiei națio
nale.

O adevărată prioritate a priorită
ților o constituie în aceste zile și 
în lunile următoare, așa cum s-a 
subliniat la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv, realiza
rea în bune condiții a producției 
destinate exportului, a tuturor con
tractelor încheiate cu partenerii ex
terni. în acest scop, s-a hotărît să 
se aducă o serie de îmbunătățiri 
planului de export pentru cel de-al 

doilea semestru al anului, subliniin- 
du-se că sarcinile stabilite fiecărui 
minister în domeniul exportului 
trebuie considerate ca minime. Re
zultă deci că realizarea producției 
destinate exportului trebuie să se 
situeze in fiecare întreprindere in 
centrul preocupărilor organizațiilor 
de partid, ale organelor de conducere 
colectivă, ale tuturor oamenilor mun
cii. să 1’ie urmărită permanent, cu 
cea mai mare exigență, pe tot flu
xul de fabricație. întreaga activita
te pentru realizarea sarcinilor în 
acest domeniu trebuie temeinic or
ganizată — de la aprovizionarea cu 
materii prime pină la livrarea pro
duselor — in așa fel incit planul la 
export pe cel de-al doilea semestru 
al anului să fie îndeplinit integral 
și chiar depășit în fiecare unitate 
economică.

Cu aceeași stăruință și înaltă res
ponsabilitate este nevoie să se ac
ționeze, așa cum s-a. subliniat la 
recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv, pentru înfăptuirea Ia 
timp și. în condiții de eficiență spo
rită a tuturor obiectivelor de inves
tiții prevăzute in. planul pe acest 
an. Aceasta impune acum. mai 
mult ca oricînd, o puternică concen
trare a forțelor constructorilor', si 
montorilor de pe șantiere in vederea 
intensificării ritmului de execuție a 
lucrărilor, folosirea judicioasă a 
mijloacelor tehnice și a materiale
lor de construcții, întărirea ordinii 
și disciplinei la fiecare loc de mun
că. acțiuni forme pentru livrarea 
grabnică a utilajelor și instalațiilor 
necesare intrării în funcțiune a in
vestițiilor la termenele planificate.

Este cît se poate de evident I că 
sarcinile economice din acest al 
doilea semestru al anului sînt deo
sebit de complexe și mobilizatoare. 
Desfășurîndu-și activitatea în spiri
tul exigențelor subliniate la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., fiecare colectiv de oameni 
ai muncii este chemat să-și facă'un 
titlu de cinste și onoare din a în- 
timpina împlinirea a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului cu noi și remarcabile succese 
în muncă, acționînd cu înaltă răs
pundere muncitorească, cu elan re
voluționar pentru îndeplinirea 
exemplară, în condiții de înaltă efi
ciență economică, a planului Ipe 
acest ultim an al actualului cinci
nal — in interesul progresului eco- 
nomico-social al țării.



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 7 iulie 1985

XEMPLAR ÎN TOATE SECTOARELE!
LA ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ DIN BACĂU In nouă luni-planul pe întregul an!

dar de ce restanțele cresc în
La sfirșitul primului semestru al 

anului, la întreprinderea metalurgi
că din Bacău s-a inregistrat o res
tanță la producția fizică de peste 
230 tone armături industriale (vane, 
robineți de diferite tipuri și dimen
siuni), 115 tone piese turnate 
din fontă, pompe centrifugale și al
tele.

— Cauzele — ne spune inginerul 
Neculai Leca, directorul unității — 
au fost atit de natură obiectivă, cit 
și de natură subiectivă, care, bine
înțeles, ne aparțin. Oricum, împreună 
cu organizația de partid am luat 
măsuri tehnice și organizatorice care 
să ducă la recuperarea in cei mai 
scurt timp a ră- 
mînerilor în ur
mă la producția 
fizică și onorarea 
tuturor contracte
lor încheiate.

Măsurile la care 
se referea direc
torul întreprinde
rii vizează o arie 
largă de proble
me. Printre alte
le, au fost întări
te atelierele de 
proiectare și com
partimentele de 
pregătire a fabri
cației, prin înca
drarea lor cu oa
meni cu înaltă 
calificare și mul
tă experiență în 
producție, s-a re
organizat compar
timentul pentru 
controlul calității 
produselor. In secțiile de produc
ție, toate formațiile de lucru au 
fost completate cu tehnicieni și mun
citori cu inaltă calificare, asigu- 
rindu-se în același timp o asistență 
tehnică corespunzătoare în toate 
schimburile. De asemenea, s-au or
ganizat echipe specializate pe grupe 
de produse, mai ales la cele cu res
tanțe mari, iar la unele locuri de 
muncă din sectorul de elaborare a 
fontei și de preparare a amestecu
rilor de pămînt, care constituiau 
puncte nevralgice ale procesului de 
producție din turnătorie, au fost re
partizați să lucreze comuniști cu ex
periență, oameni cu munci de răs
pundere în întreprindere.

Inginerul-șef Cornel Popa ne-a 
vorbit despre unele acțiuni și iniția
tive întreprinse pentru creșterea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea continuă a calității produselor, 
în turnătorie, bunăoară, a fost pusă 
în funcțiune o instalație mecanică 
de grunduit piesele, a fost extins 
procedeul de turnare cu rășini tura
nice și s-a aplicat o nouă tehnologie 
de elaborare a fontei cu grafit no
dular. Toate acestea au condus la

dublarea productivității muncii față 
dc primele luni ale anului și, ca ur
mare, la recuperarea unei restanțe de 
circa 250 tone piese turnate din fon
tă. Din discuțiile avute am reținut 
că, în ceea ce privește restanțele la 
acest sortiment, ele vor fi recuperate 
în întregime pină la sfirșitul lunii 
iulie.

— Mai grea este situația la armă
turi industriale, care, de fapt, consti
tuie sortimentul de bază al unității 
noastre — spițne economistul Vasile 
Popa, șeful biroului de planificare, 
pentru că restanțele cresc în loc să 
scadă. Dacă la sfirșitul primului tri
mestru erau de 130 tone, acum au

cunoscut și la centrala in- 
de resort.

® Fapte care arată că în stilul de 
conducere, în modul de urmărire a în
deplinirii măsurilor stabilite sînt serioa
se deficiențe

® Chiar o întreprindere din aceeași 
centrală creează greutăți întreprinderii 
din Bacău. Centrala de specialitate nu 
poate face ordine „în familie44?

ajuns la 233 tone. Și asta din lipsa 
unor materii prime și materiale pe 
care furnizorii noștri nu ni le livrea
ză la vreme. întreprinderea „Nefe- 
ral“ din Capitală și Combinatul de 
oțeluri speciale din Tirgoviște, 
bunăoară, ne-au livrat în luna iunie 
doar jumătate din cantitățile de 
bronz și oțeluri inoxidabile prevă
zute.

Mirarea ne-a fost cu atit mai mare 
cu cit in secția mecanică-montaj am 
văzut stivuite, gata de a fi expe
diate, un mare număr de vane de 
diferite dimensiuni, a căror greutate 
este de circa 100 tone.

— De ce nu le livrați beneficiari
lor ? — l-am întrebat pe șeful 'sec
ției, inginerul Adam Lupașcu.

— Produsele nu sint terminate — 
ne-a răspuns el. Ne lipsesc reductoa- 
rele pe care trebuia să le livreze în
treprinderea „Neptun" din Cîmpina. 
în luna iunie n-am primit nici un 
reductor din cele 40 planificate și, ca 
urmare, producția a rămas în stoc.

— ȘL n-ați întreprins nimic pen
tru a-i determina să vă ajute ?

— Ba bine că nu. Am trimis de
legați și mașini în fiecare săptămînă, 
dar s-au întors cum au plecat. Fap-

tui este 
dustrială

Am aflat cu stupoare că cele două 
întreprinderi, care trebuie să colabo
reze între ele, fac parte din aceeași 
centrală — Centrala industrială de 
utilaj petrolier, chimic și minier din 
Ploiești. Oare tovarășii din condu
cerea acestui for nu sint interesați 
ca unitățile respective să-și realize
ze planul la toți indicatorii ?

Desigur, recuperarea restanțelor 
înregistrate depinde mult de promp
titudinea furnizorilor respectivi, dar 
tot atit de mult depinde și de înlă
turarea unor carențe care mai există 
în activitatea intreprinderii. Nu se 

poate omite că, 
atit la turnătorie, 
cit și în secțiile 
prelucrătoare sint 
încă probleme în 
ce privește res
pectarea discipli
nei în muncă, 
folosirea din plin 
a timpului de lu
cru și. ca urma
re. a mașinilor și 
utilajelor. Numai 
absentele nemo
tivate Înregistra
te în primele 
cinci luni ale a- 
nului însumează 
aproape 3 000 de 
ore-om. Neres
pectarea discipli
nei tehnologice, 
ca și insuficienta 
organizare a unor 
locuri de muncă 
au constituit, de 

care au dus la di-asemenea, cauze 
minuarea ritmului de lucru. Numai 
in turnătorie, bunăoară, din cauza 
nerespectării disciplinei tehnologice 
a fost rebutată o producție în va
loare de aproape 300 000 lei.

O atenție mai mare se cuvine să 
fie acordată de conducerea unită
ții și materializării cu mai multă 
operativitate și răspundere a unor 
propuneri făcute de oamenii mun
cii. în adunările generale din anul 
trecut s-a propus să se optimizeze 
transportul pieselor turnate între 
cele . două platforme industriale 
ale întreprinderii, care se găsesc 
la o distanță de 8 km una de alta. 
Faptul că nu au fost găsite nici 
pină acum cele mai potrivite so
luții creează greutăți in desfășu
rarea fluxului normal de prelucrare 
a armăturilor industriale, duce la 
nerespectarea ciclului de fabricație 

la 
Și

stabilit și, implicit, Ia nefolosirea 
întreaga capacitate a unor mașini 
utilaje din secțiile prelucrătoare.

Lichidînd propriile deficiențe 
beneficiind și de sprijinul prompt

PE TOATE ȘANTIERELE, LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII TREBUIE EXECUTATE INTEGRAL
J

Rigorile iernii trecute au demon
strat cu prisosință necesitatea reali
zării lucrărilor pe șantierele de in
vestiții in limitele unei perioade cit 
mai favorabile sub aspectul vremii. 
Tocmai în acest scop. Programul de 
măsuri pentru îndeplinirea integrala 
a planului pe 1985, stabilește ca 
sarcinile de plan pc acest an la lu
crările de consirucții propriu-zise să 
fie integral executate în intervalul 
martie-noiembrie.

în ce mod se acționează practic 
pentru înfăptuirea in bune condiții a 
acestei sarcini, a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale ? Ce dificultăți întîmpină 
constructorii pe șantiere și ce mă
suri ar' trebui luate pentru depăși
rea lor cu rapiditate ? 
subiectul investi
gațiilor noastre 
pe șantierele An
treprizei de con
strucții industria
le Brăila, unitate 
angajată în rea
lizarea 
rea in 
a unor 
tante 
de producție din 
metalurgie, in
dustria chimică, 
agricultură și, in
dustria alimenta
ră. precum și a 
alimentării cu 
apă și termoficării 
Brăila.

Acesta este

tilor, un spor de productivitate de 
11 la sută. Și. ceea ce este mai im
portant. vor crea premisele îndepli
nirii prevederilor de plan pe între
gul an pină la 
brie.

— Eforturile 
ordonate unui 
nerea in funcțiune la termen 
mai devreme a capacităților produc
tive planificate, asa cum a subliniat 
din nou secretarul general al parti
dului la recenta plenară comună — 
adaugă directorul antreprizei. In 
consecință, in toate măsurile adop
tate am ținut seama de situația reală 
existentă pe fiecare șantier în parte.

Pe scurt, au fost examinate. In
vestiție cu investiție, stadiile fizice 
ale lucrărilor și, pe această bază, au 
fost elaborate programe de lucru 
mobilizatoare, defalcate minuțios ue 
săptămini și zile. Pasul următor l-a

sfirsitul lunii noiem-
noastre sint sub- 

obiectiv precis : pu- 
sau

funcțiune, programate pentru acest 
an. vor fi respectate. De asemenea, 
la instalația de drojdie furajeră din 
furfurol din cadrul Combinatului de 
fibre, celuloză și hîrtie Brăila sint 
asigurate condiții pentru intrarea in 
producție a unei capacități impor
tante cu șase luni mai 
șirul exemplelor poate

devreme. Iar 
fi continuat.

preocupărilor— Situînd în centrul 
noastre respectarea cu strictețe a 
termenelor de punere în funcțiune 
— ne spune tovarășul Petre Grosu, 
inginerul-șef al antreprizei — n-am 
omis nici . un moment necesitatea 
identificării unor posibilități supli
mentare do economisire a energiei 
electrice și combustibililor pe șan
tiere. cerință economică majoră 
subliniată cu tărie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In acest scop 
au fost reexaminate consumurile

Pe șantierele Antreprizei de construcții industriale din
și pune- 
functiune 

impor- 
capacități

PE^TKU COMPRIMAREA TIMPULUI
SPORUL DE PRODUCTIVITATE 11 LA

municipiului

— Pină la ora actuală nu am În
cheiat în întregime contractele de 
acord global pentru acest an. ne pre
cizează ing. Petre Dubuleac, șeful 
compartimentului de specialitate. A- 
cest fapt reflectă aradul nesatisfăcă
tor de asigurare cu documentații teh- 
nico-economice pentru noile investi
ții sau. mai exact spus, problemele 
pe care le vom întîmpina în conti
nuare in ce privește pregătirea te
meinică. începerea la timp si exe
cutarea ritmică a unor lucrări.

De fapt. în momentul de fată, pre
gătirea. lucrărilor la o serie de in
vestiții, activitate ce nu se poată 
desfășura decit pe baza proiectelor 
primite, continuă să rămînă un 
subiect deschis. Există obiective de 
investiții pentru care nu s-a primit 
integral documentația necesară

. bunăoară, pentru 
unele complexe 
destinate Minis
terului Agricul
turii și Industriei 
Alimentare — așa 
cum există șl lu
crări la care pro
iectele au sosit 
cu întirziere, cum 
e cazul . instala
ției de recupera
re 
de 
de 
Și 
Mai 
faptul că întîrzie- 

rile în elaborarea documentațiilor 
sînt dublate de frecvente modificări 
de soluții, făcute de proiectanți pe 
parcursul executării lucrărilor, bine
înțeles după ce proiectele au fost 
predate constructorilor. Ca urmare, 
specialiștii din antrepriză pierd un 
fond prețios de timp cu refacerea, 
în repetate rînduri, a contractelor de 
lucru în acord global.— așa cum s-a 
întimplat în cazul laminorului 2, pro
iectat de institutul „IPROLAM" din 
București.

Repercusiunile ? Pe de o parte, 
greutăți permanente în asigurarea 
unor materiale sau elemente de con
strucții, activitate ce trebuia finali
zată, conform reglementărilor in vi
goare, cu 6 luni mai devreme ; pe 
de altă parte, necontractarea unor 
utilaje tehnologice de bază de către 
beneficiari, deoarece, în lipsa proiec
telor, nici acestora nu le este clar 
ce au de făcut. Și, nu în ultimul 
rind, este vorba de pregătirea în gra
bă a lucrărilor sub aspectul tehno
logiilor adoptate, ceea ce poate duce 
la cheltuieli suplimentare și nejus
tificate de energie, combustibili și 
manoperă.

Ne oprim în acest punct, dar nu 
înainte de’ a reaminti titularilor'de 
investiții. Ministerului Industriei 
Metalurgice. Ministerului Industriei 
Chimice. Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, beneficiarilor 
menționați răspunderea majoră ce 
Ie revine în asigurarea neîntîrzîată 
a unor proiecte și detalii de execuție 
bine fundamentate și complete, me
nite să asigure pregătirea și reali
zarea în ritm susținut a lucrărilor 
pe șantiere. Un deziderat care este, 
înainte de toate. în avantajul lor.

Brăila

SUTĂ! a metanolului 
la Combinatul 
fibre, celuloză 
hîrtie • Brăila.

grav este

constituit introducerea unui sistem 
de control și îndrumare permanentă 
a activității desfășurate de construc
tori. Prin urmare, au fost stabiliți 
un număr corespunzător de parame
tri fizici, a căror evoluție, urmărită 
zilnic, oglindește în orice moment rit
micitatea cu care sînt duse la înde
plinire sarcinile ' prevăzute. Este vor
ba de turnările de betoane, transpor
tul și montajul elementelor prefa
bricate. montarea armăturilor, con
fecțiilor și construcțiilor metalice, 
de volumul lucrărilor de păminturi, 
ca și de cantitatea de elemente pre
fabricate realizate în producție pro
prie. Pentru că. în concordantă di
rectă cu volumul considerabil mărit 
de lucrări planificat in acest trimes
tru, s-au luat măsuri și' pentru creș
terea corespunzătoare a capacității 
bazelor de producție de care dispu
ne antrepriza. în sfîrșit. sistematic, 
colectivele de muncitori și specia
liști din cele patru brigăzi complexe 
ale antreprizei analizează rezultatele 
obținute și stabilesc cu precizie, pe 
oameni și zile de lucru, sarcinile 
perioadei următoare.

Efectele acestui stil de muncă an
gajat, și responsabil nu s-au lăsaț aș- 

. iepthte. Pină în prezent, oa
menii muncii din antrepriza brăiiea- 
na au reâlizat și depășit sarcinile 
încredințate înregistrînd la indica
torul productivitatea muncii un con
cludent spor de 9 la sută față de 
prevederile planului. Realizări care 
se regăsesc, bineînțeles, în evoluția 
lucrărilor pe șantiere. La moderni
zarea laminorului 2 și la extinderea 
ajusta.iului la laminorul de profile 
mijlocii — ambele capacități aflate 
în construcție la întreprinderea „La
minorul" din Brăila — stadiul actual 
al lucrărilor și ritmul de 
șantiere se constituie în 
garanții că termenele de

energetice la absolut toate catego
riile de lucrări pe care le avem de 
realizat și pentru fiecare utilaj de 
execuție în parte. Rezultatele obți
nute au justificat din plin căutările 
noastre. La un milion de lei produc
ție vom înregistra un consum de 
motorină de numai 3,7 tone, compa
rativ cu 4,5 tone în cursul anului 
trecut, în timp ce la energie electri
că se va obține, față de aceeași pe
rioadă, o economie de aproape 25 la 
sută.

Cum s-a procedat, concret ? Insis
tăm asupra acestei chestiuni deoare
ce ea relevă o experiență demnă dc 
reținut. în primul rind, a fost anali
zată activitatea principalelor utilaje 
de construcții, mari consumatoare de 
energie : macarale, electrocompre- 
soare. betoniere și benzi transpor
toare. Fără a afecta gradul de me
canizare a lucrărilor, dar asigurând 
întreținerea și exploatarea rațională 
a acestor utilaje, s-au găsit noi mo
dalități de reducere a funcționării 
acestor utilaje cu peste 14 000 de ore, 
ceea ce echivalează cu o economie 
de 592,6 MWh. In al doilea rind, au 
fost revăzute în întregime motoarele 
de acționare a utilajelor de construc
ții și au fost montate. în funcție de 
situație, motoare cu puteri cores
punzătoare. în ai treilea rind. au fost 
procurate și puse în funcțiune con
toare de înregistrare a consumuri
lor energetice la toate punctele de 
lucru și in atelierele de producție, 
în sfîrșit. s-a luat măsura montării 
unui număr de 52 limitatoare de 
meps în gol pentru transformatoare 
și convertizoare de sudură.

Concluzia ? Numai 'o preocupare 
insistentă, numai un efort susținut 
sint in măsură să dea rezultate. Ceea 
ce au înțeles și demonstrat specia
liștii și muncitorii acestei puternice 
antreprize.

— Această eșaldnare 
iă a activității noastre, 
condițiile reale ale stării timpului, 
impune în ultimă instanță sporirea 
apreciabilă a ritmului de lucru pe 
șantiere, pentru a putea realiza in 
acest trimestru intre 40 și 50 la sută 
din prevederile planului pe acest an 
— precizează ing. -Alexandru Po- 
pcscu-Craiova, directorul antreprizei. 
Iată de ce avem în vedere creșterea 
mai puternică decit prevăzusem ini
țial a productivității muncii con
structorilor, 
piu : ceea 
tr-un an, 
numai în 
rioadă de 
scurtă. în 
revăzut programul de creștere a pro
ductivității muncii, completîndu-1 cu 
măsuri suplimentare vizind extinde
rea gradului de mecanizare și indus
trializare a lucrărilor.

Fără a intra în prea multe amă
nunte. relevăm accentul pus în spe
cial pe executarea mecanizată a unui 
volum sporit de lucrări de pămîn- 
turt, -ha și pe folosirea- mijloace

lor mecanice utilaje .și. dispozitive, 
adecvate — la lucrările dc finisai, 
tencuieli, vopsitorii si zugrăveli, lu
crări caracterizate prin consumuri 
ridicate de timp și manoperă. De a- 
semenea. a fost introdus schimbul II 
la lucrările cu volume mari sau du
rate de execuție mai lungi : terasa- 
mente și consolidări de terenuri, tur
nări de betoane si montai de ele
mente prefabricate. Ca urmare, 
comparativ cu sarcina inițială de 
creștere a productivității muncii — 
de circa 6 la sută — noile rezerve 
identificate pe șantierele antreprizei 
vor asigura, după calculele specialis

mai rațlona- 
în funcție de

muncii
Raționamentul e sim- 

ce urma să fie făcut în- 
acum va trebui realizat 
nouă luni, deci intr-o pe- 
timp cu 25 la sută mai 
mod firesc și necesar, am

Și 
....___  ,----- „. al

furnizorilor de materii prime și ma
teriale, colectivul întreprinderii me
talurgice din Bacău va putea cu si
guranță să recupereze in scurtă vre
me restanțele la producția 'fizică, 
să-și onoreze la vreme și îr. bune 
condiții toate contractele' încheiate 
cu partenerii 
hotare. Ținînd 
existentă, așteptăm 1 
din partea centralei 
resort, chemată să 
promptitudine pentru 
problemele care condiționează intra
rea pe un făgaș normal a producției 
în această întreprindere.

ii

„Ziua constructorilor
de mașini

ln atmosfera de pu
ternică angajare mun
citorească, patriotică, 
generată de apropiata 
aniversare a două de
cenii de la Congresul 
al IX-lea al partidu
lui, sărbătorim azi 
„Ziua constructorilor ' 
de mașini", zi care 
marchează înalta cin
stire pe care partidul 
și statul nostru, între
gul popor o acordă 
acestui puternic deta
șament de oameni ai 
muncii.

Putem spune astăzi 
cu mindrie — și exis
tă nenumărate argu
mente in acest sens — 
că in cartea de aur a 
marilor împliniri so
cialiste din ultimii 20 
de 1 ani se înscrie și 
dezvoltarea unei in
dustrii constructoare 
de mașini moderne, 
eficiente, care reali
zează o gamă largă de 
produse de mare teh
nicitate, competitive 
pe piafa externă, mul
te dintre ele la nivelul 
performanțelor de virf 
atinse pe plan mon
dial. Semnificativ în 
acest sens este faptul 
că in cadrul politicii 
de industrializare so
cialistă a tării, promo
vată consecvent de 
partidul nostru în toți 
acești ani, s-a asigu
rat dezvoltarea prio
ritară a construcției 
de mașini, ramură 
care de-a lungul cin
cinalelor a cunoscut 
unul din cele mai 
înalte ritmuri de creș
tere, devansînd pe cel 
inregistrat pe întreaga 
industrie.

Dă 
acest 
ținut
constructoare de ma
șini din țara noastră 
se datorează alocării 
unor însemnate fon
duri de investiții pen
tru construirea de noi 
capacități de produc
ție și modernizarea 
celor existente, pregă
tirii tehnico-profesio- 
nale a unui mare nu
măr de muncitori și 
specialiști, creării unui 
puternic sector de 
cercetare științifică și 
inginerie tehnologică. 
De remarcat, totodată, 
că în ultima perioadă, 
o dată cu moderniza
rea și ridicarea nive
lului tehnic și calita
tiv al producției, au 
avut loc modificări 
esențiale și în struc
tura acestei ramuri de 
bază a industriei. A- 
cest proces este ilus
trat de creșterea pon
derii unor subramuri 
care realizează produ
se de mare complexi
tate tehnică și valori
fică superior materiile

bună seamă, 
dinamism sus
ai industriei

prime, cum sint elec
tronica, electrotehni
ca, mecanica fină ș.a.

Industria construc
toare de mașini din 
Romania realizează 
astăzi instalații mo
derne de foraj, strun
guri cu diametrul de 
prelucrare de 16 me
tri, excavatoare cu ro
tor de mare capacita- 

autobasculante de 
de tone, 
utilaje și 

• înalt ni- 
, pe care 

din lume 
Ca ur- 

procesului 
de înnoire

din țară și de peste 
seama de situația 

un răspuns și 
industriale de 
intervină cu 

i a soluționa

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii
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muncă pe 
tot atîtea 

punere in

Cristian ANTONESCU 
Corneliu IFR1M 
corespondentul „Scinteii”

te. 
peste 100 
multe alte 
instalații de 
vel tehnic, 
puține țări 
le produc, 
mare a 
permanent i 
și modernizare a pro
ducției, de diversifi
care a fabricației, in
dustria constructoare 
de mașini asigură in 
prezent aproape 90 la 
sută din necesarul de 
mașini și utilaje pen
tru programul de in
vestiții. Există însă 
domenii în care cerin
țele interne sînt satis
făcute integral din 
producția proprie de 
mijloace de transport 
feroviar și auto, utilai 
petrolier, tractoare și 
mașini agricole, ma- 
șini-unelte ș.a.

în acest an și în 
viitorul cincinal, con
structorilor de mașini 
le revin sarcini deose
bite in promovarea 
largă a progresului 
tehnic în toate ramu
rile economice, în sa
tisfacerea la un nivel 
calitativ superior a ce- 
rint.elor economiei na
ționale. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae

Ceaușescu la plenara 
comună a Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii și
Suprem al 
Economice 
în această 
impune să 
neze cu și 
fermitate pentru fo
losirea cu indici mai 
inalți a capacităților 
de producție existen
te, pentru înnoirea și 
modernizarea continuă 
a produselor, pentru 
sporirea volumului 
exportului, pentru asi
gurarea utilajelor și 
instalațiilor necesare 
punerii în funcțiune 
la termenele prevăzu
te a noilor obiective 
de investiții, pentru 
creșterea mai accen
tuată a productivității 
muncii, reducerea mai 
substanțială a consu
murilor materiale și 
energetice, pentru ri
dicarea pe toate căile 
a eficienței economice.

Cu convingerea că 
oamenii muncii din 
industria construcții
lor de mașini își vor 
îndeplini cu cinste 
sarcinile ce le revin, 
întregul nostru popor 
le urează astăzi, de 
ziua lor, succese tot 
mai importante in ac
tivitatea consacrată 
realizării în cit mai 
bune condiții a planu
lui pe acest an, în
făptuirii obiectivelor 
stabilite de Congresul 
ol Xlll-lea al partidu
lui. spre a-si spori 
contribuția la progre
sul multilateral al 
tării.

Consiliului 
Dezvoltării 
și Sociale, 
ramură se 
se acțio- 
mai' multă

■Sfesv ' «Wi-

■

planifi-

griului la C.A.P. Mavrodin, județul TeleormanGIURGIUfost in
cultura

județul 
s-a

alta se
în unitățile agricole din 

Teleorman, recoltarea griului 
efectuat, pină vineri seara, pe 35 300 
hectare din totalul de 110 260 hectare 
cultivate. Concomitent cu măsurile 
întreprinse pentru accelerarea seceri
șului in condițiile vremii instabile, 
pentru utilizarea la capacitate a mij
loacelor de transport și livrarea pro
ducției conform graficelor stabilite, 
pretutindeni se urmărește eliberarea 
rapidă a terenurilor de paie, pregă
tirea patului germinativ și însămin- 
țarea culturilor duble.

îndeosebi în centrul și sudul jude
țului, în perimetrele sistemelor de 
irigații, se acționează energic pentru 
a se pune baze temeinice celei de-a 
doua culturi. La întreprinderea agri
colă de stat din Alexandria, în timp 
ce pe unele sole pregătite în ziua 
precedentă se însămințau porumbul 
și soia, pe altele, semănate la în
ceputul campaniei de vară — și unde 
plantele au răsărit — se întindeau 
echipamentele de irigat, în vederea 
efectuării primei udări. Demn de re
marcat este faptul că, în funcție de 
condițiile concrete de pe fiecare 
parcelă, normele agrotehnice se apli
că diferențiat. La ferma nr. 5, de 
pildă, pe terenul cu textură ușoară 
și mijlocie, bine nivelate, se însămîn- 
țează cu o mașină specială, realizată 
la întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industrie alimentară 
Roșiori de Vede, productivitatea se
mănătorii fiind de peste 30 hectare pe 
zi. Intr-o altă zonă a întreprinderii, 
la ferma nr. 10, pe terenuri tasate și 
cu mai multe buruieni perene, .se
mănatul culturilor duble se face după 
tehnologia clasică : arat-discuit-se- 
mănat. „în vederea realizării unor 
producții sporite pe cele 1 000 de 
hectare destinate culturilor duble — 
ne spune inginerul Marian lagăr — 
am avut și avem in atenție aplicarea 
unui program complex de măsuri. 
Mai cu seamă pentru porumb, cultu
ră ce deține ponderea, măsurile se 
referă, în principal, la folosirea unor 
soiuri timpurii, fertilizarea și erbi- 
cidarea în doze corespunzătoare, 
aplicarea unei udări de răsărire și, 
în continuare, efectuarea întregu
lui complex de lucrări de Întreți
nere".

Cu grijă maximă pentru calitatea 
lucrărilor se acționează și pe ogoa
rele întreprinderii agricole de stat 
Zlmnicele. în lanurile de griu, cu

INTENSIFICAT LA MAXIMUM!

spice aurii, bogate, combinele reglate 
corespunzător taie paiele de jos, ast
fel incit înălțimea miriștei să rămină 
cit mai mică. O formație de 12 prese 
de balotat paiele, urmate de tîrîșuri, 
eliberează operativ terenurile pentru 
a se crea astfel front de lucru în 
fața plugurilor, discurilor și semănă
torilor. Aflat aici, directorul unității, 
inginerul Eugeniu Matei, ne spune : 
„Acordăm culturilor duble aceeași 
atenție ca și celor în ogor propriu. 
Prin buna organizare a muncii și 
desfășurarea lucrărilor în flux, ur
mărim reducerea la maximum a in
tervalului dintre cele două culturi. 
Ne-am propus ca pină la 10 iulie să 
finalizăm semănatul culturilor duble 
pe toate cele 1 015 hectare 
cate".

Pe ansamblul județului au 
sămînțate cu cea de-a doua 
aproape 45 000 hectare, ponderea de- 
ținind-o porumbul pentru- boabe și 
plantele de nutreț. Suprafețe mai 
mari s-au semănat in unitățile din 
consiliile agroindustriale Turnu Mă
gurele. Smîrdioasa. Salcia, Conțești, 
Drăcșenei și Purani. Dacă avem in 
vedere decalajul creat intre recoltarea 
cerealelor păioase și însămînțarea 
culturilor duble — circa 20 000 hec
tare — se poate spune că problema 
principală pentru zilele următoare 
rămîne mobilizarea unui număr cit 
mai mare de forje umane și me- 

. canice la strîngerea paielor și trans
portul acestora in bazele furajere, 
foiosindu-se inclusiv atelajele. Cu 
deosebire in consiliile agroindustria
le Traianu. Piatra, Slobozia-Mindra 
se cere acționat cu mai multă răs
pundere ia eliberarea terenurilor de 
paie și pregătirea patului germinativ.

în ideea că pe seama culturilor 
duble trebuie să se recupereze în 
toamnă pierderile de recoltă de la 
cerealele păioase. pierderi provocate 
de seceta prelungită, supunem aten
ției forurilor în drept și o propunere 
formulată de mai mulți specialiști cu 
care am discutat. în condițiile în care 
cea de-a doua cultură se seamănă 
mai ales în perimetrele sistemelor dc 
irigații, este nevoie să se asigure și 
cotele de energie necesare efectuării 
udărilor, astfel incit plantele să răsa
ră uniform și apoi să se dezvolte vi
guros.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii

Recoltarea

După 3 ziie de ploi, care în multe 
zone âu însumat peste 40 litri apă pe 
metrul pătrat, vineri după-amiază în 
unitățile agricole din județul Giurgiu 
secerișul griului a fost reluat cu toate 
forțele. La indicația comitetului ju
dețean de partid întreruperea cauza
tă de ploi a fost folosită din plin de 
către mecanizatori pentru înlăturarea 
tuturor defecțiunilor apărute 
laje în campania de recoltare 
lui. Tot în acest timp, ținînd 
starea lanurilor din fiecare 
unde griul are o talie foarte 
prezintă un grad înalt de îmburuie- 
nare, pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a întregii recolte, la toate 
combinele s-au adus unele îmbună
tățiri.

Aceste îmbunătățiri tehnice și teh
nologice aduse combinelor, dublate 
de hotărîrea fermă a lucrătorilor o- 
goarelor din județul Giurgiu de a nu 
pierde nimic din noua recoltă, au de
terminat ca vineri după-amiază, cind 
a fost reluat secerișul, deci în numai 
o jumătate de zi, griul să fie strîns 
de pe 2 544 hectare. La cooperativa 
agricolă din Malu, secerișul a fost 
reluat in jurul orei 14. Șeful fermei 
nr. 1. Iordan Sebe, împreună cu me
canizatorii au stat toată dimineața 
cu ochii pe cer. După apariția pri
melor raze de soare și a primelor 
rafale de vînt. care au zbicit recolta, 
au intrat în lanuri. „Nu avem ce aș-

la uti- 
a orzu- 
cont de 
unitate 
mică și

tepta, spune șeful fermei. Griul din 
această tarla este pentru sămință. 
Știam că ploile din ultimele zile ii 
va îmburuiena mult și astfel ne va 
da peste cap întreaga muncă de un 
an de zile. Azi am prins timpul cel 
mai prielnic pentru recoltarea acestei 
tarlale". într-adevăr, seara, Ia ora 21, 
a fost consemnat : recoltarea a 70 de 
hectare cu griu și livrarea la baza 
,de recepție direct din cîmp, așa cum 
a rezultat din seceriș, a primelor 100 
de tone griu de sămință cu un pro
cent de umiditate excelent, de 14 la 
sută.

Că se poate lucra cu rezultate foar
te bune și în ferestrele dintre ploi 
ne-o demonstrează și președintele 
cooperativei agricole Hotarele, Gheor- 
ghe Iosif. „în cursul zilei de ieri, pe 
raza unității noastre a plouat foarte 
mult, înregistrîndu-se peste 40 litri 
apă pe metrul pătrat. în aceste con
diții. ne-am îndreptat atenția către 
lanurile de griu situate pe terasele 
nisipoase, unde terenul s-a zvîntat 
mai repede. Vineri, din jumătate în 
jumătate de oră, am luat probe cu 
umidometrele, iar in jurul orei 10 am 
putut începe secerișul, care, după cum 
vedeți, se desfășoară bine".

La fel s-a procedat și în coopera
tivele agricole din Izvoarele, Herești, 
Vidra, Toporu, Vedea și alte unități 
din județ. Către ora 20 ajungem 
la cooperativa agricolă din Slobozia,

unde griul a fost strîns de pe aproa
pe jumătate din cele 700 hectare ocu
pate cu această cultură. Spre lauda 
lor, președintele Alexandru Ancu șl 
inginera-șefă Liliana Pantazi, îm
preună cu mecanizatorii se aflau încă 
în cîmp. Terminaseră secerișul pe 
cele 60 de hectare din tarlaua Ma- 
hîru, iar combinele au fost Imediat 
deplasate în mod grupat în tarlaua 
„Grădini", pentru a recolta griul de 
pe alte 50 de hectare. Cerul senin și 
luna aproape plină fac ca lanurile 
să se vadă ca în palmă. „Cum să 
pierdem asemenea vreme bună de 
lucru", ține să precizeze președintele 
unității. în dimineața zilei de sim- 
bătă primim 
Mahîru, peste 
cutat arături, 

■strîns cu o zi 
mînț.ate culturi duble.

Din fișa actualei campanii agricole 
mai reținem că pină vineri seara, 
cind s-a reluat secerișul în județul 
Giurgiu, griul a fost strîns de pe 17 
la sută din suprafață. Că peste tot, 
sub îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, se acționează cu 
hotărîre pentru folosirea la maxi
mum a timpului bun de lucru și a 
tuturor utilajelor pentru strîngerea 
cit mai repede și fără nici un fel 
de pierderi a întregii recolte de griu.

tarlauavestea că în
noapte s-au și exe- 
iar în locul _ 
înainte au fost însă-

griului

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii
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și președintele
(Urmare din pag. I)

VIZITA OFICIALA

Președintele Republicii Socialis- România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, s-au întîlnit, sîmbătă dimineața, la Palatul Consiliului
de Stat, cu președintele Republicii Malta, Agatha Barbara.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, sub semnul

bunelor raporturi care se dezvo continuu între țările noastre, interesul popoarelor român și m tez, al cauzei păcii și coopera internaționale.
Convorbirile oficiale dintre președintele

Republicii Socialiste România, Nicolas Ceaușescu

cooperării dintre România și Malta în diferite domenii de activitate, în deplină concordanță cu interesele fundamentale ale popoarelor român și maltez de dezvoltare li- ■ beră, independentă. S-a scos, în evidență importanța deosebită a

M n w

ICil 9dialogului la cel mai înalt nivel, a înțelegerilor convenite, pentru întărirea și amplificarea prieteniei si colaborării dintre cele două țări și popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Agatha Barbara au însărcinat pe miniștrii de externe
româno-malteze, cr potențialului celtconvorbirilor a fo;

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, care amenință destinele civilizației, însăși existența omenirii !Nu poate exista nici o justificare pentru continuarea cursei înarmărilor ! Dacă se acționează cu răspundere deplină pentru viața și pacea popoarelor, nimic nu poate să împiedice ca, la negocierile so- vieto-americane de la Geneva privind armamentele nucleare și cosmice, să se ajungă la acorduri corespunzătoare. Țara noastră s-a pronunțat și se pronunță pentru oprirea de către ambele părți, pe timpul negocierilor, a amplasării și desfășurării de noi arme nucleare. în acest spirit, acordăm o deo-> sebită importanță declarațiilor Uniunii Sovietice privind instituirea unui moratoriu unilateral, precum și propunerilor sale referitoare la sistarea, pe timpul negocierilor, a , oricăror , experiențe c.u arme 'nucleare. Așteptăm ca și Statele Unite ale Americii să răspundă în mod constructiv, să vină cu propuneri care să ducă la înțelegeri reciproc acceptabile privind încetarea amplasării armelor nucleare și oprirea militarizării Cosmosului. Salutăm înțelegerea la care s-a ajuns cu privire la realizarea, în toamna acestui an, a unei întîlniri între secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Mihail Gorbaciov, și președintele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, și sperăm că se vor depune toate, eforturile pentru ca ea să răspundă pe deplin așteptărilor, să ducă la îmbunătățirea relațiilor bilaterale și, totodată, să deschidă calea dezarmării, a eliminării rachetelor nucleare, a oricăror arme de distrugere în masă !Deoarece rachetele cu rază medie de acțiune privesc în mod nemij-

Sovietice,

locit viața și securitatea popoarelor din Europa, este necesar ca toate țările de pe continent — și în primul rînd cele din N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — să fie mai active, să se întîlnească, să discute și să contribuie, într-o formă corespunzătoare, la succesul tratativelor sovieto-americane de la Geneva.Aniversarea, peste puțin timp, a 10 ani de la semnarea Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare europeană de la Helsinki trebuie să constituie un prilej de intensificare a luptei unite a tuturor popoarelor continentului pentru a impune dezarmarea și înlăturarea pericolului unei catastrofe nucleare, pentru o Europă unită, a colaborării, securității și păcii.România militează cu toată hotărîrea pentru realizarea în Balcani a unei zone a bunei vecinătăți, colaborării și păcii, fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem realizarea unor astfel de zone fără arme nucleare în nordul și centrul Europei, precum și în alte regiuni ale lumii, în acest spirit, salutăm și sprijinim poziția și eforturile țării dumneavoastră privind înlăturarea bazelor și forțelor militare străine din regiunea Mediteranei, transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și înțelegerii — ca parte integrantă a securității și colaborării în Europa și în lume.Ne pronunțăm în mod ferm pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța din relațiile internaționale, pentru rezolvarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai pe cale pașnică, a tratativelor politice.Profund preocupată de înrăutățirea situației economice mondiale, care afectează, practic, toate statele, și în mod deosebit țările în curs de dezvoltare, România des-

fășoară o activitate susținută pentru depășirea actualei crize economice, pentru soluționarea globală, echitabilă a problemelor subdezvoltării — inclusiv a problemelor datoriilor externe extrem de mari ale țărilor în curs de dezvoltare — pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Rezolvarea justă și durabilă a marilor probleme ce confruntă epoca noastră impune participarea activă, egală, la viața internațională a tuturor statelor, indiferent de mărime sau orînduire socială, și, în mod deosebit, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, neutre și nealiniate, care constituie marea majoritate a lumii și sînt nemijlocit interesate într-o politică de colaborare și destindere,, de independență, securitate și pace.îmi face plăcere să evidențiez, și cu acest prilej, conlucrarea strînsă dintre România și Malta în cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și., cu prilejul reuniunii de la Madrid și al altor reuniuni internaționale consacrate problemelor securității și colaborării — și să exprim încrederea că această colaborare se va dezvolta și mai mult în viitor.Avînd convingerea că vizita pe care o faceți în țara noastră se va înscrie ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea bunelor relații dintre România și Malta, doresc să toastez :— în sănătatea dumneavoastră, stimată președinte Agatha Barbara ;— pentru progresul și prosperitatea poporului maltez prieten;— pentru prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre ;— pentru pace în întreaga lume ;— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

Asemenea florilor de mină,
dar infinit mai prețios

Am trecut pragul multor 
orizonturi miniere, am în
tîlnit și reîntilnit multi mi
neri. dintre acei purtători 
ai lămpilor de pe frunte, 
care au devenit adevărate 
stele în constelația minelor 
lor. Asemenea mineri sînt 
multi in minele Maramure
șului : Vasile Petca la Ilba, 
Ion înalta și Costache Bă- 
lănescu la Baia Sprie. Grec 
Nicoară Horincă ' si Petre 
Venczel la Baia Borșa. Ga- 
vril Burzo la Băiut si multi 
alții. Dintre cei care nu pot 
lipsi din primul eșalon al 
valorilor minerești din Ma
ramureș sînt și Ion Cupcea 
II de la Cavnic. Gheorghe 
Prunduș și Nicolae Cozma 
de la Herja. Toți au ocu
pat locuri de cinste în cele 
opt ediții ale tradiționalu
lui concurs minieresc 
„Diamant de Maramureș11 
pentru realizări deosebite.

în istoria de peste șase 
veacuri a minei Cavnic. ul
timii ani se constituie 
într-o perioadă de nouă ti-'' 
nerete — o perioadă în 
care minerii au răspuns 
prompt, s-au angajat res
ponsabil pentru a împlini 
cerințele partidului nostru 
privind dezvoltarea bazei 
de materii prime, necesare 
industriei noastre socialis
te. Cum o cercetare geolo
gică presupune un timp 
mai îndelungat, s-a propus 
redeschiderea unor abataje 
mai vechi cu rezerve de 
minereu. Pentru început, 
soluția s-a considerat efi
cientă, o eficientă imedia
tă.
nu 
unui 
deschiderea 
vechi este 
mai grea.

minerii cu experiență, chiar 
foarte grea.

După o cercetare atentă, 
minerul Ion Cupcea II, 
comunistul Ion Cupcea, s-a 
hotărît să preia lucrarea cu 
singura condiție ca si mi
nerii de la deschideri si 
cei de la susținere, chiar si 
cei de la întreținerea uti
lajelor, deci și mecanicii, 
să facă parte din brigada 
sa. Toate activitățile legate 
de exploatarea minereului 
într-o zonă să fie coordo
nate operativ de același șef

sură. Colectivul Exploatării 
miniere Cavnic a 
tins cu înaltul 
„Erou al. Muncii 
te“.

fost dis- 
titlu de 
Socialis-

în urmă.Cu vreo 15 ani 
imaginea clasică a mineru
lui mai era un bărbat, cu 
fata pietroasă si brațele 
puternic încleștate pe ote
lul picamărului. Pe atunci, 
i-am întîlnit pe Gheorghe 
Prundus si Nicolae Cozma. 
mineri, șefi de brigadă la 
Herja. Erau puternic anga-
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brigadă. Propunerea a 
t acceptată, rezultatele

Trebuia aplicată. Dacă 
e ușoară deschiderea 

orizont nou, re- 
unor galerii 

o operație 
uneori, spun

de 1 
fost 
au fost foarte bune, chiar 
de la început. Calitatea lu
crărilor ajutătoare deose
bită. rezultatele minerilor 
din abataje, de asemenea. 
Așa s-a exploatat o re
zervă veche, abandonată cu 
zeci de ani în urmă, o re
zervă bogată în minereu 
cu un conținut ridicat de 
metale și tot așa a apărut 
o nouă .inițiativă, inițiati
va brigăzilor complexe, 
carp a fost preluată ime
diat de majoritatea colec
tivelor din subteran. între 
care și brigăzile conduse 
de minerii Dumitru Boboc 
și Vasile Pănican. O cali
tate a lucrărilor mai bună, 
o siguranță mai mare in 
exploatare, minereu extras 
mai mult și. ca o consecin
ță firească, o retribuție su
perioară.

între timp s-a concreti
zat și cercetarea geologică 
proprie prin deschiderea u- 
nor noi orizonturi. Eforturi 
concentrate în cele două 
direcții, rezultate pe mă-

tului revoluționar. Si ast
fel. dorința de a ușura e- 
fcrtul din subteran. încre
derea in nou, perseverenta 
minerilor și a specialiștilor 
deopotrivă s-au concretizat 
într-o mașină românească 
de perforat care ușurează 
mult activitatea minerului 
în subteran si. în același 
timp, dublează productivi
tatea muncii.

După proiectul creatori
lor de la Herja, Uzina me
canică din Baia Mare a 
realizat primul lot de 10 
perforatoare, care au și fost 
introduse in minele din 
Maramureș. Mare e dra
gostea acestor oameni pen
tru mina lor. mare dorința 
de a îmbunătăți munca 
minerului, dacă, paralel cu 
activitatea din abataje, au 
muncit și în atelierele de 
la suprafață, în atelierele 
mecanice, pentru realizarea 
mașinii de perforat.

mina 
fost 
doi

jați în extinderea unei noi 
metode de exploatare in 
abataje. Experimentată și 
aplicată de ei in abataiele 
de la Herja. au fost che
mați de minerii din Baia 
Borșa să le-o împărtășeas
că. pentru ca ceea ce e 
mai bun să aparțină tutu
rora. Două luni au trăit si 
muncit departe de 
lor. dar cu folos. A 
momentul în care cei
mineri s-au dedicat in to
talitate noului. Cind i-am 
întîlnit pentru a doua oară, 
erau puternic antrenați în 
experimentarea unor per
foratoare superioare, create 
împreună cu inginerii Li- 
viu Pop si Erik Huter. A 
crea o mașină care să în
locuiască perforatorul cla
sic e o ambiție din cele 
mai atrăgătoare. Atrăgă
toare. dar deloc ușoară. 
Experimentarea și perfec
ționarea au durat mai 
multi ani. Ani de efort, de 
luptă cu greutățile începu
tului. cu neîncrederea uno
ra. ani frumoși de mani
festare pilduitoare a spiri-

în abataiele din minele 
Maramureșului se află u- 
neori flori de mină, mine
rale felurite, cristalizate în 
geometrii și nuanțe, de o 
neînchipuită frumusețe, 
după fantezia născocitoare 
a naturii. O frumusețe re
confortantă si îneîntătoare. 
Asemenea florilor de mină, 
dar mai pretioși decît ele. 
prin valoarea activității lor. 
sînt minerii oe care i-am 
cunoscut și toți cei care se 
află în prima linie a luptei 
pentru minereu mai mult, 
oameni pe care simt mereu 
nevoia să-i reîntîlnesc. Oa
meni puternici prin ce rea
lizează. de un optimism re
confortant si molipsitor, 
oameni care se află între 
coloanele de bază ale edi
ficării puternice a Româ
niei de azi.

Horia VASILONI

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII MALTA,
AGATHA BARBARA

(Urmare din pag. I)fost acceptată ca parte a securității europene.Acest concept a fost consecvență în cursul deceniu^ astfel îneît să intr-un mod practic și procesul actual care consolidarea securității rii în Mediterana.în baza de șefii de nivel înalt re care a

integrantăurmărit cu ultimului se reflecte concret in urmărește și cooperă-încredințatmandatuluiguvern la reuniunea la a mișcării de nealinie- avut loc la New Delhi în 1983, guvernul meu a convocat cu succes la La Valletta, în septembrie 1984, o reuniune la nivel ministerial a statelor mediteraneene nealiniate în scopul concertării punctelor de vedere, stabilirii de inițiative pentru c;ooperare și întăririi , securității în regiunea Mediteranei.Cu acel prilej, miniștrii au adoptat o declarație care, între altele, cere statelor europene mediteraneene -să adere cu hotărîre la principiul nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, solicitîn- du-le, totodată, să nu-și folosească armamentele, forțele, bazele și instalațiile militare împotriva statelor mediteraneene nealiniate.Această reuniune a constituit fără îndoială un important jalon în eforturile vizînd transformarea Mediteranei într-o zonă a păcii și cooperării.De asemenea, guvernul meu a prezentat propuneri privind inițierea de măsuri de întărire a încrederii și securității la Conferința asupra dezarmării în Europa, care se desfășoară la Stockholm, măsuri avînd drept scop reducerea încordării și instabilității în regiunea-Mediteranei.Conștient de legătura existentă între securitatea Europei și cea a Mediteranei, guvernul meu speră că măsurile privind întărirea în-

crederii și securității care vor fi convenite în ce privește Europa vor fi aplicate în mod corespunzător și în regiunea Mediteranei.Vom continua să acționăm neabătut în favoarea păcii în regiunea noastră. Sîntem încurajați de sprijinul larg pe care alte guverne l-au exprimat față de turile noastre.Acordăm, de asemenea, o însemnătate evenimentelor au loc în Europa și în alte Sîntem profund îngrijorați de situația gravă și periculoasă din Europa și de deteriorarea situației internaționale. în pofida preocupărilor noastre, sîntem încurajați de evoluția lentă a dialogului tre marile puteri și salutăm tualele convorbiri ce au loc la neva, sperînd în mod sincer acestea se vor încheia cu rezultate pozitive, în interesul păcii mondiale.Apreciem, de asemenea, ca o evoluție încurajatoare anunțarea intenției . secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a președintelui Statelor Unite ale Americii de a se întîlni în cursul acestui an.Salutînd aceste evoluții, considerăm că țărilor membre ale mișcării de nealiniere, care constituie

efor-mare care zone.
din- ac- Ge- că

întretrai- două

principala forță politică, le revine uriașa sarcină de a contribui prin mijloace proprii la promovarea păcii și securității, libere de amestecul marilor puteri. Țărilor nealiniate le revine, de asemenea, sarcina de mare însemnătate de a-și continua eforturile în vederea instituirii unei noi ordini economice internaționale, deoarece în fond garanția păcii și stabilității stă în echilibrul economic și social națiuni.Sîntem convinși că temelia nică a relațiilor dintre celețări ale noastre va fi consolidată în continuare în cursul acestei vizite, printr-o mai bună înțelegere 
'a necesităților reciproce în diferite domenii și, de asemenea, prin hotărîrea ambelor țări de a coopera din plin în folosul popoarelor român și maltez, precum și pentru promovarea cauzei păcii securității internaționale.■Vă invit să toastăm :— pentru sănătatea și președintelui Ceaușescu doamnei Ceaușescu;— pentru .prosperitatea starea poporului Republicii liste România;— pentru dezvoltarea în nuare a relațiilor de dintre Republica Socialistă România și Republica Malta. (Aplauze).

Șifericirea și abună- Socia-»conti- prietenie
Și

ai celor două țări să examineze, i timpul vizitei, noi căi și mijloac pentru dezvoltarea și diversificări raporturilor respunzător două țări.în timpulabordată o serie largă de problem actuale ale vieții internaționale, î mod deosebit privind oprire cursei înarmărilor și trecerea 1. dezarmare, în primul rînd 1; dezarmarea nucleară, oprirea pro ducerii, experimentării și ampla sării de noi arme în Europa, asi gurarea păcii, securității și destin derii pe continent, în Mediteram și în întreaga lume, soluționarec pe cale politică, prin tratative, r tuturor stărilor conflictuale. instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Schimbul de vederi a pus în evidență existența unor poziții comune sau foarte apropiate în ceea ce privește marile probleme ale lumii contemporane.Relevîndu-se însemnătatea participării egale a țărilor mici și mijlocii, a tuturor statelor lumii la soluționarea justă și durabilă a problemelor complexe ce confruntă omenirea, cei doi președinți au exprimat dorința României și a Maltei de a colabora tot mai activ pe arena mondială.în cadrul întrevederii, președintele maltez a dat o înaltă apreciere activității și inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu pe arena internațională, pentru o politică de pace, colaborare și înțelegere între națiuni.La convorbiri au participat Ștefan Andrei, minisțrul afacerilor exteșne al .. României, și j Alex Sceberras Trigona, ministrul afacerilor externă și culturii al Maltei.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de și înțelegere reciprocă. stimă

Președintele Republicii Malta, Agatha Barbara, a vizitat Muzeul de

Președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara, și celelalte persoane 
oficiale malteze au vizitat, sîmbătă 
după-amiază, Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste România.

La sosire, oaspeții au fost întîm-

de membri ai conducerii Con-pinați
siliului Culturii și Educației Socia
liste și ai muzeului.

Pe parcursul vizitei, au fost pre
zentate galeriile 
artă modernă și

de artă feudală, de 
contemporană, pre-

Grigo-cum și retrospectiva Nicolae 
rescu, amenajată în incinta muzeului.

Seara, președintele Maltei, cele
lalte oficialități malteze au asistat Ia 
un concert extraordinar susținut de 
Orchestra Filarmonicii de | stat 
„George Enescu".
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EPOCA ONOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
VALORILE CULTURIItezaur creat de popor,destinat poporului

în anii cere au trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., in 
epoca aceasta, a noastră, care se 
statornicește în conștiința poporu
lui ca „Epoca Ceaușescu" și care 
intră in istorie prin mărețe reali
zări, valori caracteristice și fără 
pereche ce ne înfloresc viața, s-au 
ridicat și se ridică în această epo
că puternice cetăți industriale 
pentru oameni și pentru mai binele 
vieții' lor, pentru viața nouă pe care 
o edjficăm, se formează oameni 
noi, și pentru oameni se înalță 
multe, fără număr, clădiri de lo
cuit, ctetăți și ele ale dreptului și 
ale bucuriei de a trăi mai bine, 
în peisajul noilor construcții se 
înalță ca niște păsări albe așe- 
zămintele destinate sănătății po
porului și își valorifică preg
nant frumusețea cele menite să 
creeze, să adăpostească și să 
difuzezie valori spirituale, lăcașuri 
de artă și cultură. Epocii acesteia, 
epocă ■ a noastră care prin intensi
tatea înnobilată de conștiința efor
tului constructiv și prin amploarea 
realizărilor se înscrie in apogeu 
într-o istorie milenară, îi este ca
racteristică consecvența științifică 
cu care este urmărită dezvoltarea 
pe toate pilanurile existenței, pre
cum și armonia realizării acesteia. 
Uriașe investiții dezvoltă forțele 
de producție pentru continua pros
peritate materială ; in același timp 
sint considerabile cele care au in 
vedere propăsșirea spirituală — și 
unele și altelte. făcind ca epoca să 
fie nu numai fără pereche, dar 
cu mult peste tot ceea ce s-a în
făptuit cindva intr-un domeniu 
sau altul. Si ceea ce apare la fie
care pas, evident adesea copleșitor, 
în industrie, in construcții, nu se 
lasă trecut cu vederea nici in do
meniul culturii, al artei, fiind pe
remptoriu că epoca aceasta este 
și o epocă de marcante, ctitorii 
culturale, că arta, cultura sint în
nobilate prin ceea ce epoca le 
cere, onorate prin răspunderile ce 
le revin in procesul formării omu
lui nou, stimulate prin condițiile 
optime create desfășurării activită
ții specifice.

Aspectele sint evidente pe mul
tiple planuri și concludente in 
toate, impresionante în multe, cum 
este impresionantă și grăitoare în- 
tilnirea cu vechi sau noi monu
mente arhitectonice, clădiri de tea
tru, unele construite in acești ani, 
altele reconstruite sau renovate in 
anii noștri atit in Capitală, cit și 
in aproape toate centrele cultura
le de pe cuprinsul țârii. în aceas
tă epocă, „Epoca Ceaușescu", in 
timpuri de intensă construcție so
cialistă, alături de fabrici și uzine, 
de ’spitale, săli de concert, muzee, 
case de cultură, au fost ridicate 
teatre, monumente moderne, mar
că de noblețe spirituală a vremii 
peste vreme. în această epocă, 
Teatrului Național din București, 
prima scenă a țării, i s-a dat cu 
generozitate lăcașul cuvenit rolu
lui său însemnat in viața culturală 
a națiunii și pe care-1 Aștepta 
de-atunci de cînd bombele hitleris- 
te mușcaseră iremediabil din ve
chea clădire a Naționalului din 
București, datind din anul 1852. 
Războiul făcuse să dispară o sală 
aproape centenară care adăpostise 
și cultivase pină la maturitate 
„puiul de teatru românesc". Pacea, 
socialismul, „Epoca Ceaușescu" în
zestrează cultura noastră, teatrul, 
cu o clădire nouă cu trei săli des
tinate să adăpostească și să cultive 
arta spectacolului in cele mai înal
te modalități contemporane, să va
lorifice deplin potențialul de înno
bilare spirituală, de îmbogățire 
etică și estetică, să-și îndeplineas
că importanta menire de a contri
bui la formarea și perfecționarea 
omului nou. Vorbește emoționant 
despre comprehensiunea epocii 
pentru cele ale „Inimii și minții" 
și faptul că i s-a ridicat clădire 
nouă, cu o admirabilă arhitectură 
și remarcabilă funcționalitate, Na
ționalului din Craiova, la rîndu-i 
instituție cu vechi și sănătoase 
tradiții, cu rol de prim plan in 
cultura neamului. De asemenea, 
faptul că in acești ani de speci
fică intensitate creatoare s-a con
stituit și s-a construit Teatrul Na

1965 -1985
@ Numărul teatrelor, caselor de 

cultură, cluburilor și instituțiilor mu
zicale a crescut de la 481 în anul 
1965 la 677 în anul 1984.

în această perioadă s-au construit 
teatrele naționale din București, Cra
iova, Tg. Mureș.

® în prezent funcționează în țara 
noastră 7925 cămine culturale, 20573 
biblioteci, 5641 cinematografe, 423 de 
muzee.

® In 1984 funcționau 280 case de 
cultură, dintre care 18 case ale tinere
tului și 10 case ale studenților, 274 de 
cluburi.

® Dinamica cheltuielilor social-cul- 
turale de la bugetul de stat (în lei 
pe locuitor):

1965 - 1100 tei
1984 - peste 3800 tei

Noua casă de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Buzău

țional din Tirgu Mureș, cu secții 
în limba română și în limba ma
ghiară. Astfel, orașul s-a îmbogățit 
arhitectonic cu o clădire care-i 
mărește frumusețea, iar cultura 
teatrală cu un lăcaș in care rodesc 
înfrățite, într-o limbă sau cealaltă, 
remarcabile valori artistice, rod al 
politicii înțelepte a Partidului Co
munist Român. Și nu numai în a- 
ceste locuri s-au ridicat teatre. 
De-a lungul acestor două decenii, 
în Capitală și in alte orașe și-au 
deschis porțile pentru marele pu
blic săli Încăpătoare, cu scene mo
dern utilate.

în „Epoca Ceaușescu", în cele 
două decenii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea nu numai că 
s-au construit, dar s-au și restaurat

sau renovat aproape toate clădirile 
destinate spectacolului teatral care 
au pretins asemenea operații de 
mare răspundere, specialitate și fi
nețe. Amintim înfățișările și dotă
rile teatrului „Giulești", splendida 
renovare, restructurare și dotare a 
teatrului din Bacău, condițiile crea
te teatrului din Petroșani, edificiul 
în pregătire pentru secția din Su
ceava a Naționalului din Iași și, nu 
în ultimul rind, cel al teatrului de 
la Iași destinat tineretului etc. 
Ne gîndim la teatrul din Brăila, 
redevenit o adevărată bijuterie, cu 
străluciri mai puternice, mai pre
țioase probabil decit edificiul ini
țial. Ni se duce gindul la atestatul 
de noblețe spirituală reprezentat 
de teatrul de la Oravița, din jude

țul Caraș-Severin (construcție da
tind din anul 1817), cu recunoștin
ță pentru înaintași și cu admira
ție pentru oamenii epocii noastre 
care știu să onoreze valorile tre
cutului și tradițiile de preț. Dato
rită lor, vechiul teatru din fru
mosul oraș bănățean are din nou 
strălucire ; clădirea sănătoasă, 
„casă de piatră" a artei și culturii, 
inaugurată in urmă cu peste un 
secol și jumătate, este din nou 
frumoasă ca o bijuterie, o neste
mată așezată Jaici de cei de altă 
dată spre a lumina, redată nobilei 
sale meniri de cei de acuma. La 
Oravița este din nou viu, splendid 
restaurat in epoca noastră, un mo
nument în care istoria retine că au 
jucat mari actori români, în care
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FILE DE ISTORIE

13 OCTOMBRIE 1973- Moment festiv emoționant, eveniment cu generoase 
semnificații privind concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre funcția unei bogate și dinamice vieți spirituale în modelarea 
omului nou : inaugurarea Teatrului Național din Tirgu Mureș, unul din nume

roasele impunătoare edificii culturale ridicate in ultimele două decenii

și-a exercitat Mihai Eminescu în
deletnicirea temporară de sufleor în 
trupa lui Mihail Pascaly. Și nu nu
mai la Oravița, ci și la Iași, unde 
monumentul de arhitectură și lo
cașul de suflet românesc reprezen
tat la Teatrul Național (datind din 
1896) și-a recăpătat haina tinereții 
sale tot in acești ani, așa precum 
și Naționalul din Cluj-Napoca. A- 
mindouă, ca și cel din Timișoara, 
îi primesc pe spectatorii noi. pe 
oamenii muncii, făurarii epocii 
noastre, în strălucite haine de 
sărbătoare. La fel și teatrul din 
Oradea, și teatrul cel nou din Arad, 
adică cel datind din... 1873 (deoa
rece in marele oraș de pe Mureș 
există și un teatru vechi, de-o 
virstă cu cel de la Oravița). Au

fost construite sau restaurate clă
diri în care funcționează teatre 
profesioniste sau teatre de ama
tori, populare sau muncitorești. 
Așa, spre pildă, la Caracal, unde 
artei dramatice naționale și publi
cului din acele locuri îi este desti
nat încă din secolul trecut un fru
mos monument baroc, sau la Foc
șani, unde activitatea teatrală este 
adăpostită din deceniile începutu
lui de veac XX de Teatrul Pastia, 
după numele generosului său ini
țiator. Și unul, și celălalt, ca multe 
altele, cunosc arhitectonic tinere
țea de altădată, și prin grija și mă
iestria celor de azi trăiesc tinere
țea spiritualității prin activitatea 
intensă care se manifestă în fie
care din ele.

Casa de cultură din Oradea

t o

Este impresionant și semnificativ 
modul in care partidul și secreta
rul său" general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consideră creația lite- 
rar-artistică și apreciază in acest 
cadru funcția formativă a teatrului, 
rolul conferit instituției și condiții
le oferite pentru îndeplinirea . mi
siunii sale. Le confirmă conclu
dent și aceste relevante con
strucții, utilajul modern de care 
beneficiază, calitatea învederată 
de-a fi lăcașuri de cultură, de na
tură să cheme oamenii în dispo
ziție de sărbătoare spirituală la 
comuniuni cu înaltele valori 
ale artei. Și dacă ar fi să ne 
întrebăm cînd s-a mai construit 
atit de mult, de temeinic și de 
frumos pentru artă, am răspunde 
că niciodată nu s-ar fi putut, de
oarece niciodată ca acum, in epoca 
care urmează Congresului al IX- 
lea, n-a existat reală și nu s-a 
manifestat atit de eficient condi
ția capacității de a înfăptui pe 
măsura necesităților și a năzuințe
lor, a necesităților decurgind din 
năzuințe, a năzuinței supreme de-a 
face țara cit mai bogată și mai 
frumoasă, de-a da poporului pros
peritate și bucurie de viață. Din 
aceste năzuințe s-au ridicat și tea
trele, lăcașuri ale înnobilării spi
rituale și ale satisfacției estetice, 
împliniri ale unul gînd de poet 
care dorea pentru ființa noastră 
cit mai multe locuri în care „să se 
poată respira aerul cel curat, poe
tic, plin de minte și inimă", cum 
socotea Mihai Eminescu că trebuie 
să fie teatrele și cum sint azi, in 
anii socialismului.

Printre ctitoriile „Epocii 
Ceaușescu" se disting cu nobile 
semnificații și rămîn să vorbească 
în vreme și cele legate de lăcașu
rile de artă și cultură.

Virqil BRĂDAȚEANU

Teatrul Național din Tirgu Mureș

de cultură din Roman

Teatrul Național din Craiova
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Pacea - opțiunea fundamentală 
a poporului roman

ÎNSUFLEȚITE adunări populare de unanimă adeziune la noua 
Șl STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, LA 
CHEMAREA Șl APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

iași ; Unite, popoarele lumii pot bara 
calea războiului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România TRAINICĂ TEMELIE PENTRU DEZVOLTAREA

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care 
mi l-ați adresat cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Portugaliei.

Cu cele mai bune complimente,

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

RELAȚIILOR DE PRIETENIE SI COLABORARE
MULTILATERALĂ ROMÂNO-SOVIETICE

în piața Victoria din centrul 
zonei industriale a orașului Iași a 
avut loc o insufletitoare adunare 
consacrată dezarmării și păcii, la 
care au participat peste 40 000 de 
cetățeni din cadrul municipiului și 
din celelalte localități ale județu
lui, care și-au exprimat deplina 
adeziune față de îndemnurile și 
propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vederea opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la dezarma
re. în primul rînd nucleară, asigu
rării păcii în întreaga lume. Parti- 
cipanții purtau steaguri roșii și 
tricolore, portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale . tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte cu lozinci 
și chemări împotriva înarmărilbr 
și războiului, pentru pace și înțe
legere între toate popoarele lumii.

Mitingul a fost deschis de Ma
ria Chiriac, președinta consiliului 
județean F.D.U.S., care a exprimat 
încrederea că popoarele pot impu
ne rezolvarea la masa tratativelor 
a problemelor litigioase, înlătura
rea pentru totdeauna a flagelului 
războiului.

alba iulia: Prioritate absoluta dezarmării

La entuziasta adunare popu
lară pentru pace și dezarmare a 
locuitorilor județului Alba, desfă
șurată în municipiul Alba Iulia, pe 
platoul din fața Casei de cultură a 
sindicatelor, au participat aproape 
20 000 oameni ai muncii din diverse 
localități ale județului, muncitori, 
țărani cooperatori, intelectuali, e- 
levi din Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, 
Aiud, Cîmpeni, care și-au expri
mat intr-un singur glas deplina a- 
deziune la inițiativa de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Chemarea și Apelul F.D.U.S., ex
presii ale înaltei responsabilități 
față de destinele omenirii, con
fruntată cu grava amenințare a 
distrugerii nucleare.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Raveca Rațiu, președintele consi
liului județean al F.D.U.S., a spus: 
„Profund îngrijorați de pericolul pe 
care-1 reprezintă pentru viața pla
netei periculoasa cursă a înarmă
rilor nucleare, toți cei care, mun
cesc și trăiesc pe străvechile și 
mereu întineritele meleaguri ale 
Albei, ne facem o datorie de con
știință, susținînd cu întreaga ființă 
ideile expuse în Apelul si Che
marea F.D.U.S., precum și în Ape
lul Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
care exprimă opțiunea fundamen
tală a poporului nostru de a ac
ționa pentru salvgardarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor, în pri

VASLUI. — în toate localitățile 
județului Vaslui continuă să se 
desfășoare numeroase acțiuni poli
tico-educative și cultural-artistice 
dedicate împlinirii a două decenii 
de la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului. Astfel, la biblioteca 
județeană și la cea din Huși au 
fost deschise, sub genericul „Oma
giu Epocii Nicolae Ceaușescu", 
ample expoziții de carte social-po- 
litică și beletristică, iar la între
prinderile de rulmenți din Bîrlad 
și de aparate de măsură și control 
din Vaslui s-au desfășurat simpo
zioane cu tema „Epoca Ceaușescu 
— epoca celor mai mărețe împli
niri revoluționare". (Petru Necula).

GALAȚI. — La Casa de cultură 
a sindicatelor din localitate a fost 
deschisă o expoziție de carte in
titulată „1965—1985, două decenii 
de literatură românească angajată, 
reflectînd prefacerile istorice să- 
vîrșite de popor sub conducerea 
partidului". Sub genericul „Tine
rețe — educație — răspunderi", 
aceeași instituție a organizat dez
baterea cu tema „Umanismul so
cialist, largă afirmare a persona
lității umane în anii luminoși ai 
Epocii Ceaușescu", la care au

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 iulie, ora 20—10 iulie, ora

„Conștienți de faptul că arma
mentele nucleare existente în pre
zent în Europa constituie un uriaș 
pericol pentru toți locuitorii globu
lui pămîntesc, ne adresăm, alături 
de' cei peste șapte milioane de 
membri de sindicat din pptria 
noastră, tuturor sindicatelor din 
lume, chemîndu-Ie să acționeze cu 
hotărîre pentru a feri omenirea de 
un nou război" — a spus, între al
tele, Rodica Popescu, președinta 
consiliului județean al sindicatelor.

La rîn.dul său, Dan Hatmanu, 
președintele filialei Iași a Uniunii 
artiștilor plastici, a arătat : „Tre
buie să facem totul pentru ca lite
ratura. muzica, arta, întreaga noas
tră activitate să contribuie la efor
turile poporului român de înfăp
tuire a dezideratului vital al ome
nirii — pacea, pentru promovarea

„Noi, ieșenii, asemenea întregului popor, acordăm o înaltă prețuire 
și susținem cu toată tăria neobosita activitate pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secretar general, o desfășurați eu 
profundă responsabilitate și consecvență pentru asigurarea dreptului 
fundamental al tuturor locuitorilor planetei la viață. Ia existență, la 
pace. Sintem hotăriți să vă urmăm exemplul in tot ceea ce întreprin
deți, spre binele și prosperitatea patriei noastre, pentru izbinda păcii 
și a înțelegerii pe întregul glob pămîntesc".

nucleare
mul rînd a celor nucleare, dezar
mare și colaborare pașnică între 
națiunile lumii".

loan Țăran, muncitor la între
prinderea metalurgică Aiud. a sub
liniat : „Vrem ca sunetul familiar 
al sirenelor uzinelor țârii să nu se 
transforme niciodată intr-un sem
nal de primejdie. Dorim pace in 
numele a tot ce s-a construit cu 
dăruire și pricepere, solid și du
rabil în România, în numele mari
lor ctitorii ale țării, al muncii pline 
de abnegație pentru construirea 
magistralei albastre, a Transfă- 
gărășanului, a Porților de Fier, 
simboluri ale creației pașnice, ale 
forței transformatoare a omului, 
stăpîn pe destinul său".

„Noi, țăranii cooperatori, urmașii 
celor care din timpuri străvechi au 
muncit și au apărat pămîntul țării, 
prețuim în mod deosebit liniștea și 
pacea, omenia și buna înțelegere — 
a spus în cuvîntul său Ioan Magda, 
președintele C.A.P. Drîmbar. Știm 
de la înaintașii noștri că roadele- 
cîmpului umplu hambarele țării 
numai în vremuri de pace, cînd 
ogoarele răsună de cîntccul mun
cii și hărniciei. Noi, țăranii care

„Indreptîndu-ne gîndul către dumneavoastră, ctitorul celei mai efer
vescente și fertile epoci din istoria patriei, ne angajăm și cu acest 
Prilej să facem totul pentru a intinipina glorioasa aniversare a îm
plinirii a 20 de ani de Ia Congresul al IX-lea al partidului, cu noi și 
remarcabile succese în toate domeniile dc activitate, conștienți că prin 
aceasta aducem o contribuție mereu sporită la propășirea patriei noas
tre socialiste, la cauza păcii și colaborării pe planeta noastră".

Grupaj realizat de Manole CORCACI și Ștefan D1N1CA

CARNET CULTURAL

participat activiști de partid și ai 
organizației U.T.C., tineri din 
instituții și întreprinderi gălățene. 
(Dan Plăeșu).

ALBA. — în mai multe unități 
economice de pe raza orașului Ocna 
Mureș a fost prezentată expune
rea „Două decenii de strălucită 
afirmare în viața internațională a 
concepției profund realiste a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la apărarea păcii și întări
rea colaborării și prieteniei între 
toate popoarele lumii". La casa 
orășenească de cultură, la clubul 
combinatului de produse sodice și 
la Căminul cultural din Uioara de 
Sus, formațiile artistice de amatori 
participante Ia Festivalul național 
„Cîntarea României" au susținut 
spectacole omagiale. (Șt. IMnică).

DOLJ. — în suita de manifestări 
politico-ideologice șl cultural-artis
tice organizate de consiliul jude
țean de educație politică și cul
tură socialistă cu prilejul împlinirii

20. în (ară : Vremea se va încălzi trep
tat în toate regiunile. Cerul va fi mai 
mult noros în vestul țării, unde vor 
cădea ploi locale și cu caracter de a- 
versă. în restul țării cerul va fi varia
bil. iar aversele izolate. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat.. Tempera
turile minime vor fi cuprinse noaptea 
între 8 și 18 grade, iar maximele, in 

destinderii, colaborării șl înțelege
rii intre popoare'*.

în continuare au mai luat cuvîn- 
tul Cătălina Nițescu, președinta 
consiliului județean al O.D.U.S., 
Constantin Zamfir, secretar al co
mitetului județean nl U.T.C.. Valo
rica Grozavu, președinta comitetu
lui județean al femeilor. Constan
tin Salaru. președintele C.A.P. Bi
volari. vețeranul de război Con
stantin Popa, pioniera Caria Tom- 
pea, care și-au exprimat încrederea 
că oamenii de pretutindeni, toate 
popoarele lumii vor acționa uniți 
împotriva înarmărilor și războiu
lui.

în încheierea adunării, cei pre- 
zențj au adoptat, prin puternice 
ovații, o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele: 

muncim pe ogoarele mănoase ale 
județului Alba, ne angajam să 
facem cunoscut glasul nostru de 
pace, dezarmare și fericire pe pă- 
mînt".

în numele textilistelor de la în
treprinderea de ciorapi din orașul 
Sebeș a vorbit Asinefta Groza, 
mamă a patru copii : „Femeile de 
pe aceste meleaguri străbune, ală
turi de fiicele întregii țări, ne vom 
uni și mai strîns pentru a apăra 
viitorul copiilor noștri, spunînd un 
NU hotărît războiului, un DA ferm 
păcii, colaborării și înțelegerii 
între popoare", a declarat ea.

Aceeași voință puternică de a sus
ține iupta unită a popoarelor pen
tru instaurarea păcii și înfăptuirea 
dezarmării au exprimat în cuvin
tele lor Silvia Pop, profesoară la 
Liceul agroindustrial din orașul 
Blaj, pionierul Florin Oltean, de la 
Școala generală nr. 6 din munici
piul Alba Iulia, alți vorbitori.

înțr-o atmosferă de puternică în
suflețire, ‘ participant!!--la adunare 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele: 

a două decenii de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, în 
orașul Filiași au avut loc simpo
zionul „Orașul Filiași în conste
lația Epocii Ceaușescu" și un re
cital de poezie patriotică și revolu
ționară „Odă patriei și partidului". 
Tot aici s-a deschis o expoziție de 
pictură, grafică, artă populară și 
fotografică, sub genericul „Arc 
peste timp". (Nicolae Băbălău).

MUREȘ. — Sub genericele „Un 
om pentru oameni", „Tinerețea re
voluționară a unui erou" și „Un om 
al păcii, într-o țară a păcii", la 
casele de cultură, cluburile și că
minele culturale clin județul Mu
reș se desfășoară simpozioane, ex
puneri și mese rotunde dedicate 
aniversării a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Acțiunile organizate in 
întîmpinarea aniversării a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului sint întregite de verni
sarea unor expoziții omagiale și 
susținerea de programe artistice, la 
care iși dau concursul artiști ama
tori și profesioniști laureați ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României". (Gheorghe Giurgiu).

timpul zilei. între 20 și 30 de grade, 
local mai ridicate. Dimineața și seara, 
pe alocuri, se va produce ceață. în 
București : Vremea se va încălzi ușor, 
iar cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperatura minimă 
va fi cuprinsă între 13 șt 17 grade, iar 
maxima intre 26 și 28 de grade.

Manifestări politico-educative și cultural-artistice consacrate împlinirii a 20 de ani de ia Congresul al IX-lea al partidului
Dedicate în acest an aniversării a 

două decenii de la Congresul al IX- 
lea al partidului, acțiunile complexe 
„Patrie română, țară de eroi" și „Tot 
înainte!", desfășurate sub egida Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, se înscriu în ampla operă de 
educare a copiilor și pionierilor în 
spiritul dragostei față de patrie și 
partid, al respectului față de tradi
țiile glorioase de luptă și muncă ale 
clasei noastre muncitoare.

în cadrul acestor acțiuni s-au des
fășurat ample manifestări politico- 
educative, de muncă, învățătură și 
creație tehnico-științifică, cultural- 
artistice și sportive, prilej cu care 
pionierii din întreaga tară au oma
giat sub generice ca „20 de trepte de 
glorii și împliniri socialiste". „Erou 
printre eroii țării". ..Stejarul din 
Scornicești", marile realizări ale po
porului român obținute în ultimii 20 
de. ani, de cînd în fruntea partidu
lui și a țării se află cel mai iubit 
fin al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La Muzeul de istorie și artă al mu
nicipiului București a fost prezen
tată expunerea ..20 de ani de Ia 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — 
epocă de mărețe împliniri socialiste", 
la. care au participat elevi ai liceu
lui „Gheorghe Lazăr" și ai Școlii ge
nerale nr. 128.

între', manifestările omagiale orga
nizate în Capitală se înscriu și sim
pozioanele „Epoca Ceausescu — 
epoca de glorie a tinereții noastre 
revoluționare'', ce s-a desfășurat la 
clubul întreprinderii „23 Augjist" ; 
„20 de ani de la Congresul al IX- 
lea al partidului — piatră de hotar 
a istoriei României moderne", ..Bucu- 
reștiul -Epocii Ceaușescu»". care au 
avut loc la întreprinderea de con
fecții și tricotaje.

Cronica zilei
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție, o delegație a Uniunii Federale 
a Țăranilor Cooperatori din Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, condusă 
de Pavol Jonas, președintele Con
siliului Central al uniunii, a făcut o 
vizită în țara. noastră, in perioada 
I—G iulie'.'" ': "

. Cu acest prilej, membrii delega
ției au . avut convorbiri cu to
varășul Marin Vasile, președintele 
Consiliului Național al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și au vizitat unități 
agricole dc stat și cooperatiste din 
județele Ialomița și Constanța.

★
La Bacău s-au încheiat, sîmbătă, 

lucrările unei importante manifes
tări științifice medicale: a XII-a edi
ție a simpozionului de stomatologie

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Sub titlul : „Românca 

Maricica Puică și americanul Henry 
Marsh — vedetele reuniunii de ia 
Helsinki", agenția France Presse co
mentează concursul internațional de 
atletism desfășurat in capitala Fin
landei; subliniind : „Maricica Puică, 
medaliată cu aur în proba de 3 000 m 
la J.O. de Ia Los Angeles, a cîștigat 
cu un timp excelent cursa de 5 000 m. 
realizînd a doua performanță mon
dială a tuturor timpurilor. Atleta 
româncă a devansat-o cu mai bine 
de o secundă pe portugheza Aurora 
Cunha, în timp ce britanica Zola 
Budd nu s-a clasat decît pe locul 6, 
la 7 secunde de învingătoare".

în continuare, în comentariu se 
arată : „La 800 m feminin, românca 
Doina Melinte, deținătoarea titlului 
olimpic la această probă, a întrecut-o 
pentru a doua oară în trei zile pe 
campioana mondială și deținătoarea 
recordului lumii pe această distanță, 
Jarmila Kratochvilova".

VOLEI. La competiția internațio
nală de volei pentru juniori de la 
Tatabanya (Ungaria), echipa Româ
niei a învins cu scorul de 3—1 
(10—15, 15—4, 15—7, 15—5) formația 
secundă a Ungariei. Alte rezultate : 
Polonia — Ungaria A 3—1 ; Ce
hoslovacia — R.F. Germania 3—1 ; 
Bulgaria — R.D. Germană 3—1.

TENIS. în finala probei feminine 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, Martina 
Navratilova a învins-o cu 4—6, 
6—3. 6—2 pe Chris Evert Lloyd.

CICLISM. Proba contracronometru 
pe echipe a Balcaniadei de ciclism 
de la Novo Mesto (Iugoslavia) a re

La Comandamentul Marinei Mili
tare a avut loc simpozionul „Congre
sul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român — moment de referință în 
viața partidului și a întregului popor, 
generat de spiritul novator, profund 
științific, consecvent revoluționar 
promovat de secretarul general al 
partidului in toate domeniile con
strucției socialiste".

★
în cadrul manifestărilor dedicate 

împlinirii a 20 de ani de la Congre
sul al IX-lea al partidului, în muni
cipiile Galați și Tecuci, orașele Be- 
rești și Tg. Bujor, precum și la că
minele culturale din județul Galați 
se desfășoară „Luna culturii cine
matografice gălățene". Sînt progra
mate simpozioane, dezbateri, con
cursuri, întregite de prezentarea 
unor filme artistice de lung metraj 
și documentare ce înfățișează trans
formările înnoitoare petrecute in 
viața poporului nostru în cei mai 
'rodnici ani din istoria patriei, anii 
„Epocii Ceaușescu".

★
La Cabinetul județean pentru ac

tivitatea ideologică și politico-educa- 
tivă din Oradea a avut loc simpo
zionul „Congresul ai IX-lea al Parti
dului Comunist Roman. «Euoca 
Ceaușescu»,. epoca de aur în istoria 
milenară a ponorului român". Comu
nicările prezentate de către activiști 
de partid și de stat, cadre didactice, 
oameni de cultură și artă au relevat 
Importanța istorică a Congresului al 
IX-lea ăl P.C.R.. moment de cotitură 
în viața partidului și a întregului 
nostru popor, marile realizări obți
nute în dezvoltarea economico-socia- 
lă a României în cea mai rodnică 
perioadă din milenara istorie a pa
triei, pe care, cu îndreptățită mîn- 
drie patriotică, o numim „Epoca 
Ceaușescu"...

(Agerpres)

infantilă, la care au luat parte ca
dre didactice universitare și specia
liști din țară și de peste hotare, pre
cum și reprezentanți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății. Programul de 
desfășurare a acestei reuniuni, or
ganizată de Uniunea societăților ’de- I 
științe , medicale din Republica, So
cialistă România, a inclus cornimicărf ' 
și referate ce vizează perfecționarea 
stomatologilor, prin cunoașterea în
deaproape a unor probleme actuale 
legate de asistența medicală de pro
fil. Lucrările prezentate au abordat 
o bogată problematică privind utili
zarea homeopatici și acupuncturil în 
stomatologie, aspectele epidemiolo- 
gice și terapia adecvată afecțiunilor 
dentomaxilare la copii și tineri, tra
tarea urgențelor în stomatologia in
fantilă și altele.

(Agerpres)

venit echipei Bulgariei, înregistrată 
pe distanța de 100 km în 2h 10’19”, 
urmată de Iugoslavia 2h 11'09”, Gre
cia — 2h 14’32”. România — 2h 15’56”, 
Turcia — 2h 29’38”.

BASCHET. în orașul Salgotarjan, 
din Ungaria, au continuat întrecerile 
competiției internaționale de baschet 
pentru junioare „Cupa Prietenia". 
Echipa României a întrecut forma
ția Poloniei cu scorul de 63—53. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Ungaria 
78—68 ; Bulgaria — R.P.D. Coreeană 
104 — 74 ; Cehoslovacia — Cuba 
81—61.

ȘAH. După 12 runde, în turneul 
interzonal feminin de șah de la 
Jeleznovodsk, în clasament conduce 
.Marta Lltinskaia cu 7.5 puncte (2), 
urmată de Matveeva 7,5 puncte (1). 
Margareta Mureșan (România) se 
află pe locul 6, cu 6 puncte și trei 
partide întrerupte.

t V
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan (color) : „Ultima 
cursă". Premieră TV. Producție a 
studiourilor iugoslave.

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color) — Muzică populară

1S.00 Album duminical (parțial color) 
Din sumar : • Ztmbete printre 
melodii • Imn păcii. • Muzică șl 
poezie • Ritm și melodie 9 Pa
gini cinematografice vesele 9 Te- 
lesport • Din istoria filmului mut

Se împlinesc, astăzi, 15 ani de la 
semnarea noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
eveniment de seamă în cronica re
lațiilor româno-sovietice. Poporul 
nostru, ca și popoarele sovietice, 
privește cu sentimente de satisfacție 
evoluția continuu ascendentă a co
laborării prietenești, multilaterale 
dintre cele două țări, atît în vasta 
operă de făurire a socialismului și 
comunismului, cit și pe plan inter
național, in lupta pentru salvgar
darea păcii, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună'.

Documentul semnat la 7 iulie 1970, 
la București, dezvoltînd prevederile 
primului Tratat — care a jalonat, 
timp de peste două decenii, cadrul 
legăturilor rodnice de alianță dintre 
România și Uniunea Sovietică — a 
sintetizat experiența acumulată în 
relațiile dintre popoarele noastre și 
a dat. în același timp, expresie vo
inței celor două țări de a întări ne
contenit prietenia și colaborarea 
dintre ele, pe temelia de nezdrunci
nat a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectării independen
tei și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești. Tratatul a încununat, în 
condițiile noii etape istorice, legătu
rile tradiționale de prietenie și so
lidaritate dintre popoarele celor 
două țări, dintre forțele lor sociale 
înaintate, demo
cratice, revoluțio
nare, care s-aii 
întra'jutorat ade
sea, de-a lungul 
timpului, în lupta 
pentru eliberare 
națională si so
cială, pentru o 
viață mai bună. 
Cimentate în ul
tima purte a celui 
de-al doilea răz
boi mondial, prin 
sîngele vărsat în 
comun de ostașii 
români și sovie
tici în bătăliile 
purtate umăr la umăr pentru zdro
birea fascismului, aceste relații au 
fost ridicate la tin nivel nou, calita
tiv superior după preluarea puterii 
în România de către oamenii mun
cii, găsindu-și puternice resurse in 
comunitatea orîndtiirii sociale, a 
aspirațiilor fundamentale și țelurilor 
supreme care animă cele două țări.

întărirea relațiilor de prietenie 
româno-sovietice se înscrie organic 
în politica externă a partidului și 
statului nostru, în centrul căreia se 
află neabătut, ca principiu perma
nent. adîncirea continuă a conlucră
rii și solidarității cu statele socia
liste, în primul rînd cu țările so
cialiste vecine, o înaltă prețuire 
acordîndu-se extinderii și aprofun
dării colaborării prietenești cu 
Uniunea Sovietică.

Reafirmind această orientare fun
damentală. consacrată în documen
tele congreselor și conferințelor na
ționale ale partidului, tovarășul 
S'TCdt.AE" CEAUȘESCU, în telegra
ma șdțesatu tovarășului MIHAIL 
GORBACIOV, cu prilejul alegerii 
in funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., arăta : „Am con
vingerea fermă eă, acționînd îm
preună, vom asigura întărirea con
tinuă a relațiilor dc strînsă priete
nie și colaborare româno-sovietice, 
a solidarității militante dintre parti
dele și statele noastre, amplificarea 
și adîncirea conlucrării și cooperării 
rodnice în domeniile politic, econo
mic, tchnico-ștlinfific, precum și în 
alte domenii ale construcției socia
liste și comuniste, spre binele po
poarelor noastre, al cauzei generale 
a socialismului și păcii".

Tratatul, de la a cărui semnare se 
împlinesc astăzi 15 ani, s-a dovedit 
un instrument puternic pentru am
plificarea continuă a colaborării 
multilaterale româno-sovietice. Tn 
evoluția ascendentă a acestor relații 
o deosebită însemnătate au avut De
clarația comună din 1976 și alte do
cumente semnate de România și 
U.R.S.S. la nivelul cel mai înalt — 
documente care, îmbogățind și con- 
cretizind prevederile Tratatului, au 
constituit rodnice programe dc lu
cru pentru extinderea și aprofun
darea conlucrării reciproc avanta
joase.

Revine Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice — forțele politice con
ducătoare din cele două țări — me
ritul de a fi asigurat, prin legătu
rile de strînsă prietenie și conlucra
re dintre ele, dezvoltarea generală 
a colaborării româno-sovietice. în 
acest cadru, un rol hotărîtor l-au 
avut și-1 au convorbirile la nivel

15 ani de la semnarea 
noului Tratat de prietenie, 

colaborare si asistentă
9 1

mutuală dintre România 
si U.R.S.S.

• Un virtuoz al instrumentelor 
populare • La zi în 800 de se
cunde • Secvența telespectatoru
lui

14.45 însemne ale unul timp eroic (co
lor) : Poarta de apă dulce — Su- 
llna

15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color). Epoca 

Ceausescu. Anotimpul maturității: 
Lugoj

19,35 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Constanta 

înalt, înțelegerile realizate, hotâriri- 
le luate impulsionînd ansamblul ra
porturilor de conlucrare dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. în acest sens, intîlnirea din 
martie 1985, de la Moscova, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov a consti
tuit un moment deosebit de impor
tant in evoluția continuu ascenden
tă a relațiilor de strinsă colaborare 
prietenească româno-sovietice.

Opinia publică din România pri
vește cu satisfacție faptul că, în pe
rioada co a trecut de la semnarea 
Tratatului, aceste relații prezintă 
imaginea unei bogate și fertile co
laborări în toate domeniile 
dezvoltarea raporturilor pe pian po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural între cele două țări vecine 
și prietene avînd o deosebită însem
nătate pentru popoarele noastre, 
pentru afirmarea forței și prestigiu
lui socialismului în lume.

în spiritul prevederilor Tratatului, 
s-a amplificat și diversificat colabo
rarea in domeniul economici, căreia 
îi revine o pondere însemnată in 
ansamblul relațiilor bilaterale, in toți 
acești ani U.R.S.S. situîndu-se pe 
primul loc în raporturile economice 
externe ale țării noastre. Pentru 
ritmul înalt în care se dezvoltă co
laborarea economică dintre România 
și U.R.S.S. este semnificativ faptul 
că prevederile .-.cordului de colabo
rare pe perioada actualului cincinal 

sint substanțial 
depășite, numai 
anul acesta schim
burile dc bunuri 
materiale urmind 
să sporească cu 
circa 40 la sută 
față de anul tre
cut. Concomitent, 
se. extind coope
rarea și speciali
zarea in produc
ție. inclusiv’ în 
forme de înaltă 
eficiență, între 
care construirea 
în comun a unor 
importante obiec
tive industriale.

Paralel cu amplificarea relațiilor 
bilaterale. România acționează pen
tru dezvoltarea colaborării in cadrul 
C.A.E.R., în scopul soluționării, prin 
eforturi comune, potrivit înțelegeri
lor convenite la Consfătuirea la ni
vel înalt de la Moscova, a unor im
portante probleme ale dezvoltării 
economice a celor două țări, a tu
turor țărilor membre.

De asemenea. în spiritul bunelor 
relații de prietenie și conlucrare 
dintre partidele și țările noastre, o 
remarcabilă dezvoltare a cunoscut, 
în această perioadă, colaborarea pe 
planul științei, culturii și artei,; in- 
registrînd o continuă extindere și 
diversificare. Totodată, s-au dezvol
tat și se dezvoltă schimburile de ex
periență pe linie de partid și de 
stat. între organizațiile de masă și 
obștești, în diferite domenii de in
teres reciproc.

Prevederile Tratatului îșl găsesc 
materializare și in colaborarea din
tre România și Uniunea Sovietică 
în viața internațională,’' unde cele 
două țări. împreună cu celelalte 'sta
te socialiste, cu forțele democratice, 
antiimperialiste acționează pentru 
înlăturarea pericolului unei catastro
fe nucleare, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rînd a înar
mărilor nucleare, pentru destindere 
și înțelegere. Cor.siderind că pentru 
înfăptuirea acestor obiectiva majore 
ar avea o mare însemnătate succe
sul tratativelor sovieto-americane de 
la Geneva în problema armelor nu
cleare și cosmice. România a salutat 
declarațiile Uniunii Sovietice pri
vind instituirea unui moratoriu uni
lateral asupra amplasării noilor jra
chete, exprimînd speranța că S.U.A. 
vor răspunde în mod corespunzător 
unor asemenea măsuri constructive, 
în lumina preocupărilor pentru asi
gurarea unor relații internaționale 
de încredere și respect reciproc, 
România și Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru soluționarea I pe 
calea tratativelor a problemelor 
litigioase dintre state, condiție im
portantă a dezvoltării pașnice și 
progresului tuturor popoarelor.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani. de 
la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
poporul român adresează popoarelor 
sovietice calde felicitări, exprimînd 
în același timp convingerea că re
lațiile de alianță și conlucrare prie
tenească multilaterală româno-sovie
tice se vor dezvolta necontenit, în 
folosul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și înțelegerii 
internaționale.

20.15 Film artistic (color) : Poveste de 
dragoste. Premieră pe țară

21.50 Telejurnal

luni, 8 iulie 1985
20,00 Telejurnal « Două decenii de la

Congresul al IX-lea al partidului 
20,20 Orizont tehnleo-știlnți£ic 9 Știin

ța în Epoca Ceaușescu © Actuali
tatea științifică e Idei Ia dispo
ziția dv

20.40, Tezaur folcloric (color). Festiva
lul național „cîntarea României". 

21.00 Pentru dezarmare șl pace 1
21,10 Roman foileton (color) : „Bacii". 

Premieră ne tară. Coproducție a 
t.elevlzlunilor din R.D.G. șl R.P. 
Ungară. (Episodul 3)

21.50 Telejurnal

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MISTERIOASELE DIAMAN

TE. Deși simple ca structură (carbon na
tiv, sub formă de cristale octaedrice), 
diamantele — minerale cu cea mai mare 
duritate — continuă să ridice in fața cer
cetătorilor probleme neelucidate încă. Por
nind de la faptul că în toate zăcămintele 
cunoscute pînă nu demult prețioasele cris
tale se află in „tuburi" de kimberlit — rocă 
ultrabazică formată în coșurile vulcanice — 
care coboară pînă la mari adîncimi, oame
nii de știință au emis ipoteza că ele s-au 
format in adîncurile pămintului la tempe
raturi și presiuni foarte mari. Dar iată că 
tocmai cind această explicație era unanim 
acceptată, in Australia au fost descoperite 
însemnate zăcăminte de diamante care nu 
se află în „tuburi" de kimberlit. „Se impu
ne deci, scrie revista „Science et Vie", 
reexaminarea tuturor reprezentărilor noas
tre referitoare la originea diamantelor, 

materiale cu utilizări atit de variate în 
industrie".

• EMULSIE PENTRU MOTOA
RE. In contextul eforturilor de economisi
re a energiei, specialiștii polonezi exami
nează posibilitatea utilizării unei emulsii 
de apă și păcură pentru alimentarea mo
toarelor de navă. Ei au reușit să creeze 
o asemenea emulsie, cu „picături" de 
apă de 10 microni și chiar mai mici. In
jectată în cilindrii motoarelor, aceasta per
mite economisirea cîtorva procente de 
combustibil, fapt confirmat de testele 
efectuate pe nava „Rolnik", de 15 000 tone, 
în același context, în urma eforturilor cer
cetătorilor din Szczecin, s-a obținut și o 
emulsie spumantă — 
bustibil și „globule" 
apă. Prin utilizarea 
zează obținerea unei 
tibil de 12—15 la sută.

un amestec 
extrem de 

acesteia se 
economii de

de com- 
micl de 
preconi- 
combus-

• RADIO PORTATIV FĂRĂ 
BATERII, De un asemenea aparat ar avea 
nevoie, în special, geologii, cercetătorii 
polari, alpinlștii, într-un cuvînt toți cei care 
se află vreme îndelungată în locuri unde 
nu se pot achiziționa baterii. Aparatul rea
lizat de firma vest-germană „Schneider" 
este însoțit de următoarea instrucțiune : 
„Vei învîrti minerul un minut și vei putea 
asculta radio un ceas întreg". Minerul ac
ționează un generator care încarcă cu 
curent continuu un acumulator cu nichel 
— cadmiu montat in corpul aparatului.

• DUPĂ PATENTUL LIBELU
LEI. Cercetători ai Universității statului 
Colorado, studiind minunatul „aparat de 
zbor" creat de natură, pe nume libelulă, 
în primul rînd capacitatea acestei insecte 
de a rămîne suspendată în văzduh, de a 
zbura lateral și de a se avînta înainte cu 
o viteză incredibilă pentru dimensiunile 

el, au descoperit că ea dezvoltă o forță 
ascensională specifică de trei ori mal mare 
decît cel mai perfecționat, aparat de zbor 
creat de ruina omului. Secretul zborului 
insectei constă în faptul că aripile ei sub
țiri iși schimbă forma în timpul evoluțiilor 
aeriene, producînd virtejuri. Cercetătorii 
propun ca, aplicîndu-se acest nou principiu 
al tehnicii de zbor, aripile avioanelor să 
fie prevăzute cu plăci metalice care să 
producă asemenea virtejuri. Noile avioane 
și-ar putea schimba rapid direcția de zbor 
și ar putea ateriza pe o pistă de patru ori 
mai scurtă decît cele necesare in prezent.

• MOBILĂ SCULPTATĂ DE... 
LASER. O nouă profesiune pentru laser 
— cea de „sculptor" în lemn -- au găsit 
și specialiștii combinatului de mobilă din 
Zeulenroda, R.D. Germană, împreună cu 
cercetători de la Universitatea „Friedrich 
Schiller" din Jena. Fasciculul de raze laser 
este utilizat pentru a «e realiza diverse 

ornamente pe mobilă, practic, orice con
tururi de plăci de lemn cu grosimea pînă 
la doi centimetri. Noua tehnologie eu laser 
permite transformarea 'unei munci deosebit 
de migăloase — aceea de încrustare a lem
nului. efectuată de secole manual, într-o 
operație rapidă, productivitatea muncii la 
această operație crescind de 6—10 ori.

• ÎN LOC DE ALCOOL MEDI
CINAL. Este știut că înaintea efectuării 
unei injecții, pielea pacientului se dezin
fectează cu un tampon de vată înmuiat in 
alcool. După părerea anumitor medici, 
acest procedeu nu oferă însă suficiente ga
ranții împotriva unor eventuate infecții. 
Tocmai de aceea, în spitalele din Stock
holm, pentru o dezinfectare mai temeinică, 
a început să fie folosit, de cîtva timp, în 
loe de alcool etilic, izopropanol, sub formă 
de aerosoli. Puterea antiseptică a acestuia 
este de zece ori mai mare. Dezinfectantul 

pătrunzînd adînc în piele, se elimină astfel 
mai sigur pericolul unor infecții și alergii.

• ARMĂTURĂ CU ACE PĂ
TRATE. Procedeul de armare a betonu
lui cu „ace" de oțel este cunoscută de 
multă vreme, dar o firmă japoneză i-a 
adus un mic corectiv care determină bune 
rezultate. Este vorba de utilizarea unor 
fragmente dc sîrmă cu lungimea de 30 mi
limetri, avînd o secțiune pătrată de 0,5 pe 
0.5 mm. Fabricarea acestor „ace" revine 
cu 75 la sută mai Ieftină decit a celor 
obișnuite, armătura astfel realizată pre- 
luînd mai bine eforturile de întindere ale 
betonului. într-un metru cub de beton se 
înglobează între 40 și 100 kg de astfel de 
„ace". Betonul armat după această me
todă este de două-trei ori mai rezistent 
la șocuri și cu 20 la sută la întindere. 
Construcțiile dintr-un astfel de beton sînt 
mai ușoare și, implicit, mai ieftine.

UIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERE

TCdt.AE


„Este necesară instaurarea unor raporturi economice 
internaționale bazate pe egalitate și avantaj reciproc"

• Intervenția șefului delegației române la sesiunea 
Consiliului Economic

din Republica Zimbabwe

și înțelegere în întreaga lume
AMPLE RELATĂRI, COMENTARII Șl APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Presa Internațională reflectă amplu în pagi
nile sale politica externă a României socialiste 
consacrată edificării păcii, realizării dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nucleare, promovă
rii unei colaborări neîngrădite, egale în drep-

turi între țări, punînd în evidență pozițiile con
structive, inițiativele și propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

Sînt relevate, totodată, activitatea neobosită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pentru înflo
rirea multilaterală a patriei, realizările remar
cabile obținute de România în anii socialismu
lui, îndeosebi în ultimele două decenii.

într-un articol consacrat noii 
Inițiative de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, „JORNAL DE 
ANGOLA" evidențiază că recentul 
Apel al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din Republica So
cialistă România adresează un 
vibrant îndemn la oprirea cursei 
aberante a înarmărilor, la împie
dicarea militarizării Cosmosului.

După ce arată că România se 
pronunță pentru oprirea amplasă
rii de noi rachete pe durata ne
gocierilor de la Geneva, cotidia
nul relevă că oamenii muncii ro
mâni se adresează tuturor popoa
relor europene, factorilor de răs
pundere politică cu apelul de a 
depune eforturi sporite pentru ca 
toate statele continentului euro
pean, îndeosebi țările din N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia, să fie 
mai active, să dea dovadă de răs
pundere față de destinele națiu
nilor lor, să contribuie într-o for
mă corespunzătoare la succesul 
tratativelor sovieto-americane.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a prezentat noi propu
neri în problemele dezarmării — 
evidențiază cotidianul norvegian 
„AFTENPOSTEN" referindu-se la 
recenta cuvîntare în care șeful sta
tului român s-a pronunțat pentru 
trecerea la reducerea cil cel puțin 
10 la sută a efectivelor militare în 
Europa și pe alte continente.

în ceea ce privește punctul de 
vedere românesc, potrivit căruia 
țările din cele două blocuri mili
tare — N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia — ar trebui să procedeze 
primele în acest mod, ziarul nor
vegian arată că președintele Nicolae 
Ceaușescu consideră posibilă adop
tarea de către țările socialiste a 
unei inițiative proprii, chiar fără 
a se ajunge în prealabil la un 
acord cu N.A.T.O. Aceasta nu ar 
reprezenta nici un pericol pentru 
capacitatea lor de apărare, dimpo
trivă, le-ar întări prestigiul și ar 
determina intensificarea luptei pen
tru pace în Europa și în întreaga 
lume — notează ziarul, citind din 
cuvîntarea președintelui României, 

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a referit la problemele dezarmă
rii în numeroase cuvîntări — 
continuă „Aftenposten", mențio- 
nind că România și-a înghețat 
cheltuielile militare cu trei ani în 
urmă și că ea consideră că ar fi 
deosebit de important dacă și alte 
state ar lua o hotărire în acest 
sens, pornind de la nivelul anului 
1985 și trecînd, ulterior, la o redu
cere anuală cu un anumit procent, 
de 5—10 la sută.

Ziarul amintește, totodată, că 
România a salutat inițiativa sovie
tică privind o sistare unilaterală 
temporară a amplasării armelor 
nucleare, considerînd că este ne
cesar ca și Statele Unite să răs
pundă corespunzător. Este subli
niată; de asemenea, poziția Româ
niei, reafirmată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, în favoarea des
ființării concomitente, în timp cît 
mai scurt, a celor două pacte mi
litare — N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia.

Eforturile României vizînd re
luarea cursului destinderii sînt re
flectate și de cotidianul zairez 
„ELIMA". Subliniind că în situa
ția actuală, în care sume tot mai 
mari se alocă în scopuri militare, 
în care efectivele trupelor cresc 
iar armamentele, inclusiv cele nu
cleare, se perfecționează, președin
tele Nicolae Ceaușescu se pronunță 
pentru reducerea cu cel puțin 10 
la sută a efectivelor militare în 
Europa și pe alte continente. Con
siderînd că o asemenea măsură ar 
trebui adoptată în primul rînd de 
țările din cele două blocuri mili
tare și că este posibil ca statele

să aib^ o Inițiativă pro-. socialiste 
prie în acest sens, chiar fără un 
acord prealabil cu țările din 
N.A.T.O., ziarul evidențiază că 
președintele României apreciază o 
asemenea opțiune ca o contribuție 
la lupta pentru pace în lume.

După ce amintește că România 
a adoptat cu trei ani în urmă hotă
rîrea de a-și îngheța cheltuielile 
militare, agenția iugoslavă de pre
să TANIUG evidențiază că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pro
pus ca toate statele să ia măsuri 
similare, pornind de la nivelul anu
lui 1985, iar ulterior să treacă la 
o reducere anuală de 5—10 la sută 
a bugetelor lor militare, 
relevă că România este 
acționeze împreună cu 
țări în această direcție, 
ar crea un climat favorabil păcii.

Poziția exprimată de președin
tele Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea ca cele două țări partici-

în lume —»

r MANIFESTĂRI CULTURALE 
ROMANEȘTI. în orașul Krems din 
Austria a avut loc parada cinte- 
cului, dansului și portului popular 
românesc, la care a participat an
samblul „Doina Crișului" din Brad, 
aflat intr-un turneu in această țară. 
Au fost de față oficialități ale 
orașului Krems, membri ai Asocia
ției Austria — România, un nu- 
mpros public. O profundă impre
sie asupra publicului spectator au 
lăsat-o pitorescul costumelor popu
lare românești din Munții Apuseni 
și Oaș, acuratețea și originalitatea 
interpretării tradiționalelor dansuri 
și cintece din Transilvania, precum 
și virtuozitatea soliștilor instru
mentiști.

REUNIUNE. La Varșovia a avut 
loc o reuniune a Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, în care s-au 
făcut aprecieri preliminare privind 
rezultatele dezvoltării economice a 
țârii in prima jumătate a acestui 
an. S-a evidențiat, după cum arată 
agenția P.A.P., că în această peri
oadă s-a înregistrat o dezvoltare a 
producției, dar aceasta a fost sub 
prevederile planului anual. De ase
menea, au fost relevate unele suc
cese obținute în domeniul perfec
ționării economiei 
ducerii acesteia, 
P.A.P.

naționale și con- 
relevă agenția

într-o declarație
la Havana,

L

DECLARAȚIE.
făcută ■ — _
Consiliului de Stat și al -Consiliu
lui de Miniștri ale
Cuba, Fidel Castro Ruz, a reafir
mat necesitatea ca toate statele din

președintele
Republicii

Agenția 
gata să 
celelalte 
ceea ce

rea păcii și securității 
relevă ziarul libanez.

Agenția CHINA NOUA relatea
ză pe larg despre cuvîntarea rosti
tă la marea adunare populară din 
orașul Rovinari de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
șeful statului român a arătat că 
România va întări în continuare 
colaborarea cu țările socialiste, cu 
alte state ale lumii. în vederea 
opririi cursei înarmărilor, în pri
mul rînd nucleare, atît pe Pămînt 
cît și în Cosmos.

Relatînd despre primirea _ la 
București de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ministrului 
echipamentului, pregătirii profe
sionale și formării cadrelor al Re
gatului Maroc, agenția marocană 
de presă M.A.P. pune în evidență 
că, în acest cadru, oaspetele a ex
primat sentimentele de stimă din 
partea regelui Hassan al II-lea față 
de președintele României, omagiul

® Noua inițiativă de pace a președintelui 
României corespunde intereselor tuturor po
poarelor © Propuneri constructive îndrepta
te spre oprirea cursei înarmărilor și înlătu
rarea primejdiei nucleare, spre reducerea 
cheltuielilor și efectivelor militare • Un pro
gram realist pentru edificarea noii ordini eco
nomice internaționale ® In condițiile cri
zei economice mondiale, România este una 
din puținele țări care a reușit să-și mențină 
un ritm echilibrat de dezvoltare.

pante Ia negocierile de la Geneva 
— Uniunea Sovietică și S.U.A. — 
să avanseze noi inițiative și măsuri 
de oprire pe timpul tratativelor a 
oricăror acțiuni de înarmare, de 
producere și experimentare a ar
melor nucleare sau de militarizare 
a Cosmosului, este reflectată și de 
cotidianul cubanez „GRANMA". 
Acesta arată că președintele Româ
niei salută propunerile sovietice 
cu privire la unele măsuri uni
laterale în domeniul armelor nu
cleare, exprimînd speranța că și 
partea americană va răspunde co
respunzător.

Sub titlul „O nouă ordine eco
nomică internațională — Inițiative 
ale președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu", ziarul libanez „AN- 
N1DA“ reliefează necesitatea ex
primată de președintele României 
privind promovarea unui nou tip 
de relații între state, a unor mo
dificări radicale în mecanismele 
economice internaționale.

Potrivit . /
elaborată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, unul dintre principalele 
obiective ale edificării noii ordini 
economice internaționale il consti
tuie eradicarea subdezvoltării, a 
diferențelor existente între nive
lurile de dezvoltare ale statelor 
lumii — se arată în articol.

România consideră că Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să aibă 
un rol mult mai activ în efortu
rile vizînd edificarea noii ordini, e- 
conomice internaționale. Propunînd 
un amplu program de acțiune, cu 
măsuri imediate pentru împiedica
rea deteriorării situației economice 
și măsuri de perspectivă, de mo
dificare a sistemului economic in
ternațional, România, președin
tele Nicolae Ceaușescu aduc o im
portantă contribuție la relansarea 
activității economice, la consolida-

concepției românești.

pe care 1-1 aduce „pentru activita
tea sa in favoarea păcii, dreptății 
și înțelegerii între popoare".

Agenția marocană subliniază, tot
odată, cursul pozitiv al relațiilor 
dintre România și Maroc, care se 
dezvoltă în deplină .concordanță cu 
hotărîrile și înțelegerile convenite 
la nivel înalt; precum și 
reciproc exprimată de a 
aceste raporturi pe plan 
economic, tehnico-științific 
alte domenii de activitate.

Hotărîrea României, afirmată in 
mod constant de 
Nicolae Ceaușescu, de a-și aduce o 
contribuție activă la ' 
pe cale politică a problemelor com
plexe din Orientul Mijlociu, cores
punzător dorinței popoarelor din 
această zonă de a trăi și a se dez
volta într-un climat de pace, secu
ritate și colaborare, este eviden
țiată, de asemenea, de agenția 
egipteană de presă M.E.N.

Agenția reliefează, totodată, ex
tinderea relațiilor dintre România 
și Egipt pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii de interes comun, Im
portanța schimbului de opinii la 
nivel înalt între cele două țări 
privind problemele majore ale vie
ții internaționale, și in mod deo
sebit evoluțiile situației din Orien
tul Mijlociu.

într-un articol consacrat relați
ilor de prietenie dintre România și 
R.P.D. Coreeană, ziarul „NODON 
SINMUN" arată că Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, aniversat recent, a mar
cat un moment esențial în dezvol
tarea raporturilor multilaterale în
tre cele două partide, țări și po
poare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen acordă o mare atenție 
consolidării și dezvoltării prieteniei 
româno-coreene — relevă ziarul,

dorința 
extinde 
politic, 
Și in

președintele
soluționarea

subliniind importanța deosebită a 
dialogului la cel mai înalt nivel în 
această direcție. Convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au constituit mereu mo
mente de cotitură, care au ridi
cat aceste relații prietenești la un 
nivel superior — subliniază ziarul 
coreean.

Un articol ce pune în evidență 
succesele României în dezvoltarea 
sa economică este publicat de re
vista sovietică „MEJDUNAROD- 
NAIA JIZNI", care prezintă, pe 
bază de date concrete, rezultatele 
dobîndite de țara noastră în cursul 
anului trecut. Sînt consemnate 
cifre semnificative privind crește
rea importantă a venitului națio
nal și a volumului producției in
dustriale în comparație cu anul 
anterior, precum și numărul mare 
de locuințe noi date în folosință 
în țara noastră și în cursul anului 
1984. De asemenea, în articol se 
menționează că România a obți
nut în anul 1984 cea mai mare pro
ducție la cereale, precum și la alte 
culturi agricole.

România este 
care au reușit 
ritm echilibrat 
relevă într-un articol ziarul kuwei- 
tian „AL SEYASSA". Cotidianul 
evidențiază că țara noastră își e- 

. difică o economie la
tehnic, 
permanentă pentru 
producției industriale, agricole 
agroalimentare.

în ceea ce privește raporturile 
economice cu alte state, ziarul își 
informează cititorii că țara noastră 
întreține relații bazate pe coope
rare și avantaj reciproc cu statele 
socialiste, ca și cu cele occidentale. 
Totodată, România a întins noi 
punți vizînd dezvoltarea relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele arabe și cu cele din zona 
Golfului.

Ziarul peruan „HOY“ consacră 
un articol contribuției decisive a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și punerea în practică 
în România a măsurilor cu carac
ter economic urmărind așezarea 
întregii activități pe baze eficiente, 
reducerea importurilor de energie, 
In primul rînd de petrol, concen
trarea eforturilor către valorifica
rea resurselor energetice și de ma
terii prime proprii, modernizarea 
agriculturii și dezvoltarea tehnolo
giilor moderne. Toate acestea — 
notează ziarul peruan — evidenția
ză potențialul economiei românești, 
premisă importantă pentru conti
nuarea procesului de dezvoltare a 
țării.

Articolul este însoțit de o fo
tografie a președintelui 
Ceaușescu.

într-un articol consacrat 
tării economice a țării 
ziarul mexican „LA PRENSA" re
liefează „ritmurile înalte de creș
tere înregistrate constant in Româ
nia". Semnificativ este faptul că și 
în perioada în care recesiunea pe 
plan mondial s-a manifestat pu
ternic, industria românească a în
registrat creșteri, iar volumul co
merțului exterior a sporit — scrie 
ziarul mexican.

De asemenea, BULETINUL IN
STITUTULUI PENTRU COOPE
RARE POLITICĂ,’ ECONOMICĂ 
ȘI CULTURALĂ INTERNAȚIO
NALĂ DIN ITALIA, referindu-se 
la dinamismul remarcabil al eco
nomiei românești, relevă că acest 
dinamism este rodul strategiei eco
nomice elaborate de către Partidul 
Comunist Român, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, strategie care 
prevede o profundă schimbare în 
domeniul tehnologiei, mai ales In 
sectorul industrial, menită să per
mită industriei românești să atingă 
niveluri ridicate de competitivitate 
pe piețele internaționale.

(Agerpreș)

GENEVA 6 (Agerpreș). — Lucră
rile sesiunii Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. continuă la Geneva 
cu examinarea situației economiei 
mondiale, precum și a măsurilor ca 
se cer întreprinse pentru combate
rea manifestărilor crizei economice, 
care afectează practic toate țările, 
cu deosebire pe cele în curs de 
dezvoltare, și determină perpetua
rea și 
statele

Șeful 
poziția 
necesitatea asigurării, prin eforturi 
comune, a unei relansări și creșteri 
durabile și generalizate a economiei 
mondiale, instaurării de noi rapor
turi economice internaționale, baza
te pe egalitate și avantaj reciproc. 
Arătînd că tratativele purtate pînă 
în prezent în cadrul dialogului 
Nord-Sud nu au dus practic la nici 
un rezultat, vorbitorul a propus ca 
lucrările sesiunii să se concentreze 
cu prioritate spre găsirea unor mo
dalități adecvate pentru angajarea 
de negocieri reale, în cadrul O.N.U., 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, în scopul depășirii

adîncirea decalajelor dintre 
bogate și cele sărace.
delegației române a expus 

țării noastre cu privire la

și Social al O.N.U.
crizei economice mondiale și rezol
vării problemelor subdezvoltării, 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Un domeniu major ce trebuie des
chis dialogului internațional și care 
se cere soluționat în mod echitabil 
este cel al datoriilor externe. Abor- 
dînd acest aspect, șeful delegației 
române a adus în atenția partici- 
panților propunerile și inițiativele 
concrete formulate de țara noastră 
în vederea unei reglementări globa
le a problemei datoriilor externe a 
țărilor în 
negocieri 
dezvoltate, 
sistemului 
tul român 
ția constantă a țării noastre privind 
necesitatea eliminării barierelor pro- 
tecționiste, a măsurilor de natură 
restrictivă și a practicilor discrimi
natorii și s-a pronunțat în favoarea 
unor acțiuni concrete în vederea 
reducerii tarifelor vamale, pentru 
instaurarea unui comerț liber, echi
tabil, în interesul tuturor țărilor, și 
în primul rînd al celor în curs 
dezvoltare.

• Uniunea Națională Africană a 
obținut 63 de locuri in forul legislativ

una dintre țările 
să-și mențină un 
de dezvoltare —

un înalt nivel 
manifestînd o preocupare 

diversificarea 
«i

Nicolae
dezvol- 
noastre.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

America Latină și, în genere, ță
rile în curs de dezvoltare să-și in
tensifice lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale, echitabile și drepte — 
transmite agenția Prensa Latina. 
El s-a pronunțat pentru raporturi 
economice juste între țările pu
ternic dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

luni lucrările conferinței anuale 
a miniștrilor de externe din țările 
membre ale Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) — 
Brunei, Filipine, Indonezia, Malaye- 
zia, Singapore și Thailanda. Cu a- 
cest prilej — informează agenția 
Reuter — vor fi examinate situația 
din regiune, probleme ale cooperă
rii în cadrul organizației, precum și 
relațiile A.S.E.A.N.-C.E.E.

landeză de presă S.T.T., citată de 
France Presse. Ministrul finlandez 
al comerțului exterior, Jermu Laine, 
a declarat că „Eureka" nu are un 
caracter militar și deci participa
rea Finlandei la acest proiect nu 
contravine neutralității țării.

ȘOMAJ. Numărul șomerilor în 
Republica Irlanda a sporit, în iunie, 
cu peste 4 000, ajungînd la 227 938

curs de dezvoltare, prin 
între aceste țări, statele 

băncile și organismele 
bancar-financiar. Delega- 
a reiterat, totodată, pozi-

de

HARARE 6 (Agerpreș). — Uniu
nea Națională Africană din Zim
babwe, partid condus de primul 
ministru, Robert Mugabe, a obținut 
victoria în alegerile generale desfă
șurate la începutul acestei săptă- 
mini, primele de la proclamarea 
independenței țării, în urmă cu cinci 
ani. Potrivit rezultatelor definitive 
ale alegerilor — cilate de agențiile 
Reuter și U.P.I. — in viitorul parla
ment al tării, ZANU va avea 63 de 
deputați în forul legislativ suprem 
al Republicii Zimbabwe. Principala 
formație de opoziție, Frontul Patrio
tic al lui Joshua Nkomo, va fi re
prezentată în parlament prin 15 
deputați.

în alegerile rezervate populației 
de culoare, de la începutul săptă- 
mînii, s-au prezentat la urne aproa
pe 2,9 milioane de alegători, ceea 
ce reprezintă o participare la vot 
de aproape 100 Ia sută.

După cum s-a mai anunțat, prln- 
tr-un scrutin separat, organizat 
săptămîna trecută, au fost desem
nați cei 20 de deputați reprezentind 
comunitatea albă din Zimbabwe.

„ȘTIINȚA TREBUIE SA-ȘI CONCENTREZE ATENȚIA CONAKRY:
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PROBLEMELE REALE ALE OMENIRII1*
cuvîntare a secretarului general al O.N.U.

pentru a se face față situației. Tot
odată, el a afirmat că „situația ac
tuală cere o orientare a științei în 
direcția priorităților reale umane".

După eșuarea tentativei 
de lovitură de stat militară

COMUNICATUL dat publicității 
la încheierea convorbirilor desfășu
rate la Lusaka între președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, și pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Radovan Vlaikovici, subli
niază necesitatea continuării con
tactelor sovieto-americane pentru a 
se ajunge la un acord asupra redu
cerii armamentului nuclear și a de
zarmării, în interesul întregii ome
niri și al destinderii 'pe plan in
ternațional — relatează agenția 
Taniug.

CONFERINȚA. La Kuala Lumpur 
se vor desfășura începînd de

CONVORBIRI. Richard Haas, 
coordonator special al Departament 
tului de Stat al S.U.A. în problema 
cipriotă, a avut convorbiri, la An
kara, cu oficialități din cadrul Mi
nisterului de Externe ’ 
— informează 
Press. Haas a relevat

eforturile secretarului ge- 
O.N.U., Javier Perez de 

în vederea unei soluționări 
a problemei cipriote.

sprijină 
neral al 

-Cuellar, 
pașnice

FINLANDA 
rința de 
francez 
„Eureka",

al Turciei 
agenția Associated 

că S.U.A.

și-a exprimat do- 
a participa la proiectul 

de tehnologie spațială 
', a informat agenția fin-

BRUXELLES 6 (A- 
gerpres). — La Bru
xelles a fost încheiată 
redactarea raportului 
Comisiei parlamenta
re belgiene instituite 
pentru a ancheta îm
prejurările in care 
s-au declanșat tragi
cele incidente pe sta
dionul „I-Ieysel", cu 
prilejul finalei „Cupei 
campionilor europeni" 
la fotbal. După cum a 
indicat președintele 
comisiei intr-o con-

ROMA 6 (Agerpreș). — La Triest 
(Italia) s»țu deschis lucrările unei 
conferințeVîn problemele cooperării 
științifice Sucl-Sud și Nord-Sud, la 
care participă reprezentanții a circa 
50 de instituții științifice din în
treaga lume — informează agenția 
ANSA.

în discursul rostit cu acest prilej, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a arătat că în 
prezent există trei fenomene asu
pra cărora oamenii de știință tre
buie să-și concentreze eforturile : 
complexitatea tot mai mare a tehno
logiilor de distrugere, degradarea 
mediului înconjurător și continua 
agravare a' flagelului sărăciei, igno
ranței și maladiilor. în context, 
secretarul general al O.N.U. a re
levat că există resurse suficiente

ROMA 6 (Agerpreș). — Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, care se află într-o vizită la 
Roma, a conferit cu ministrul italian 
al afacerilor externe, Giulio Andre
otti. După cum relevă agenția Asso
ciated Press, interlocutorii au abor
dat o gamă largă de probleme, prin
tre care ansamblul problematicii din 
Orientul Mijlociu — cu prioritate si
tuația din Liban — și conflictul din
tre Iran și Irak. De asemenea, au 
fost examinate probleme legate de 
ceremoniile preconizate pentru mar
carea, în acest an, a celei de-a 
40-a aniversări a Organizației Națiu
nilor Unite.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protestul Libanului împotriva acțiunilor preconizate de 
S.U.A. vizînd izolarea aeroportului din Beirut • Contacte 

diplomatice
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpreș).

— într-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, guvernul Libanu
lui a protestat împotriva acțiunilor 
preconizate de S.U.A. vizînd izola
rea aeroportului din Beirut în semn 
de represalii pentru deturnarea avio
nului de pasageri aparținînd compa
niei americane TWA — relatează 
agenția Associated Press. In docu
ment se arată că o asemenea măsu
ră din partea americană ar fi în con
tradicție cu normele dreptului in
ternațional și ar aduce daune inte
reselor Libanului, împiedicînd des
fășurarea normală a transporturilor 
aeriene ale acestei țări. Guvernul 
libanez, se menționează In scrisoa
re, depune eforturi pentru a men
ține controlul asupra securității 
aeroportului internațional din Bei-

rut și este gata să participe la orice 
inițiativă avînd ca obiectiv comba
terea oricăror acte contrare drep
tului internațional.

RABAT 6 (Agerpreș). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, aflat în vizită la Ra
bat, a conferit cu regele Hassan al 
II-lea al Marocului în legătură cu 
organizarea unei conferințe arabe la 
nivel înalt, care să abordeze cu prio
ritate problema palestiniană. Oficia
litățile marocane, citate de agențiile 
M.E.N. și Associated Press, au preci
zat, de asemenea, că în cursul con
vorbirilor au mai fost abordate ul
timele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu și problema pro
movării procesului de pace din re
giune.

R.S.A.
Noi demonstrații ale populației de culoare 

împotriva politicii de apartheid
JOHANNESBURG 6 (Agerpreș). — 

Demonstrațiile populației de culoare 
împotriva politicii de apartheid a 
regimului rasist de la Pretoria au 
continuat, vineri și sîmbătă, cu in
tensitate crescîndă. între miile de 
manil'estanți și forțele de poliție s-au 
produs ciocniri, îndeosebi în orașul 
Ldibane, din provincia Cape. Circa 
25 de persoane au fost rănite în 
urma intervenției brutale a forțelor 
polițienești, care au făcut uz de 
gloanțe de cauciuc, și peste 130 
arestate.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpreș). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a avut loc o reuniune a 
Comitetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului, care a analizat 
noul val de represiuni și teroare 
inițiat de forțele regimului minoritar 
de la Pretoria împotriva populației 
de culoare majoritare, care luptă

— ceea ce reprezintă 17,6 Ia sută 
din forța de muncă a țării, s-a 
anunțat oficial la Dublin. Guver
nul irlandez apreciază că această 
Importantă creștere a numărului 
celor fără de lucru se datorează 
majorării dramatice a contingentu
lui de absolvenți înregistrați ca 
șomeri, relatează agenția Reuter.

ECHIPA DE SALVARE de pe 
submarinul teleghidat care a des
coperit părți ale avionului „Boeing 
747“, căzut acum două săptămini in 
Atlantic, apreciază că intr-una din 
aceste rămășițe ar exista 
neagră" a aparatului. Ea ar 
te să se stabilească motivul 
tabil al prăbușirii acestui 
aparținind companiei „Air 
in urma căreia și-au pierdut viața 
toți cei 329 de oameni 
bord. Una dintre ipoteze 
fn interiorul 
dat una sau

presă, do-ferință de 
cumentul critică sever 
deficiențele in asigu
rarea pazei și securi
tății în incintă »și in 
jurul arenei sportive. 
Comisia consideră to
tuși cu principalii răs
punzători sini așa- 
zișii suporteri brita
nici, care au comis a- 
devărate crime.

Parlamentarii 
gieni pun in cauză, de 
asemenea, și Uniunea 
Europeană de Fotbal

bel-

pentru abolirea sistemului de discri
minare rasială. în cursul reuniunii 
a fost adoptată o hotărire care ex
primă îngrijorarea comitetului față 
de agravarea situației din R.S.A., 
determinată de înăsprirea politicii 
agresive a administrației sud-africa- 
ne și, pe de altă parte, față de actele 
agresive ale regimului de apartheid 
împotriva statelor independente 
vecine.

De asemenea, hotărîrea cere sta
telor și firmelor occidentale să în
ceteze colaborarea cu regimul de la 
Pretoria.

“I

LUSAKA 6 (Agerpreș). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
s-a pronunțat pentru adoptarea unor 
sancțiuni economice internaționale 
împotriva Republicii Sud-Africane. 
El a apreciat că afirmația potrivit 
căreia astfel de sancțiuni ar afecta 
populația de culoare mai mult decît 
pe cea albă nu constituie decît „o 
scuză a acelora care doresc să per
petueze actuala stare de lucruri din 
R.S.A.".

„cutia 
permi- 
indubi- 

avion 
India",

aflați la 
este că 

aeronavei ar fi explo- 
douâ bombe.

(U.E.F.A.), a cărei răs
pundere, după opinia 
lor, „nu poate fi elu
dată", deoarece „.inte
resele comerciale le
gate de această intil- 
nire sportivă au pre
valat in fața altor 
preocupări". Raportul, 
care va fi dat publi
cității in următoarele 
zile, va constitui 
obiectul unei dezba
teri parlamentare — 
informează agenția 
France Presse.

I

J

CONAKRY 6 
nakry, capitala 
s-a reinstaurat 
de lovitură de 
în noaptea de joi spre vineri.

într-un mesaj radiodifuzat adresat 
națiunii, președintele Comitetului Mi
litar de Redresare Națională, Lansana 
Konte, a subliniat că încercarea de 
lovitură de stat constituie punctul 
culminant al unui plan vizînd de

clanșarea unui război fratricid in 
Guineea și a avut un caracter tribal. 
El a confirmat că acțiunea s-a soldat 
cu victime. Totodată, Lansana Konte 
a cerut populației să nu se lanseze 
în măsuri de represalii la adresa 
vreunui grup etnic.

Postul de radio Conakry a anunțat 
că, printr-o hotărire a Comitetului 
Militar de Redresare Națională, pre
ședintele Lansana Konte a fost avan
sat la gradul de general, pentru ser
vicii aduse națiunii. Pe de altă 
parte, Ia Conakry au fost instituite 
interdicții de circulație pe timpul 
nopții.

(Agerpres). — La Co- 
Republicii Guineea, 

calmul după tentativa 
stat militară produsă

Pentru normalizarea 
relațiilor dintre Nicaragua 

și Costa Ricct
SAN JOSE 6 (Agerpreș). — Intr-o 

declarație făcută la San Jose, pre
ședintele Republicii Costa Rica, Luis 
Alberto Monge, a anunțat că acceptă 
propunerea făcută de președintele 
Republicii Nicaragua, Daniel Ortegă 
Saavedra, de a începe un dialog — 
cu concursul Columbiei, Franței, 
Venezuelei, Mexicului și Republicii 
Panama — privind normalizarea de
plină a raporturilor bilaterale — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a propus ca dialogul să se desfășoare 
la Ciudad de Panama.

MANAGUA 6 (Agerpreș). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu acordul gu
vernului costarican de a începe con
vorbiri consacrate normalizării rela
țiilor bilaterale, 
radiotelevizată, el 
țierea dialogului 
„Grupului de la
Franței — asupra creării unei zone 
de securitate, sub control internațio
nal, de-a lungul graniței comune, va 
permite înlăturarea tensiunilor exis
tente între cele două țări, provocate 
de forțe externe — relevă agenția 
T.A.S.S.

într-o alocuțiune 
a subliniat că ini-
— cu concursul 

Contadora" și al

Scrutin parlamentar 
în Mexic

Duminică, în Mexic se des- 
alegeri pentru
Deputaților și
guvernatori de

reînnoirea 
desemnarea 
state fede-

că în urma 
exista surprize 

serios

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- 
pres). — 
fășoară 
Camerei 
a șapte 
rale.

Observatorii opinează 
scrutinului nu vor 
care să afecteze serios pozițiile 
Partidului Revoluționar Instituțio
nal, de guvernămint, ce dispune, în 
prezent, de toate locurile în Senat 
și de 300 dintre cele 400 mandate 
ale Camerei Deputaților.

In sprijinul rezolvării 
problemei datoriilor externe 

ale țărilor în curs de dezvoltare
BRIDGETOWN 6 (Agerpreș). — în 

comunicatul comun dat publicității 
la Bridgetown, după încheierea lucră
rilor reuniunii la nivel înalt a Pieței 
comune caraibiene (CARICOM), se 
exprimă necesitatea unor măsuri 
concrete, eficiente, care să conducă 
efectiv la rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă țările lumii, în 
specia) cele în curs de dezvoltare, 
ale căror economii sînt greu afectate 
de menținerea unor datorii externe 
împovărătoare — transmite agenția 
Prensa Latina. Țările membre ale 
CARICOM s-au pronunțat pentru 
convocarea unei Conferințe interna
ționale privind soluționarea proble
melor financiare existente între sta
tele industrializate și cele în curs de 
dezvoltare.

în altă ordine de idei, șefii de gu
vern din țările Pieței comune carai
biene și-au exprimat sprijinul față 
de inițiativele de pace în America 
Centrală ale „Grupului de la Conta
dora", au condamnat politica rasistă 
a regimului sud-african și au subli
niat necesitatea de a se respecta 
ferm drepturile inalienabile ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului la autodeterminare și la edifi
carea unui stat propriu — transmite 
agenția citată.

CARACAS 6 (Agerpreș). — în dis
cursul pronunțat cu prilejul Zilei 
independenței țării, președintele Ve- 
nezuelei, Jaime Lusinchi, s-a pro
nunțat pentru aprofundarea coope
rării regionale și consolidarea unită
ții de acțiune a popoarelor latino- 
americane și caraibiene în efortul 
comun de depășire a dificultăților 
actuale din economiile naționale — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a evidențiat consecințele negative 
ale menținerii unei datorii externe 
împovărătoare pentru statele din re
giune, ca și ale perpetuării unui cli
mat încordat în America Centrală.

în context, șeful statului venezue- 
lean a evidențiat „aspirațiile de pace, 
cooperare și dezvoltare ale țărilor 
din America Latină", arătând că în
făptuirea acestor obiective comune 
necesită acțiuni și eforturi comune.

în domeniul politicii externe, pre
ședintele Venezuelei a exprimat do
rința țării sale de a avea raporturi 
reciproc avantajoase cu toate statele 
lumii și s-a pronunțat pentru solu
ționarea tuturor controverselor Inter
naționale prin mijloace pașnice, pe 
calea dialogului politic.
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