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Răspuns In insuflețitomle chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

FAPTE ALE HĂRNICIEI 

ȘI ABNEGAȚIEI 

MUNCITOREȘTI
Am parcurs o nouă și rodnica 

săptămînă de lucru. O săptămînă 
în care a fost dat publicității Pro
iectul de Directive ale Congresului 
al Xlll-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea economico-socialâ a 
României în cincinalul 1986-1990 și 
orientările de perspectivă pină în 
anul 2000. Luînd cunoștință cu pro
fundă satisfacție și îndreptățită 
mîndrie patriotică de luminoasele și 
mobilizatoarele prevederi ale aces
tui document programatic de cea 
mai mare însemnătate pentru vii
torul socialist și comunist al na
țiunii noastre, oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei acționea
ză cu sporită însuflețire și energie 
pentru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii, înscriind noi și remar
cabile realizări la panoul de o- 
noare al întrecerii socialiste în în- 
timpinarea înaltului forum al comu
niștilor. O atestă și veștile primite 
ieri de la corespondenții „Scînteii".

Pe primul plan : îndepli
nirea planului I Și nu numai 
îndeplinit, ci și depășit. îndeplinit 
la toti indicatorii. Depășit la toate 
produsele necesare și cerute de 
economia națională, solicitate la 
export. Este una din mobiliza
toarele sarcini subliniate de secre-
(Continuare in pag. a Ii-a)

S-a efectuat proba de punere în funcțiune 
a termocentralei pe șisturi bituminoase din Anina

In conformitate cu hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27 iunie a.c., adunările de dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază ale partidului se află 
în plină desfășurare. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe problemele 
agriculturii, industriei și activității de partid, adunările 
și conferințele de dări de seamă șl alegeri în organi
zațiile de partid reprezintă un eveniment politic de 
importanță majoră în viața partidului, a întregului 
popor. In cadrul acestora, comuniștii sînt chemați să 
analizeze profund și multilateral întreaga activitate 
desfășurată, îndeosebi in ce privește realizarea canti
tativă și calitativă a sarcinilor economice, să stabi
lească obiectivele muncii politice și organizatorice care 
să stea la baza activității lor viitoare, pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a tuturor_.sarclnilor ce 
le revin în vederea realizării exemplare a planului din 
acest an și din întregul cincinal. Inslstind asupra ca
racterului de lucru pe care acestea trebuie să-l aibă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Adunările ge
nerale din organizațiile de bază, conferințele de partid 
trebuie sâ prilejuiască o largă analiză, in spirit critic 
și autocritic, a întregii activități desfășurate de fiecare 
organizație și să se tragă concluziile necesare pentru 
munca viitoare".

Proiectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea al 
Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în cincinalul 1986-1990 
și orientările de perspectivă pînă în anul 2000 con
feră dezbaterilor comuniștilor care lucrează în între

prinderi miniere și schelele de extracție, pe șantiere, 
pe platformele industriale și pe ogoare, în cercetare 
și învățămînt, în artă și cultură, pretutindeni, direcții 
precise de acțiune. Direcții pentru materializarea cărora 
sînt necesare măsuri temeinic fundamentate vizînd 
îndeplinirea sarcinilor curente și de perspectivă — astfel 
îneît organizațiile de partid să militeze prin măsurile 
pe care le iau, prin exemplul comuniștilor, pentru 
transpunerea pe terenul faptelor a prevederilor din 
Directive.

In pagina a patra a ziarului publicăm relatări de 
la adunările de dare de seamă și alegeri din orga
nizații de bază din două unități economice : întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală și 
cooperativa agricolă de producție Balota de Sus, co
muna Murgaș, județul Dolj.

In unanimitate, comuniștii din cele două organizații 
de bază, ca dealtfel din toate în care au avut loc 
adunări generale în aceste zile, și-au exprimat puter
nica adeziune față de hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27 iunie a.c. privind realegerea de către Congre
sul al Xlll-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu in func
ția supremă de secretar general al partidului și au 
adoptat hotărîri proprii prin care iși reafirmă voința 
inflăcărată ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reinvestit cu cea mai înaltă răspundere in partid - 
conștienți că prin această opțiune partidul și poporul 
nostru vor avea in continuare garanția sigură a înfăp
tuirii cu succes a tuturor obiectivelor pe care și le 
propun pentru ridicarea țării noastre pe noi culmi de 
progres, de civilizație socialistă și comunistă.

Sîmbătă s-a efectuat primul pa
ralel cu sistemul energetic național 
(proba de punere în funcțiune) al 
grupului generator numărul 1 de 
330 MW de la termocentrala pe 
șisturi bituminoase din Anina, ju
dețul Caraș-Severin.

Această centrală, care va avea, 
în final, o capacitate de 990 MW, 
va valorifica superior un combus
tibil cu putere calorică redusă — 
șisturile bituminoase. Demn de 
relevat este că această nouă 
cetate a energiei și luminii, situată 
în Munții Banatului la peste 600 m 
altitudine, este în întregime _o 
realizare a gîndirii tehnice româ
nești, eforturile cercetătorilor, pro- 
iectanților, constructorilor și mon- 
torilor de aici fiind încununate de 
o activitate la fel de laborioasă și 
rodnică a constructorilor de mașini 
din tară, care au conceput și reali
zat în întregime necesarul de uti
laje și echipamente al centralei.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, de 
Comitetul județean de partid

Caraș-Severin. se spune, între 
altele :

Cu puternică și legitimă mîndrie 
patriotică subliniem că această 
termocentrală, parte integrantă a 
programului stabilit pe baza orien
tărilor și indicațiilor dumneavoas
tră privind dobindirea independen
ței energetice a țării, este un 
obiectiv de importantă națională 
executat in întregime cu inteligență 
și utilaj românesc, marea majori-, 
tate a utilajelor și echipamentelor 
fiind unicate, executate pentru 
prima oară de intreprinderile noas
tre constructoare de mașini. Reu
șita primului paralel Ia acest nou 
izvor de energie electrică inaugu
rează, in premieră națională, valo
rificarea superioară a bogatelor 
rezerve de șisturi bituminoase.

Dedicind această importantă rea
lizare apropiatului forum comu
nist, vă asigurăm pe dumneavoas
tră personal, mult iubite și stimate

tovarășe Nicolae Ceaușescn, că 
vom acționa in continuare cu în
treaga răspundere și energie pen
tru realizarea in cel mai scurt timp 
a probelor tehnologice și atingerea 
parametrilor proiectați, pentru or
ganizarea tot mai bună a muncii la 
lucrările de execuție necesare ce
lorlalte grupuri energetice ce ur
mează să fie montate în perioada 
următoare. Județul Caraș-Severin 
va deveni astfel un important pro
ducător de energie electrică, adu- 
cindu-și o însemnată contribuție la 
înfăptuirea însuflețitoarelor preve
deri cuprinse în proiectul de Di
rective ale Congresului al Xlll-lea 
al partidului cu privire la dezvol
tarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 și 
orientările de perspectivă pină în 
anul 2000, la realizarea independen
ței energetice a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

In legătură cu această remarcabilă realizare a muncitorilor și spe
cialiștilor români, publicăm mai jos reportajul nostru.

„ORA KILOWAȚILOR" 
pe șantierul primei termocentrale 
pe șisturi bituminoase din țara noastră

Cu vreo două sute de ani în 
urmă, un tăietor de lemne din 
Munții Aninei și-a pus fiertura la 
foc pe niște pietroaie în loc de pi
rostrii și a plecat să mai adune 
vreascuri. Cînd s-a întors, a găsit 
ceaunul răsturnat, iar din pirostrii 
mai rămăsese o mină de cenușă. 
Pietrele arseseră pînă la ultima 
fărîmă ! Pămîntul Aninei dezvă
luia, astfel, noi izvoare, de bogă
ție : cărbunele și șisturile bitumi
noase.

Dar dacă de atunci datează ex
ploatarea cărbunelui pe aceste me
leaguri, șisturile — roci minerale 
impregnate cu hidrocarburi, semă- 
nînd, oarecum, ca aspect, cu căr
bunele, iar in ce privește compo
ziția, cu nămolul de Techirghiol 
supus deshidratării intense in cine 
știe ce condiții geologice — deși 
existente in mari canțităti in 
zonă, au fost neglijate multă 
vreme. Abia după un secol, lo
calnicii s-au apucat să extragă 
din zăcămînt petrol lampant și 
gudroane, înființînd o așa-numită 
„Fabrică de ulei“ în Anina. Canti
tatea de șist care se prelucra anual 
era însă, practic, neînsemnată, li
mitată strict la cerințele locale ; 
apoi fabrica a dispărut. Și iată că 
în zilele noastre, cind fiecare re
sursă energetică a căpătat o im
portanță deosebită în contextul 
luptei pentru asigurarea indepen
denței energetice a țării, partidul 
nostru a trasat cu claritate ca 
obiectiv energetic prioritar pu
nerea în valoare a șisturilor bitu
minoase, privite alteîndva ca un fel 
de „rude sărace" ale cărbunelui.

Programul energetic național

conține prevederi exprese referi
toare la valorificarea șisturilor 
bituminoase. Mai mult, a fost 
adoptat un Program național de 
valorificare a șisturilor bituminoa
se, program ce prevede construirea 
de termocentrale pe șisturi bitu
minoase în Banat — la Anina și 
Doman. Primul grup generator de 
330 MW al termocentralei Anina a 
fost pus in paralel cu sistemul 
energetic național în dimineața 
zilei de 8 septembrie. Termocen
trala va avea, în final, o pu
tere instalată de 990 MW — aproa
pe cit puterea hidrocentralei Porți
le de Fier I — și va pulsa în sis
tem cam de două ori și jumătate 
mai multă energie decit toate cen
tralele din România anului 1950. 
Este o nouă probă a competenței și 
maturității industriei noastre, a ca
pacității de mobilizare a cadrelor 
tehnice, a specialiștilor noștri de a 
răspunde prompt, operativ chemă
rii partidului, sarcinilor încredin
țate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Termocentrala noastră, ne 
spunea primarul Aninei, Tudor Is- 
trate, are înglobată în ea multă 
muncă omenească. O privești și te 
minunezi la gîndul miilor de pro- 
iectanți, constructori, montori care, 
ani de zile, au visat-o și au înăl
țat-o așa cum e. Gînd și faptă de 
constructor, de comunist. Această 
importantă termocentrală s-a con
struit din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, căruia avem 
bucuria de a-i raporta acum reali
zarea primului paralel cu sistemul 
energetic național al grupului ge
nerator numărul unu.

Pe locul unde se conturează ter
mocentrala, pînă nu de mult a 
fost un deal. Dealul Covăciei. Și o 
mină de coastă și, probabil, o „co- 
văcie“ — un atelier de fierărie do
tat cu foaie și nicovală — de la 
care dealul iși luase numele. In 
imediata apropiere Veghează alt 
deal, cel mai semeț din partea lo
cului, cu nume inspirat din legen
dă — „Tîlva Zînei", apoi alte dea
luri și văi, cit cuprinde ochiul. în 
Banat, dealurile împădurite, cu po
ieni umbroase, unde vara poposeau 
păstorii cu turmele, s-au numit 
tîlve : se mai numesc astfel și 
acum. Dar în afară de numele locu
rilor, totul s-a schimbat in acești 
ani de profunde transformări so
cialiste. Mai întîi, omul a retezat 
Dealul Covăciei și calota lui a răs
turnat-o ușurel în adîncitura văii, 
construind astfel un platou întins 
și trainic. Un volum uriaș de exca- 
vații pentru amenajări : 4,5 milioa
ne metri cubi de terasamente. Și 
de-ar fi fost numai atît ! Dar, con
struind termocentrala în virf de 
munte, s-au ivit probleme cu totul 
deosebite, care au pus la încerca
re, clipă de clipă, priceperea, cu
rajul, hotărîrea constructorilor, a 
montorilor de utilaje, a specialiști- ■ 
lor.

— A fost o luptă cu natura la 
propriu, ne spunea tovarășul Eugen 
Traistă, directorul întreprinderii . 
„Electrocentrale" Anina. O luptă 
corp la corp, din care am ieșit, încă 
o dată, învingători. Dar lupta cu

Anica FLOKESCU 
Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a) 
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PROIECTUL DE DIRECTIVE: 
înalt dinamism, profunde schimbări 

structurale in dezvoltarea industriei
PAGINA A III-A

RECOLTAREA
CULTURILOR

Creșterea ritmului de lucru 
impune utilizarea din plin 

a mijloacelor mecanice, 
participarea tuturor 

locuitorilor de la
DIRECȚII PRINCIPALE DF
• Intensificarea la maximum a 

recoltare a florii-soarelui, pentru 
acestei lucrări în fiecare unitate 
cel mult 8 zile de la începerea ei.

® Mobilizarea unor puternice forțe umane 
și mijloace mecanice pentru a se grăbi strîn- 
gerea și livrarea operativă, potrivit graficelor 
stabilite, a legumelor, cartofilor și fructelor.
• Trecerea cu toate forțele la recoltarea 

porumbului, sfeclei de zahăr și a altor culturi, 
pe măsură ce lanurile ajung la maturitate, cu 
deosebire pe terenurile ce urmează să fie în- 
sămînțate.

® Livrarea ritmică și integrală a cantităților 
^de produse prevăzute la fondul de stat, a-

creste
iI

încheierea 
agricolă în

DE

șl o în-
toate

ceasta constituind o obligație 
datorire de mare răspundere 
unitățile agricole.

© Asigurarea semințelor de calitate, am
plasarea cerealelor păioase potrivit asola- 
mentelor stabilite, executarea arăturilor și 
pregătirea corespunzătoare a terenului — în
cheiate grabnic, pentru desfășurarea în bune 
condiții a însămînțărilor de toamnă.
• Organizarea temeinică a activității în 

toate unitățile agricole și participarea amplă 
a tuturor locuitorilor de la sate — condiții 
esențiale pentru executarea la timp a lucră
rilor din această campanie agricolă.

Datoria fată de obște
Acest cristal e-n viață poliedru 
Cu fețele lui toate sclipitoare, 
Din străfunzimi de gînd iscate-n soare 
Cum crește din pămînt un pin, un cedru.

Ori poate brad eu tîmplâ brumărie 
Ce scapără din ramuri drepte stele 
Ca sori în șir pe firul de mărgele 
Pe-acest hotar dat nouă ca moșie.

E far și steag și țării președinte 
Cu un popor ce știe doar: *Nainte  
Și-n sus, spre vîiful luminatei creste, 
Prin vînturi tari, pe drumurile-abrupte, 
Ca toți din pacea lumii să se-nfrupte 
Prin truda lor, prin faptele oneste.

Decenii patru-s în colan de aur 
Căruia El îi este meșter-faur 
Și ochiul stînd de veghe pururi treaz, 
Timonier plutind peste talaz 
Pe valurile tulburelui azi — 
In cale ridicate-s culmi de munți, 
Ce te scufundă dacă nu le-nfrunți.

1984
Mihai BENIUC

CONSTANȚA:

Noi nave în dotarea flotei maritime românești
In dotarea întreprinderii de ex

ploatare a flotei maritime „NAVROM" 
Constanta au intrat noi nave reali
zate de șantierele navale românești', 
expresie a traducerii în viată a pro
gramului national de construcții na
vale. Astfel, cargoul ..Drăgănești". de 
4 850 tdw. construit la Brăila, a ple
cat zilele acestea în prima cursă la 
Casablanca cu mărfuri românești. De 
asemenea, se pregătește pentru pri
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mul voiai si nava ..Păltiniș", a treia 
de tiD RO-RO construită la Galati, 
în zilele următoare, zestrea flotei 
maritime românești va spori prin in
trarea in exploatare a petrolierului 
..Biruința" de 150 000 tdw și a mi
neralierului „Baia de fier" de 65 000 
tdw. ambele construite de colectivul 
întreprinderii de construcții navale 
Constanta. (George Mihăescu. cores
pondentul „Scânteii").

Țărani care să fi 
transmis vreunuia din 
feciori neostoita lor 
dragoste pentru meș
teșugul lucrării pămân
tului, iar feciorul să 
fi devenit astfel ingi
ner agronom s-au mal 
văzut. Și nu doar ciți- 
va; sînt mii și mii. Ab
solut firesc, in clima
tul generos de împli
nire a personalității 
umane din perioada 
inaugurată de Congre
sul al IX-lea al parti
dului. Era firesc deci 
ca feciorii să perfec
ționeze prin zestrea 
învățăturii, a unei spe
cializări superioare 
munca și stăruința pă
rinților depuse intr-o 
fundamentală îndelet
nicire cum este aceea 
a agriculturii. Cazul 
de care ne ocupăm 
aici este unul din cele 
bogate in semnificații.

Tatăl — țăran din 
moși-strămoși, la Că
lacea (Bihor), într-o 
zonă cu un pămînt să
rac in fața căruia oa
menii s-au găsit dese
ori neputincioși. El, 
tatăl, insă, s-a numă
rat printre ambițioșii 
satului, indirjlt în cre
dința că pămîntul lor 
poate fi, odată și oda
tă, „îngenuncheat" in 
fața stăruinței și pri
ceperii omului. Pen
tru asta, atunci cînd, m 
urmă cu 17 ani, trebu
rile cooperativei agri
cole de producție, din 
pricini multiple, se por 
ticniseră a fost ales el 
președinte al coopera
tivei. Și pentru că 
pînă atunci, nici in 
gospodăria lui și nici 
altcum, nu făcuse ni
mic de mintuială, a 
luat în serios, din pri
ma clipă, misiunea ce 
i-o pusese pe umeri 
obștea satului. Și-a dat 
seama că pentru a 
conduce nu-i erau de 
ajuns cele ce le știa. 
Și s-a apucat să înve
țe. Și a învățat atît cit 
a putut el s-o facă la

virsta și la atît de în
cărcatul său program 
de muncă. Și tot nu 
era de ajuns. De a- 
ceea, atunci cînd fe
ciorului mai mare i-a 
sosit timpul să mear
gă la facultate, i-a 
spus: „Tu, băiatule, 
ești fecior de țăran de 
aici, din Călacea. 
Și-am văzut că de mic 
ți-a plăcut timpul. 
Du-te, fiule, să te faci 
inginer agronom și să 
te întorci aici să ne a- 
juți pentru că tu ești

Un fapt, 
o semnificație

din pămîntul ăsta și ții 
la el!“. Și, deci, fiul 
cel mare. Alexandru, 
s-a dus la Agrono
mie... Cînd, peste ciți- 
va ani, i-a venit și fe
ciorului mai mic tim
pul să meargă la fa
cultate, tatăl l-a luat 
pe după umeri și i-a / 
spus: „Vezi tu, dragul 
tatii, dealurile astea? 
Intr-o zi, o să facem 
pe ele pășuni grase 
și-o să le umplem cu 
turme de oi și de vaci, 
o să creștem animale 
multe, dar nu așa, ori
cum, ti ca la carte... 
Ei, cartea asta tu tre
buie s-o înveți!". Șl, 
deci, feciorul cel mai 
mic, Ion, s-a dus la 
facultatea de zooteh
nie...

In viziunea țăranului 
președinte, problema 
urmașilor săi nu mal 
era o simplă problemă 
de familie; el a văzut 
în asta rezolvarea, in 
perspectivă, a unor 
mari interese ale ob
știi cooperatiste. Aco
lo la ei era nevoie de 
specialiști în cultiva
rea pământului și în 
zootehnie și — se gîn-

dea el — specialiștii a- 
ceștla ar trebui să pro
vină din chiar satul 
lor, să fie adică legați 
prin toate fibrele lor 
de pământul și de via
ța satului. Pe cine ar 
fi putut convinge mai 
ușor dacă nu pe pro
priii feciori, aflați la 
virsta alegerii drumu
lui in viață ?

După facultate, Ale
xandru a fost reparti
zat la C.A.P. Călacea. 
S-a dovedit un specia
list destoinic și a fost 
numit, după un timp, 
inginer-șef al coope
rativei. Acum, de cu- 
rind, a absolvit și cel 
mic, Ion. A fost re
partizat la oraș, la O- 
radea. Dar a stat acolo 
doar cîteva săptămâni, 
pină s-au obținut apro
bările pentru a veni să 
lucreze în sat la el. Și 
pentru că tocmai era 
momentul intrării in 
producție a unei fer
me noi și moderne, de 
păsări, i s-a dat s-o 
conducă.

Din clipa plecării la 
studii a celor doi fe
ciori ai președintelui și 
pină azi multe lucruri 
s-au schimbat în coo
perativă : producțiile 
au crescut, au crescut 
averea obștească și ve
niturile, s-au dezvoltat 
sectoare noi de pro
ducție, iar- satul și-a 
schimbat și el înfăți
șarea. Acum, președin
tele și fiii săi, alături 
de întreaga obște 
cooperatistă, au multe 
treburi, multe pro
iecte mari de în
făptuit. Ștefan Bocșa, 
tatăl, Alexandru și 
Ion Bocșa, feciorii, 
comuniști toți trei, 
oameni din marele 
detașament revoluțio
nar al partidului nos
tru, mi-au vorbit, cu 
firească răspundere și 
modestie, că vor să-și 
facă mereu mai bine 
datoria.

Mihai CARANFIL
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RECOLTAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ}
Transportul

Pe ogoarele județului 
HARGHITA se acționează 
intens pentru culegerea 
roadelor acestui an. Din 
ultima decadă a lunii au
gust. mecanizatorii si co
operatorii. sprijiniți de alti 
locuitori ai satelor, au tre
cut la recoltarea cartofilor, 
cultură du o mare ponde
re. ce ocupă o suprafață 
de aproape 18 000 hectare. 
Peste tot în bazinele Ciu- 
culuf si Gheorghenilor. 
unde se află unitățile cu 
cele mai Întinse suprafețe 
de cartofi, strîngerea. sor
tarea. încărcarea si trans
portul acestui produs se 
află în plină desfășurare. 
Ca urmare, pînă in seara 
zilei de 7 septembrie car
tofii au fost culeși de pe 
o suprafață de mai bine de 
1 850 hectare din cele 
7 784 hectare cultivate în 
cooperativele agricole. To
varășul Gyorgy Emeric, 
director adjunct al direc
ției agricole județene, ne-a 
spus : „Dispunem de 269 
de combine si mașini de 
recoltat, de mijloace de 
transport si forte umane 
suficiente pentru a grăbi 
recoltarea si eliberarea 
terenurilor plantate cu

Cu viteze sporite, dar și cu grijă 
pentru evitarea pierderilor

Utilizarea la întreaga capacitate a 
forțelor mecanice, participarea în 
masă a locuitorilor satelor la cules, 
buna organizare, precum și timpul 
prielnic sint factorii care au făcut 
ca în acest an în județul IALOMIȚA 
ritmul recoltării la floarea-soarelui 
să atingă zilnic viteze de peste 4 000 
hectare, astfel că pînă vineri seara 
s-a recoltat mai mult de 48 la sută 
din suprafața cultivată. „Strîngerea 
și livrarea întregii producții de floa
rea-soarelui, ne-a spus inginerul 
Radu Zezeanu, directorul cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă 
județeană, se vor încheia marți seara 
pe întreaga suprafață de 35 267 hec
tare, adică in șapte zile de la de
clanșarea recoltării. în acest an se 
acționează cu 677 combine, nu cu 
mult mai numeroase decît în anii 
precedents dar, spre deosebire de 
alte campanii, ele sînt mai bine pre
gătite, iar munca la cules este mai 
judicios organizată. Acest lucru 
este cu atît mai evident cu cît, în 
Acest an, producția medie de floa
rea-soarelui la hectar, evaluată și pe 
baza rezultatelor deja obținute, este 
aproape dublă față de aceea de 
anul trecut**.

Numeroase sint acțiunile întreprin
se în vederea sporirii vitezei de re
coltare și evitării oricăror pierderi, 
în consiliul agroindustrial Grivița 
s-au recoltat 1 500 hectare, adică 70 
la sută din suprafață. în cooperati
vele agricole din Smirna si Grivita, 
recoltatul s-a încheiat deja, combi
nele fiind trimise.in sprijinul coope
ratorilor de la Scînteia și Traianu. 
Pentru transportul recoltei la baza 
de recepție sînt utilizate 32 camioa
ne prevăzute cu remorci, economi- 
sindu-se o importantă cantitate de 
combustibil. Deoarece o bună parte 
din suprafața cultivată cu floarea- 
soarelui urmează să fie semănată cu 
grîu, concomitent cu eliberarea res
turilor vegetale, se acționează intens 
la arat, fertilizat și discuit, jumăta
te din aceste lucrări fiind deja efec
tuate.

O activate intensă, plină de răs
pundere pentru soarta recoltei de 
floarea-soarelui, ca dealtfel și a

MfflMKlffl - Cît trebuie să se recolteze... si est s-a recoltat

18%

TULCEA

Cifrele reprezintă, în procente, suprafețele de pe care s-a strîns recolta, față de suprafața cultivată, 
pfnă în seara zilei de 7 septembrie. (După datele comunicate de Ministerul Agriculturii)

-în pas cu
cartofi, care în majorita
te vor fi semănate cu 
cereale păioase".

La fata locului. In uni
tățile din consiliile agro
industriale Sîncrăieni. Sin- 
martin. Gheorgheni si Lă- 
zarea ne-am convins că se 
lucrează intens, cu răspun
dere. pînă la ora actuală 
recolta de cartofi fiind a- 
dunată de pe 35—40 Ia 
sută din suprafețele cul
tivate. Forte mari sînt mo
bilizate la recoltare. în
deosebi în acele unități 
care s-au angajat să rea
lizeze producții record si 
care dețin, in cultură in
tensivă. mai bine de 4 000 
hectare cu cartofi, cum 
sint. bunăoară, cooperati
vele agricole din Tușnad, 
Sinmartin. Sînsimion. Lă- 
zarea s.a.

Din păcate, se fac simți te 
Si unele neajunsuri de or
din organizatoric în ce pri
vește transportul produc
ției. De ce ? Pentru că 
I.T.A. si I.T.S.A.I.A. Har
ghita nu-si respectă întru 
totul obligațiile contrac
tuale. în ziua de 5 septem
brie. din cele 16 autocami
oane așteptate în unită
țile apartinind consiliului

recoltarea!
agroindustrial Sîncrăieni 
au sosit doar 9. Si sînt si 
alte exemple de acest fel. 
Or. intrucît trasportul car
tofilor nu tine pasul cu re
coltarea. in multe unităti 
se adună mari grămezi de 
cartofi oe cîmp. Si in ex
pedierea cartofilor sînt 
unele neajunsuri. Pe ram
pele bazelor de recepție se 
adună si staționează zile 
întregi mii de tone de 
cartofi.

Desigur, campania de 
recoltare a cartofilor se 
află încă la început. To
tuși. se manifestă puternic 
dorința cooperatorilor si a 
mecanizatorilor, a celor
lalți oameni ai muncii din 
agricultura județului de a 
face totul pentru strînge
rea la timp si fără pier
deri a recoltei. Se impu
ne însă cit mai grabnic să 
fie luate toate măsurile 
pentru ca transportul car
tofilor de pe cîmp si livra
rea acestora către benefi
ciari să se desfășoare 
mult mai operativ. în pas 
cu ritmul recoltării.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

celei viitoare de grîu, am constatat 
și la C.A.P. Cocora, din consiliul 
agroindustrial cu același nume. In- 
tr-o solă, unde se estimează o pro
ducție bună la floarea-soarelui, 16 
combine au intrat în lan la prima 
oră a dimineții. Recoltarea se des
fășoară in flux continuu, în module 
de lucru, producția fiind transporta
tă direct în baza de recepție. Trac
toarele care arau — deoarece și 
aici două treimi din suprafața cu 
floarea-soarelui este premergătoare 
griului — lucrau grupat, iar mai 
multe echipe de cooperatori adunau 
resturile vegetale, care erau apoi 
transportate cu utilajele.

Tot ce se recoltează. în aceeași zi, 
se transportă in bazele de recepție. 
De acest lucru ne-am convins la 
baza de recepție din consiliul agro
industrial Căzănești. „în acest an nu 
am mai refuzat nici un transport — 
ne-a spus șeful bazei, Matei Lex. 
Avem 50 de oameni care asigură 
atît solarizarea florii-soarelui insu
ficient uscate, cit și descărcarea ra
pidă a mijloacelor de transport, 
astfel incit nici un camion nu stă 
în bază mai mult de 15—20 de mi
nute, efectuînd și cite 3—4 curse pe 
zi“. Cele mai mari cantități la fon
dul de stat le-au livrat la această 
bază de recepție cooperativele agri
cole din Muntenii-Buzău și Colelia. 
Rămase în urmă sint cele din Că
zănești și Rași, cu un ritm zilnic de 
livrare de sub 20 tone. „De fapt 
aceste unități, ca și cele din consi
liile agroindustriale Urziceni, Movi
la, Gura Ialomiței — ne-a spus in
ginerul Florea Pîrlogea, directorul 
direcției agricole județene — sînt 
rămase în urmă nu doar cu livră
rile, ci și cu recoltarea. O cauză o 
constituie coacerea mai întîrziată, 
dar sînt și factori de ordin subiec
tiv. Specialiștii direcției noastre s-au 
deplasat în aceste unități spre a 
sprijini buna organizare și desfășu
rare a recoltării florii-soarelui. ast
fel incit și aceste unități să termine 
recoltarea în termenul stabilit".

Ion MARIN

în actualitate — culesul porumbului!
Mobilizați de îndemnurile tovară

șului Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, adresate în
tregii tărănimi. la recenta consfătui- 
re de lucru de la C.C. al P.C.R.. oa
menii muncii de ne oboarele jude
țului OLT acționează cu fermitate 
pentru efectuarea în timp optim și 
de calitate a lucrărilor agricole de 
toamnă. Pe prim-nlan se situează a- 
cum recoltarea florii-soarelui si a 
porumbului.

Mii si mii de mecanizatori si coo
peratori sint nrezenti in cimn. la 
culesul roadelor toamnei. De la Giu- 
vărăsti si Izbiceni. din Lunca Ol
tului si a Dunării, oină in dealu
rile subcarpatice, la Leleasca Si Vi- 
tomiresti. cimotii cunoaște. în aces
te zile, ritmul alert al muncii. Pînă 
aseară, in județul Olt au fost re
coltate aproape 22 000 hectare cu 
floarea-soarelui. ceea ce înseamnă 
63 la sută din suprafața cultivată. 
Totodată. în consiliile agroindustria
le Izbiceni. Ianca. Stoicănești. Vi
șina si in alte locuri a încenut Si 
culesul porumbului, cultură care in 
unitățile agricole din județul Olt 
ocupă peste 80 000 hectare.

Spre deosebire de anii precedenti. 
floarea-soarelui a aiuns mai repede 
la maturitate in centrul si nordul 
județului si. de aceea, bătălia se des
fășoară în unitățile agricole din con
siliile unice Valea Mare. Găneasa, 
Movileni. Strejesti. Scornicesti si 
Snineni. unde această cultură de
ține o pondere importantă. ..Am 
concentrat forța mecanică — ne 
spunea tovarășul Constantin Lupu. 
președintele consiliului agroindus
trial Valea Mare — in cooperativele 
agricole Brebeni. Slatina si Milcov, 
acolo unde lanurile au aiuns mal 
repede la maturitate. Ca urmare, 
combinele au fost mai bine utiliza
te. ceea ce ne-a permis să înregis
trăm un ritm soorit la recoltare. La 
C.A.P. Slatina s-a încheiat această 
lucrare, iar la alte unităti este mult 
avansată". La fel se procedează și 
în consiliile agroindustriale Scorni
cesti. Măruntei. Găneasa etc. în alte 
locuri, unde lanurile de floarea- 
soarelui nu au aiuns la maturitate 
în mod uniform, s-a trecut la cule
sul manual al capitulelor coapte. 
Asa se procedează în consiliile agro
industriale Verguleasa și Spineni.

în același timp cu intensificarea 
strîngerii florii-soarelui. se acționea
ză ne un front larg si la recoltarea 
porumbului. Nota dominantă a aces
tei vaste lucrări o constituie calita
tea. initiindu-se în acest sens mă
suri concrete pentru evitarea orică
rei pierderi de producție. „Coopera
torii din unitățile agricole ale con
siliului agroindustrial Izbiceni — 
preciza tovarășul Florea Liciu. ingi- 
nerul-sef al consiliului — au intrat 
cu toate forțele la culesul porum
bului. in specia! la cooperativele a- 
gricole „Unirea“-Corabia. Izbiceni si 
Giuvărăști. Pină acum au fost re
coltate deja peste 400 de hectare. 
Pentru urgentarea lucrării, culesul 
se efectuează atit manual, cit si me
canic. Sintem organizați astfel incit 
în cel mult 25 de zile să încheiem 
recoltarea Porumbului ne toate su
prafețele cultivate".

Tovarășul Damian Munteanu. di
rectorul direcției agricole județene, 
ne-a înfățișat măsurile stabilite pe 
plan județean pentru buna desfășu
rare a campaniei agricole de toam
nă. Amintim dintre acestea : core
larea transportului cu ritmul stabilit 
la culesul florii-soarelui si porum
bului. astfel incit întreaga producție 
recoltată să alungă in aceeași zi in 
bazele de recepție ; pentru micșo
rarea distantei de transport au fost 
înființate noi puncte de preluare, 
astfel incit distanta să nu depășeas
că 10—15 km. în acest fel se pot 
efectua patru curse n« zi de către 
fiecare mijloc de transport. Progra
mul județean prevede ca in fiecare 
zi să se recolteze peste 2 300 hecta
re cu oortrmb atit mecanic, cit și 
manual.- în acest scop, pentru fie
care consiliu unic si Pentru fiecare 
unitate agricolă au fost stabilite 
parcelele care urmează a fi recol
tate manual si mecanic. în scopul 
bunei utilizări a mijloacelor meca
nice. acestea au fost organizate în 
formații de lucru complexe, care să 
asigure atit recoltarea porumbului, 
strîngerea cocenilor si a celorlalte 
resturi vegetale.

Toate aceste măsuri vor asigura, 
fără îndoială. înregistrarea în zilele 
următoare a unui ritm intens la re
coltarea culturilor de toamnă.

Emilian ROUĂ

Mai multă exigență in respectarea cerințelor 
calitative privind livrarea fierului vechi

Concluzii și cîteva măsuri absolut necesare desprinse 
din investigațiile la Combinatul siderurgic Hunedoara

Prin prisma importanței cu totul 
deosebite a reciclării resurselor ma
teriale pentru asigurarea bazei ma
teriale a realizării sarcinilor de plan, 
la recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea ca, 
în continuare, toate ministerele, ju
dețele și unitățile economice să ac
ționeze cu mai multă hotărire pen
tru recuperarea și valorificarea re
surselor materiale și energetice re- 
folosibile, pentru recondlționarea 
pieselor de schimb și subansamble- 
lor.

în cadrul acestor resurse materiale 
refolosibile. o atenție tot, mai mare 
se acordă în ultimul timp fierului 
vechi. Un calcul arată că o tonă de 
fier vechi înlocuiește o cantitate de 
fontă care se obține din o tonă de 
cărbune cocsificabil și două tone de 
minereu de fier — materii prime 
care, achiziționate pe piețele exter
ne. costă peste 100 de dolari. Dată 
fiind importanța acestei resurse ma
teriale. s-a prevăzut ca in acest an 
circa 8 milioane tone de otel din 
producția totală planificată de 15 mi
lioane tone să fie fabricată din fier 
vechi. Se obțin astfel importante 
economii de fonduri valutare, re
surse materiale și energetice, ceea 
ce este în avantajul eficientei pro
ducției siderurgice.

De bună seamă, fierul vechi livrat 
oțelăriilor trebuie să fie cît mai cu
rat. adică să nu 
cuprindă impuri
tăți nemetalice, 
metale neferoase 
sau oteluri aliate 
cu nichel, crom, 
molibden, wol
fram și vanadiu ; 
totodată, resturi
le de fier vechi 
trebuie să cores
pundă din punct 
de vedere fizic 
— adică al for
mei. dimensiuni
lor, masei volu- 
mice — cerințelor 
fiecărui procedeu 
de elaborare a 
mărcii de otel 
dorite.

Deci, problema care se ridică este: 
cum sint respectate aceste cerințe de 
ordin calitativ de către furnizorii de 
fier vechi? Am stăruit mai mult asu
pra acestei probleme in cadrul inves
tigațiilor întreprinse la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara.

CE DEMONSTREAZĂ FAPTELE? 
în cadrul Combinatului siderurgic 
hunedorean există o adevărată 
uzină dotată cu utilaje și instala
ții care se ocupă de pregătirea fie
rului vechi achiziționat pentru a fi 
utilizat în cuptoare.

— Dacă toți furnizorii de fier vechi 
ar respecta reglementările legale in 
vigoare privind modul in care tre
buie să ne expedieze metalele refolo
sibile. activitatea în uzina noastră ar 
fi mai redusă, iar drumul fierului 
vechi la oțelărie mult mai scurt — 
ne explică ing. Alexandru Dragotă, 
directorul uzinei. Sint întreprinderi, 
cu care colaborăm de multă vreme, 
care au înțeles de ce insistăm atit de 
mult să ne trimită flerul vechi curat, 
sortat, tăiat sau balotat și proce
dează în consecință. Dar în alte 
unități furnizoare stăruie încă men
talitatea că fierul vechi e un fel de 
amestec de materiale refolosibile 
care conține in principal sîrme, 
table, cuie și bucăți de teavă. în pe
rioada care a trecut din acest an am 
refuzat, pe motive de calitate, circa 
5 la sută din cantitățile de fier 
vechi care au sosit in combinat. în 
fond și fierul vechi e o marfă. Așa 
cum beneficiarii noștri pretind să le 
livrăm produse siderurgice de cali
tate. și noi solicităm să ni se expe
dieze fierul vechi — materie primă 
de bază — așa cum prevăd standar
dele in vigoare.

— Ce trebuie făcut pentru ca toa
te unitățile din activitatea cărora re
zultă fier vechi să respecte condi
țiile de calitate la care v-ați referit?

— Respectarea acestor condiții nu 
este o problemă de bunăvoință, ci un 
imperativ înscris in lege. Dar noi am 
considerat necesar să și demonstrăm 
că avem dreptate. De aceea. îm
preună cu întreprinderea județeană 
Hunedoara de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile. am 
invitat in combinat specialiști și 
factori de răspundere din întreprin
deri productive care au secții de 
pregătire a resturilor de metal și din 
întreprinderi județene de colectare 
care ne trimit cele mai mari canti
tăți de fier vechi, pentru a vedea la 
fata locului cum sosește fierul vechi, 
cum il pregătim, cum se elaborează 
o șarjă de oțel și cite greutăți în- 
tîmpinăm atunci cind fierul vechi nu 
este de calitate corespunzătoare.

O ANALIZA CONCLUDENTA LA 
FAȚA LOCULUI. însoțim delegații 

invitat! in combinat. Ne oprim la un 
vagon de cale ferată abia sosit cu 
resturi tehnologice, ștralfuri de tablă, 
șpan și bucăți mai mari de metal 
(capete de laminate șl forjate) din 
otel obișnuit și din oțel aliat. 
Se face sortarea materialelor din 
acest vagon la fața locului. După 
o muncă de circa două ore se 
formează cinci grămezi : una cu 
șpan. două cu resturi metalice ușoa
re — table (una cu tablă aliată și 
una cu tablă de oțel carbon) și două 
grămezi cu resturi metalice mai gre
le, separat, aliate și nealiate. Dacă 
șpanul ar fi fost presat în cițiva 
baloți. el ar fi ocupat un spațiu de 
trei ori mai redus, ceea ce se și de
monstrează pe loc. Introdus în cup
tor în starea afinată în care a fost 
adus, șpanul ar fl ars ca o mînă de 
paie, fără un efect util.

Din discuțiile cu oțelarii am des
prins că. dacă în șarjă se introduc 
amestecate oțeluri carbon și oțeluri 
aliate, procesul de elaborare decurge 
greu, se pierde timp pentru analize 
suplimentare de laborator, se con
sumă in plus o serie de materiale 
pentru corectarea compoziției, iar de 
multe ori rezultă o altă marcă de 
oțel decit cea dorită. Este de retinut 
însă și faptul că in acest proces se 
cheltuiesc materiale și energie pen
tru a neutraliza și elimina o serie 
de elemente de aliere prețioase con
ținute in resturile de oțeluri aliate.

care au o prezență nedorită în șarjă. 
Oțelarii au insă meșteșugul lor și, 
dacă resturile de oteluri aliate sint 
sortate pe mărci sau grupe de mărci 
și sînt introduse în anumite șarje 
tot de oțeluri aliate, elementele de 
aliere conținute in flerul vechi pot 
fi „salvate". în acest caz, se adaugă 
în șarjă elemente de aliere noi nu
mai pină la completarea procentului 
dorit.

ARGUMENTE PREA PUȚIN CON
VINGĂTOARE. Discuția finală a 
fost, firește, destul de aprinsă. Unii 
furnizori au încercat să vină cu 
scuze sau motivări. Argumentul cel 
mai des invocat a fost acela că. pen
tru a se pregăti corespunzător fierul 
vechi în unitățile din activitatea că
rora rezultă, ar fi necesară forță de 
muncă suplimentară, utilaje adecva
te si. mai ales, combustibil.

Așa să fie oare? Chiar dacă acti
vitatea respectivă se desfășoară la 
Hunedoara sau într-o întreprindere 
constructoare de mașini din Brașov, 
bunăoară, nu este necesară aceeași 
forță de muncă și același consum de 
combustibil pentru pregătirea fieru
lui vechi? în acest context, trebuie 
ținut seama de faptul că. atunci cind 
se repartizează anumiți indicatori de 
plan și resurse energetice unei între
prinderi este avută în vedere în
treaga activitate pe care trebuie să 
o desfășoare, inclusiv în ce privește 
pregătirea și expedierea. în condiții
le reglementărilor legale in vigoare, 
a materialelor refolosibile. Deci, fie
care întreprindere este datoare, o 
obligă legea, să-și organizeze astfel 
activitatea îneît să răspundă si aces
tei sarcini de mare importantă eco
nomică. Cît privește cheltuielile? Ei 
bine, experiența uzinei de speciali
tate din cadrul Combinatului side
rurgic Hunedoara demonstrează că 
activitatea de pregătire și sortare a 
fierului vechi este rentabilă. Da, 
rentabilă! Două exemple sint con
cludente în acest sens. Un vagon in 
care se află fier vechi numai cu o 
anumită marcă sau grupă de mărci 
de otel care conține 10 la sută nichel. 
15 la sută crom și 2 la sută molib
den este decontat cu o valoare 
echivalentă cu aceea a 20 de vagoane 
livrate cu fier vechi amestecat, ne
pregătit. De asemenea, un vagon de 
șpan balotat sau brichetat este echi
valent cu trei vagoane încărcate cu 
șpan foios. deci cheltuielile de trans
port sint de tot atîtea ori mal re
duse.

CE S-A HOTARÎT ÎN FINAL? 
în încheierea acestei analize s-au 
stabilit o serie de măsuri, dintre care 
enumerăm :
• întărirea controlului în unită

țile care livrează direct fierul vechi. 

astfel îneît fiecare cantitate trimisă 
la combinatul hunedorean să conți
nă material sortat si pregătit. Expe
dierea fierului vechi se va face nu
mai cu viza de control a organelor 
de specialitate din cadrul Întreprin
derilor județene de recuperare si 
valorificare a materialelor refolosi
bile.
• Centrele de preluare sl pregă

tire a fierului vechi din cadrul în
treprinderilor județene de recupera
re si valorificare a materialelor re
folosibile să se doteze corespunzător 
si să-si organizeze astfel activitatea 
încit livrările de fier vechi să sa 
facă numai in condițiile de calitate 
stabilite.

• Se interzice livrarea către com
binatul siderurgic hunedorean a ori
cărei cantități de material nepregă
tit sau nedezmembrat.

Evident, perioada care a trecut de 
la această analiză este prea scurtă 
pentru a se trage concluzii defini
tive. Se remarcă totuși în activita
tea unor întreprinderi județene de 
recuperare si valorificare a materia
lelor refolosibile mai multă grijă 
pentru sortarea si pregătirea fieru
lui vechi ; bunăoară. întreprinderile 
de specialitate din Bacău si Con
stanta trimit numai metal de cali
tate corespunzătoare. Persistă în a 
nu-si îndeplini obligațiile în această 
privință I.J.R.V.M.R.-urile din Bra
șov si Alba. Combinatul petrochimic 

din Borzești. u- 
zina Berceni ® 
Combinatului de 
oțeluri speciale 
din Tirgoviste și 
uzina Podu Iloa- 
iei. Saltul calita
tiv real, constant 
în acest domeniu 
este însă condi
ționat în conti
nuare de dota
rea corespunză
toare cu utilaje 
specifice a sec
toarelor de pre
gătire a fierului 
vechi.

O EXPERIEN
ȚA DIN CARE 
AU ȘI ALȚII DE

ÎNVĂȚAT. Există însă o expe
riență deosebită în privința mo
dului in care trebuie organizată 
activitatea de colectare, pregătire si 
sortare a fierului vechi, experiență 
care aparține întreprinderii județene 
Hunedoara pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosibi
le — situată ne primul loc în între
cerea socialistă în ramura de acti
vitate respectivă. Aici s-au instituit o 
ordine si o disciplină riguroase în 
privința colectării si pregătirii fieru
lui vechi. Cu exigentă, această în
treprindere a pretins tuturor unită
ților economice din raza sa de acti
vitate să gospodărească. în spiritul 
si litera legii, materialele refolosi
bile. neadmitlnd nici un rabat la 
calitate. Mai mult. întreprinderea 
colaborează îndeaproape cu uzina de 
specialitate de Ia Combinatul side
rurgic din Hunedoara si. adesea, ii 
dă o mină de ajutor în sortarea si 
pregătirea fierului vechi. Firește, 
este un ajutor bazat pe principii 
economice.

— Ce avantaje decurg din faptul 
că participați la sortarea si pregă
tirea metalului la combinatul hune
dorean ? — îl întrebăm pe tovarășul 
Avram Iancu, directorul I.J.R.V.M.R. 
Hunedoara.

— Este o prestație rentabilă. Anu
mite vagoane cu fier vechi, care so
sesc Ia combinat amestecate cu alte 
metale, le preluăm noi. alegem ce 
este bun. sortăm si valorificăm dis
tinct fiecare sortiment sau marcă de 
metal. De exemplu. în perioada care 
a trecut din acest an. prin livrarea 
către unitățile metalurgice de profil 
a unor metale neferoase recuperate 
din fierul vechi trimis la combinat, 
întreprinderea noastră a cîstigat 
peste un milion de Iei. Sînt surse 
de beneficii de care orice gospodar 
ar trebui să țină seama. în conti
nuare vom acționa cu și mai multă 
perseverență, cu spirit de răspun
dere pentru a îndeplini in cît mai 
bune condiții sarcina trasată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la recen
ta Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., de a readuce în circuitul 
economic cantități cit mai impor
tante de resurse materiale refolosi
bile.

Ne oprim aici cu relatarea inves
tigațiilor noastre. Vom urmări însă 
măsurile la care ne-am referit, cum 
îsi îndeplinesc obligațiile in acest 
domeniu unitățile din activitatea că
rora rezultă materiale refolosibile 
feroase si întreprinderile de specia
litate care au răspunderi in această 
privință.

Comeliu CARLAN 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii”

(Urmare din pag. I)
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R.

— Acționînd cu toată hotărîrea 
in spiritul acestor sarcini si orien
tări — transmite corespondentul 
nostru Petru Necula — colectivul 
muncitoresc de la întreprinderea 
mecanică Vaslui raportează nu nu
mai realizarea ritmică a planului, 
ci și depășirea prevederilor la zi 
ale acestuia cu 29 milioane Iei. 
depășire concretizată in utilaje 
pentru industriile minieră și pe
trolieră. precum și în alte produse 
necesare economiei naționale. Lin
gă mine se află unul din munci
torii fruntași ai întreprinderii, 
comunistul Adrian Munteanu, care 
preia legătura :

— La toate acestea ar mai fi de 
adăugat că noi am trecut, cu toate 
forțele, la înnoirea sistematică a 
producției, care se ridică în acest 
an la 75 la sută. în condițiile reali
zării și depășirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe care 
ni le-am asumat.

Din Reșița ne transmite Nicolae 
Cătană :

— Mă aflu Ia combinatul side
rurgic, unde oțelarii. furnaliștii și 
ceilalți oameni ai muncii din ceta
tea de foc de pe malurile Bîrzavei 
se află într-o susținută întrecere 
pentru realizarea exemplară a pla

nului pe acest an și pe întregul 
cincinal. Iată citeva cifre din 
bilanțul „la zi" al depășirilor de 
plan : 5 843 tone fontă. 5 612 tone 
cocs. 2 000 tone profile laminate 
grele. 3 720 tone profile laminate 
ușoare. După cum am aflat de la 
inginerul Ilie Itu. de la șeful de 
echipă Pavel Bojincă și de la 
maistrul furnalist Nicolae Riteș, 
aceste plusuri de producție s-au 
obtinut prin mai buna organizare 
a producției și a muncii, folosirea 
la capacitate a utilajelor și instala
țiilor. gospodărirea chibzuită a ma
teriilor prime și a resurselor ener
getice.

— O veste bună si de la între
prinderea „Steaua electrică" din 
Fieni — intervine Gheorghe Ma
nea. După cum ne-a informat 
inginerul-șef al unității. Grigore 
Leotescu. destoinicul colectiv mun
citoresc de aici a realizat pînă 
acum, suplimentar fată de plan, 
aproape 4 milioane de becuri, din
tre care 3 milioane au fost livrate, 
tot suplimentar, la export. Un re
zultat care a fost posibil prin apli
carea unor măsuri tehnice și or
ganizatorice concrete și eficiente, 
între care și introducerea de teh
nologii perfecționate. Un rezultat 
care nu este deloc întimplător. 
dacă avem în vedere faptul că în
treprinderea din Fieni se situează 
pe primul loc în întrecerea socia
listă dintre unitățile cu acest pro
fil din țară.

Hotărît lucru : fruntașii nu ee 
dezmint !

Produse competitive, de 
înaltă tehnicitate. De la In* 
treprinderea de mașini-unelte din 
Bacău, corespondentul nostru 
Gheorghe Baltă ne comunică :

— Am fost de fată la încheierea 

FAPTE ALE HĂRNICIEI
lucrărilor de execuție la cea mal 
nouă realizare a constructorilor de 
mașini de aici, mașini de înaltă 
tehnicitate și productivitate pen
tru prelucrarea metalelor prin aș- 
chiere. Este o mașină de mare 
complexitate, un utilaj de frezat 
longitudinal cu portal, prevăzut cu 
afișaj de cote și comandă nume
rică. El este destinat întreprinderii 
ARO din Cîmpul’ung. pentru reali
zarea matrițelor necesare execută
rii caroseriilor pentru autoturisme. 
Accesoriile speciale cu care este 
înzestrat permit prelucrarea piese
lor pe mai multe suprafețe deo
dată. ceea ce asigură o productivi
tate de 2—3 ori mai maye fată de 
mașinile universale folosite pină 
acum.

— Tot o mașină de mare produc
tivitate șl de nivel tehnic mondi d 
a fost realizată și la întreprinderea 

„înfrățirea" din Oradea — ne 
anunță loan Laza. După cum am 
aflat de la inginerul Nicolae Sferle 
Agud, directorul tehnic al între
prinderii. la execuția noii mașini 
s-au aplicat soluții tehnice origi
nale. Avi nd două capete de lucru, 
a căror deplasare se face cu o pre
cizie de un micron, noua mașină 
este folosită pentru frezat supra- 

fete olane, trasează forme compu
te după coordonate si execută 
alezaje de mare precizie.

De pe platforma industrială a 
municipiului Buzău, mai exact din 
mijlocul colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de uti
laj tehnologic, corespondentul nos
tru Stclian Chiper ne anunță o 
altă premieră de prestigiu :

— Este vorba de un utilaj exe
cutat pentru prima dată in tară. 
Un utilaj de mari dimensiuni și de 
înaltă complexitate tehnică. Se 
numește condensator spiralat și 
este destinat industriei chimice și 
la export.

Noi și moderne capaci
tăți de producție. Grăbit> Sil* 
vestri Ailenci solicită legătura, dar 
nu din Botoșani, ci de la între
prinderea de mașini-unelte grele 

pentru deformări plastice din Do- 
rohoi. de unde ne anunță intrarea 
in funcțiune a unei noi capacități 
de producție :

— De la început trebuie retinut 
faptul că noua capacitate, înzes
trată cu utilaje și instalații mo
derne, de mare randament, a fost 
pusă în funcțiune, printr-o fruc
tuoasă colaborare între lucrătorii

Antreprizei pentru construcții in
dustriale și echipele de montori ale 
beneficiarului, cu o lună de zile 
înainte de termen. Aici se va reali
za. intre altele, in premieră, presa 
mecanică de 350 tone-fortă pentru 
debitat laminate din oțel în gro
sime de 100—120 milimetri. în 
cinstea Congresului al XIII-Iea al 
partidului, constructorii s-au anga
jat să pună in funcțiune și ultima 
capacitate de producție planificată, 
fapt care va face ca întreprinderea 
din Dorohoi să atingă parametrii 
proiectați cu cel puțin trei luni 
înainte de termen.

Prezent la Combinatul de utilaj 
greu din Iași, corespondentul nos
tru Manole Corcaci ne dă de 
veste realizarea și intrarea in ex
ploatare a unui cuptor de trata
mente termice, una dintre cele mai 
mari capacități de acest fel din 
tară. Despre cîteva din caracteris

ticile sale tehnico-functionale vor
bește inginerul-șef al combinatului, 
Constantin Cuza :

— Este cel mai mare cuptor 
realizat pînă acum de colectivul 
nostru. în plus, ne mindrim și cu 
faptul că l-am executat in între
gime cu piese concepute și fabri
cate de noi. inclusiv instalațiile de 
ardere și automatizare, inlocuin- 
du-se în totalitate importul.

La rindul său, Gheorghe Cîrstea 
ne informează :

— La Combinatul de prelucrare 
a lemnului Pitești au fost realizate 
și puse in funcțiune două noi Unii 
tehnologice. După cum ne-a spus 
directorul întreprinderii, tovarășul 
Ion Pietrăreanu. cele două noi și 
moderne capacități se caracteri
zează printr-un înalt grad de teh
nicitate și contribuie la creșterea 
substanțială a productivității mun
cii.

Oameni economi, oa
meni gospodari. ÎD toate uni’ 
tățile industriale din municipiul 
Alexandria se acordă o atenție 
deosebită descoperirii și punerii in 
valoare a tuturor resurselor de 
economisire a materiilor prime, 
energiei electrice și combustibilului.

— în acest scop — ne spune Stan 
Ștefan — au fost luate și aplicate 
o serie de măsuri concrete vizînd 
reintroducerea în circuitul produc
tiv a materialelor refolosibile, 
recondlționarea pieselor de schimb 
și a subansamblelor. recuperarea 
resurselor de energie. Pină simbătă, 
8 septembrie. în contul economiilor

au fost înscrise 467 tone metal, 
946 tone combustibil conventional 
și 3 860 MWh energie electrică. 
Colectivele de muncă de la între
prinderea de rulmenți. întreprin
derea de aparataje și accesorii și 
întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice merită să fie în-
scrise la panoul de onoare al în
trecerii. cu cele mai bune rezultate.

Merită 1 Așa cum merită și co
lectivul de la întreprinderea de 
reparații motoare grele și instalații 
petroliere din Poiana Cimpina, care 
a eoonomislt. pînă ieri, nu mai 
puțin de 9 000 tone de metal.

— Și nu e vorba de metal oare
care — ne spune corespondentul 
nostru Constantin Căpraru — ci 
de metal recuperat de la utilajele 
de mare tehnicitate și complexi
tate care vin la reparații. Prin so
luții si tehnologii originale, elabo
rate de specialiștii întreprinderii.
aici se recondiționează numeroase
repere.

Vești bune despre oameni eco
nomi și gospodari și din județul 
Mureș, de unde ne transmite 
Gheorghe Giurgiu :

— în ampla întrecere socialistă 
desfășurată in cinstea înaltului fo
rum al comuniștilor, oamenii mun
cii din industria mureșeană au ro
tunjit la 280 milioane lei valoarea 
productiei-marfă realizate peste 
plan in acest an. Să reținem că tot
acest important spor de ' producție 
s-a realizat în condițiile economi
sirii a 54 547 MWh energie elec
trică și 49 milioane metri cubi gaze 
naturale. Rezultate vrednice de
toată lauda.

Petre POPA
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Proiectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea al partidului

ÎNALT DINAMISM, PROFUNDE SCHIMBĂRI
STRUCTURALE ÎN DEZVOLTAREA INDUSTRIE 7;

Proiectul de Directive 
prevede:

Dezvoltarea intensivă a industriei, realizarea unor produse de ridicat nivel tehnic și calitativ, 
creșterea prioritară a ramurilor și subramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică cu maximă 
eficiență materiile prime, resursele energetice și munca socială, asigurînd o competitivitate superioară 
a produselor românești pe piețele externe.

Promovînd concepția nouă, calitativ superioară de 
industrializare, potrivit căreia sînt dezvoltate cu prio
ritate ramurile și subramurile de inaltă tehnicitate, 

care asigură creșterea randamentelor globale și a efi
cienței economice în utilizarea resurselor materiale și 
energetice, concepție afirmată puternic, perseverent 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul de Direc
tive prevede pentru cincinalul viitor creșterea în rit
muri susținute a producției industriei construcțiilor de 

mașini și industriei chimice, modificări structurale 
profunde in producția acestor ramuri de bază ale eco
nomiei naționale.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
•JHH»

INDUSTRIA CHIMICĂ
Producția industriei

9

*1986

LEGENDA 8

j

*1990
Ritmul mediu anual de ciețlere 

a producție-marlâ industriale

Ritmul mediu anual de creștere a producției 
construcțiilor de mașini

construcțiilor de mașini
și a industriei chimice

ramuri ce au un rol determinant 
în promovarea progresului tehnic, 

în asigurarea dinamismului 
și modernizării întregii economii, 
în sporirea venitului național — 

va spori într-un ritm mediu anual 
superior ritmului mediu de 

creștere a producției industriale

*1986

B-B.5Z

I

*1990

111111111111 Rftn,ul mediu anual de creștere
llllllllllll a producție-marfâ industriale

\ LEGENDA s
V Ritmul mediu anual de creștere a producției
X, «w »n |ndus(|.ja Chjmlcă___________ y

Obiective prioritare
® Peste 96 ia sută din producția-marfă ce 

va fi realizată în 1990 va fi constituită din pro
duse noi și reproiectate, situate la nivelul ri
dicat al performanțelor tehnice și calitative 
mondiale ;

® Vor fi realizate sisteme de mașini și uti
laje într-o concepție modulară și multifunc-

Elemente calitative definitorii
® Industria electronică va fi orientată spre 

dezvoltarea cu precădere a producției de 
componente electronice, mijloace de auto
matizare, echipamente de electronică indus
trială și profesională ;

® Creșterea producției de mijloace ale 
tehnicii de calcul electronice se va realiza 
prin asimilarea de noi minicalculatoare și mi
crocalculatoare pentru conducerea procese
lor industriale, precum și a unor tipuri evolu
ate de echipamente periferice ;

® în industria electrotehnică se va diver
sifica producția de motoare și mașini electri
ce, mijloace de automatizare și acționări 
electrice la distanță, aparate de măsură și 
control de precizie ;

il :'-'i £.
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țională prin unificarea constructivă a elemen
telor și subansamblelor, dezvoltarea produc
ției de componente tipizate, îndeosebi elec
tronice, microelectronice, pneumatice, hi
draulice, prin optimizarea seriilor de fabrica
ție și promovarea celor mai perfecționate teh
nologii.

© în cadrul producției de mașini-unelte 
așchietoare se va acorda prioritate fabrica
ției mașinilor-unelte cu comandă-prograrp 
numerică și afișaj de cote, centrelor de pre
lucrare, sistemelor și celulelor flexibile ;

® în industria de mecanică fină se va 
pune accentul pe dezvoltarea producției de 
roboți și manipulatoare ;

® în domeniul producției de utilaje se pre
vede realizarea de echipamente de mare pro
ductivitate pentru mecanizarea lucrărilor 
miniere, modernizarea producției de utilaj e- 
nergetic, creșterea producției de instalații și 
utilaje pentru industria chimică ș.a. ;

® Va spori și se va diversifica întreaga sis
temă de mașini agricole.

Obiective
© Industria chimică va fi orientată cu pre

cădere spre prelucrarea superioară a mate
riilor prime. Sporuri importante se prevăd la 
chimia de sinteză fină, produsele de mic to
naj. materiale ultrapure, semiconductoare și 
monocristaline, reactivi de înaltă puritate și 
alte substanțe chimice pure. Vor fi intensifi
cate eforturile pentru perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație și ridicarea parametrilor 
calitativi ai produselor la nivel mondial, pen
tru elaborarea de noi procedee chimice și

Elemente calitative definitorii
• în cadrul producției de îngrășăminte 

chimice se va pune accentul pe extinderea 
producției de îngrășăminte lichide și a celor 
complexe cu microelemente ;
• Producția de antidăunători va crește de 

1,4—1,5 ori, fiind orientată spre sortimentele 
nepoluante și cu eficacitate prelungită ;

• Fabricația de fibre și fire chimice ur
mează să se realizeze îndeosebi pe seama 
sortimentelor cu valoare ridicată ;

prioritare
biochimice în scopul punerii în valoare a noi: 
surse de materii prime și materiale ;

© Se vor adînci procesele de prelucrare 
superioară a țițeiului, urmărindu-se creșterea 
ponderii produselor albe la 67—70 la sută ;

® Vor fi amplificate cercetările pentru 
creșterea gradului de chimizare a gazului 
metan, a gazelor de sondă și gudroanelor de 
cocserie, precum și în scopul obținerii de hi
drocarburi chimizabile, metanol și alte surse 
nepetroliere.

• Producția de medicamente va crește în 
principal prin extinderea produselor de bio- 
sinteză și sinteză fină, prin valorificarea re
surselor de plante medicinale, extracte api
cole și animaliere ;
• Vor fi introduse tehnologii de sinteză 

pentru fabricarea de noi sortimente de 
cauciucuri și materiale plastice, diversificîn- 
du-se, totodată, producția de materiale pre
lucrate.

Grupa] realizat de Iile ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)

mandă a termocentralei de la 
Anina

natura nu s-a limitat numai la 
a înfrunta capriciile vremii. 
Am avut de montat echipa
mente gigantice, unele în pre
mieră națională. Pentru multe 
subansamble, numai drumul de 
la furnizor încoace a fost o a- 
devărată aventură. Să vă dau un 
exemplu : cînd a trebuit să 
aducem statorul generatorului, 
o piesă de 212 tone, realizată 
la I.M.G.B., am crezut că n-o 
scoatem la capăt. Cu trenul nu 
putea fi adusă ; și-am ajuns la 
o soluție — premieră naționa
lă : pină la Dunăre am trans
portat statorul cu un treiler de 
315 tone, avind 192 de roți și 
53 de metri lungime, unic in 
țară. Apoi, cu treiler cu tot, 
l-am încărcat în vapor si l-am 
adus în Banat. De la Dunăre 
la Anina, din nou cu treilerul. 
A trebuit să facem amenajări 
speciale în porturi, să lărgim 
șoseaua pe anumite porțiuni, să 
aruncăm în aer un pinten de 
munte... Acum doi ani, de 23 
August, defilam cu statorul 
așezat pe miriapodul-treiler 
prin Oravița...

...Termocentralele sînt. în
deobște. amplasate în preajma 
unor rîuri mari, din care pot 
să-și ia apa atit de necesară.

— Din ce riu luați apa ? —
l-am întrebat pe directorul cen
tralei de la Anina.

— Se numește Minis.
De necrezut, știind că Mini- 

șul e un pîrîu pe care poți să-1 
treci cu piciorul. Un pîrîu intr-o 
vale. Termocentrala se con
struiește pe munte, la înălțime. 
Oamenii au construit deci un 
sistem de baraje, apa este pre
luată de pomoe și purtată, cale 
de 26 kilometri, pînă la termo

centrală, apoi e trecută prin- 
tr-un întreg proces de tratare 
chimică și termică.

Am mers pe firul apei — ce 
ciudat fir, parcă despletit din 
ghemul Ariadnei, care a rămas 
undeva în munte, de unde se 
trage Minișul — am admirat ba
rajele Miniș și Gura Golumbu- 
lui, am văzut cu ochii noștri că 
nu numai mașinile, echipamen
tele, betonul, fierul, oamenii au 
urcat în creierul muntelui, ci 
chiar ea, apa, a trebuit să urce, 
să se adune strop cu strop pină 
devine șuvoiul menit să dea via
ță unei noi și puternice inimi 
energetice a țării.

Sintem în carieră, pe „terito
riul" întreprinderii miniere de 
exploatare a șisturilor bitumi
noase Anina — I.M.E.S.B.A. în
treprinderea s-a născut în urmă 
cu numai cîțiva ani, avînd ca 
sarcină aprovizionarea termo
centralei.

Avem aici imaginea globală a 
acestei uriașe bogății care căp
tușește subsolul Aninei. Munți 
de șist. Munți care pot să ardă. 
Care vor arde acolo, în termo
centrală, pentru a da energie, 
mereu mai multă energie. Pe 
măsură ce vor fi înălțate cele
lalte două grupuri ale termocen
tralei, exploatarea șistului se va 
intensifica. Deocamdată, pe ciți- 
va kilometri lungime și citeva 
sute de metri lățime avem ima
ginea carierei, „asaltată" de fo
reze, de excavatoare, de mașini 
de mare tonaj. Banda transpor
toare se întinde ca un șarpe u- 
riaș pînă la instalația de măci- 
nare-concasare a șistului și de 
acolo pînă la confluența cu ban
da transportoare a beneficiaru
lui, care preia șistul și-l duce 
mai departe, acolo unde este ne
cesar. Nu e ușor să exploatezi 

șisturile. Pentru a obține 1,7 me
tri cubi de șist, e nevoie să fie 
dați la o parte 4,7 metri cubi de 
rocă. Iar un singur grup al ter
mocentralei consumă circa 700 
tone de șist într-o oră ! Rezerva 
de șisturi este însă imensă.

— Anul trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aflat la noi 
în vizită de lucru împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, sub
linia încă o dată sarcinile im
portante ce stau, în continuare, 

„ORA KILOWAȚILOR
în fața cercetării — ne spune 
tovarășul Ion Văcaru, directorul 
întreprinderii miniere de ex
ploatare a șisturilor. Sînt obiec
tive legate de valorificarea cu 
maximă eficiență a șisturilor, de 
extragerea aluminei și. a unor 
compuși ai fierului din cenușile 
rezultate prin arderea șistului, 
de obținerea unor importante 
produse prin prelucrarea șistu
lui. Totodată, secretarul general 
al partidului a adresat construc
torilor termocentralei îndemnul 
de a încheia cît mai grabnic lu
crările, de a produce cit mai re
pede energie. Acum, ora kilowa
ților a sosit !

...Termocentrala. O bijuterie 
tehnică și — de ce nu — arhi
tecturală, montată cu grijă și cu 
trudă în roca dură dintre munți. 
O construcție ctitorită în acești 
ani ai libertății noastre, de cînd 
la conducerea partidului, a des
tinelor poporului nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

Prima centrală termoelectrică 
menită să valorifice șisturile 
bituminoase din țară, amplasată 
aici tocmai pentru a avea cit 
mai la îndemînă materia primă 
energetică, va fi compusă, în 
final, din trei grupuri, însumind 
990 MW putere instalată.

Pentru ca termocentrala să 
aibă asigurată porția ei cotidia
nă de șist, un oraș se strămută 
din calea excavatoarelor, a fo- 
rezelor, a căutătorilor de șist. Un 

vechi oraș mineresc, aninat de 
munți. Anina. Pe măsură ce ca
riera de șist se întinde, urmă
rind falia de zăcămint, orașul se 
retrage din calea ei, pas cu pas, 
pină cind, într-o bună zi, toată 
lumea se va vedea instalată în 
orașul nou. Locuiesc acum, în 
cele 18 blocuri noi, cam o mie de 
oameni. Alte șase blocuri sînt in 
construcție. Blocuri solide, cu 
fundația pușcată în calcar, 
blocuri elegante, prevăzute, la 
parter, cu magazine, cu unități 
prestatoare de servicii. Primele 
magazine urmează să apară în 
curind. La anul, orașul nou va 
spori cu încă 400 de apartamen
te, cu o școală, cu o grădiniță... 
Apoi se va construi spitalul. Pe 
măsură ce va intra in exploa
tare zăcămîntul de sub actuala 
vatră a Aninei, noua vatră își 
va adăuga temelii noi, locuitori 
noi. în perspectivă, peste 20 000. 
Noua tinerețe a Aninei a și în
ceput. Și poate ca o particulari

tate a acestei tinereți, aici unde 
existau numai două meserii tra
diționale — tăietor de lemne și 
miner — au apărut acum nu
meroase meserii noi, gravitînd 
în jurul șisturilor : energetician, 
constructor, mecanic de utilaje, 
montor, fiecare cu diferite spe
cializări, incit e destul de dificil 
de făcut un inventar al meserii
lor. Șistul a schimbat nu numai 
fața locului, a schimbat cursul 
unor destine, a împlinit vocații.

— Tot ce vedeți aici, ne spu
nea Dumitru Roșianu. — se
cretarul comitetului de partid al 
termocentralei — construcții, 
oameni, locuri, poartă amprenta 
acestor ani, de rodnice împliniri.: 
anii ce au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului. După se
cole de monotonie, colțul acesta 
de țară, în care și eu am deschis 
ochii, renaște, se trezește cu 
adevărat la viață. Avem oameni 
extraordinari, competenți și 
plini de curaj constructiv. De 
aceea nu e de mirare nimic din 
ce s-a petrecut aici. Era timpul 
să descătușăm aceste energii. 
Erau create toate condițiile, 
aveam de partea noastră o in
dustrie puternică, cercetători, 
specialiști de primă mină.

Ei, oamenii. Care au înfrun
tat cu temeritate natura, inro- 
lindu-se în marele detașament 
al constructorilor energeticieni. 
Care se trag de departe, de la 
Doicești, Borzești și Ișalnița, și 

mai de dincoace, de la Rovinarî 
și Turceni. Iar nu puțini dintre 
ei, chiar de-aici, din Anina. O 
vor spune cu mîndrie, aceștia 
din urmă, peste tot pe unde vor 
pleca să mal construiască in vii
tor. Tinerii care au absolvit aici 
prima școală a șantierului, a 
vieții. Sînt cîteva mii, care lu
crează alături de muncitorii cu 
vechi state de constructori. Pe 
lîngă maistrul Vasile Condrea, 
de la antrepriza „Energocon- 
strucția". Pe lîngă muncitorul 
Nicolae Bota. Sau pe lîngă lă- 
cătușul-constructor Emeric Ba- 
rabaș, aflat cu toți cei trei fe
ciori ai ’lui pe acest șantier.

Alți peste 800 de tineri sînt 
brigadieri pe Șantierul național 
al tineretului. Comandantul, 
Alexandru Nevezi, ne spunea 
că au trecut prin această școală 
a patriotismului revoluționar 
peste 4 000 de tineri. Tineri ve- 
niți pe frontul energiei, de pe 
tot cuprinsul țării. Mai sînt, ală
turi de ei, sute de tineri în uni
forme de militari. Oșteni, la da
torie, sub drapel, care așază te
melii ale păcii. Cum am văzut și 
la Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, la Rovinari, la Turceni 
sau la Porțile de Fier II.

în țări avansate din punct de 
vedere industrial și care dispun 
de mari rezerve de șisturi bitu
minoase, există termocentrale 
care folosesc acest combustibil 
pentru producerea de energie 
electrică. Dar este vorba de șis
turi bituminoase cu o putere ca
lorică mare, comparabilă cu a 
cărbunelui energetic. Pentru 
prima oară în lume, aici, la Ani
na, s-a pus problema valorifică
rii șisturilor cu putere calorică 
scăzută, fapt ce a constituit pen
tru specialiștii noștri din cerce

tare și din industrie un adevărat 
examen de îndrăzneală și com
petență. Tehnologiile și echipa
mentele de la Anina constituie, 
în bună parte, premiere în ma
terie. Din indicația secretarului 
general al partidului, știința ro
mânească și industria au căutat 
— și au găsit — răspunsuri mul
tiplelor probleme legate de am
plasare, de construcție, de do
tare tehnică, de mod de funcțio
nare. Pentru a valorifica această 
imensă bogăție, țara a aruncat 
în luptă aici, la Anina, mii de ■' 
muncitori încercați, căliți Ia 
școala șantierului. A aruncat în 
luptă gîndire tehnică novatoare, 
forță în măsură să răstoarne 
munții. Pentru că asta au și fă
cut, pentru că asta și au de fă
cut aici. Zeci de întreprinderi 
industriale, între care rolul de 
furnizor principal îl deține în
treprinderea de mașini grele 
București — au colaborat la 
realizarea echipamentelor, nu
meroase institute de cercetări — 
ICEMENERG fiind unul dintre 
cele mai implicate — au contri
buit la materializarea acestui 
important obiectiv ; 14 centrale 
Industriale, aparținînd diferite
lor ministere, și-au unit efortu
rile pentru ca șistul de Anina 
să izvorască energie.

Punerea, in aceste zile, în pa
ralel cu sistemul energetic na
țional a primului grup de 330 
MW al termocentralei pe șisturi 
bituminoase de la Anina repre
zintă o nouă și importantă vic
torie a țnuncii, dedicată Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui, constituie o nouă și impor
tantă contribuție a științei, a 
industriei, a constructorilor noș
tri la asigurarea independenței 
energetice a țării.
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Danemarcei

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 10, 11 și 12 septembrie. In 
tară : După o răcire de scurtă durată, 
vremea se va Încălzi din nou. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi loca

le. mal ales sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice in nordul 
tării și zonele, de deal și de munte, tn 
rest, ploile vor fi izolate. Vtntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 8 și 16 
grade, moi coborlte în depresiunile In- 
tramontane, iar cele maxime intre 18 și 
28 grade, loca! mai ridicate. Diminea
ța. pe alocuri, se va semnala ceață, 
tn București: După o răcire de scurtă 
durată vremea se va încălzi din nou.

Simbătă după-amiază a sosit la 
București Uffe Ellemann Jensen, mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, care, la invitația ministrului 
român al afacerilor externe, efec
tuează o vizită oficială in tara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale.

Erau prezentl Lorenz Petersen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucur 
resti. si membri ai ambasadei.

★

în aceeași zi a.u Început convor
birile oficiale dintre miniștrii afa
cerilor externe ai României si Da
nemarcei.

Cei. doi miniștri au făcut o ana
liză a evoluției relațiilor româno- 
daneze în diverse domenii si au e-

videntiat măsurile concrete în ve
derea folosirii posibilităților de care 
dispun economiile celor două țări 
pentru dezvoltarea în continuare a 
cooperării dintre România si Dane
marca.

Apreciindu-se cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie si colaborare 
româno-daneze. s-a subliniat, de 
ambele .părți, importanta deosebită a 
vizitei oficiale întreprinse în Dane
marca de președintele Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. care a deschis largi 
perspective extinderii si diversifică
rii cooperării bilaterale, reciproc a- 
vantaioase, în interesul ambelor po
noare. al cauzei Păcii si înțelegerii 
internaționale.

Au fost discutate, de asemenea, 
aspecte ale situației din Europa șl 
din lume.

(Agerpres)

V

O experiență pozitivă se poate consolida 
și prin combativitatea față de lipsuri

Integrarea cu producția, cu viața - condiție esențială 
a ridicării calității învățămintului

Organizația de bază nr. 11 din ca
drul secției a Il-a a întreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița roșie" — 
atelierul de prese și celule — este 
o organizație de partid puternică. 
Atît prin numărul membrilor săi, 
peste 80, prin tinerețea lor — media 
de vîrstă a comuniștilor de aici este 
in jur de 30 de ani — cit și prin 
modul în care se manifestă ca forță 
politică conducătoare la locul de 
muncă. Adunarea de dare de seamă 
și alegeri a relevat din plin această 
capacitate.

în primul rind este de relevat 
adeziunea unanimă la hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. cu privire Ia realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la al 
XHI-lea Congres, în funcția supre
mă de secretar general al parti
dului. Adeziune exprimată cu o 
deosebită căldură în cuvîntul comu
nistului Vasile Acatrinei și susținută 
de toți ceilalți comuniști :

— Noi, comuniștii de la „Grivița 
roșie", am avut cinstea de a-l primi 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
mijlocul nostru de mai multe ori. 
Flecare vizită — spunea comunistul 
Vasile Acatrinei — a însemnat o 
etapă nouă in dezvoltarea întreprin
derii noastre. Noi îl considerăm pe 
secretarul general al partidului ade
văratul constructor al „Grivifei" mo
derne. Pentru că vechile ateliere ale 
„Grivifei roșii" nu mai pot fi in- 
tilnite decit in fotografiile aflate in 
arhive. Întreprinderea noastră de 
astăzi este una din cele mai moderne 
unitafi ale industriei constructoare 
de mașini, în care producem o gamă 
complexă de utilaje, de la cele ne
cesare industriei chimice pînă la 
cele pentru construcția centrale
lor nucleare. Pentru toate aces
tea, pentru a avea garanția în
făptuirii neabătute a grandiosului 
program de muncă conturat de pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XlII-lea al partidului, noi, comu
niștii de la. „Grivița roșie", împreu
nă cu întregul partid, cu întregul 
popor, aprobăm din toată inima 
hotărirea privind realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la viitorul 
forum al comuniștilor români, în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului.

Modul în care a fost abordată pro
blematica înscrisă pe ordinea de zi 
a adunării de dare de seamă și ale
geri, care a avut loc zilele trecute, 
a pus în evidență rolul dinamic al 
comuniștilor în viata întreprinde
rii. „Principalul domeniu in care 
și-au făcut și își fac simțită 
permanent prezența comuniștii 
din secția noastră — se arăta în 
darea de seamă — !1 constituie În
deplinirea ritmică, la nivelul canti

Caracteristica dezbaterilor - atitudinea 
intransigentă a comuniștilor

Caracteristica dominantă a dezba
terilor ce au avut loc în adunarea de 
dare de seamă și alegeri a organiza
ției de partid nr. 2 din cooperativa 
agricolă dc producție Balota de Sus, 
comuna Murgaș, județul Dolj, a fost 
spiritul combativ, critic și autocritic, 
manifestat de către numeroșii comu
niști ce și-au spus in mod răspicat 
cuyintul in adunare. Poziția intran
sigentă a acestora a fost determinată 
și de darea de seamă „călduță", ce 
a părut aștfel alcătuită ca nu care 
cumva să supere pe cineva, lăsînd 
parcă să plutească problemele deloc 
simple și puține cu care s-au con
fruntat cei 26 de comuniști ai orga
nizației de bază. Dacă mai con
semnăm și faptul că în 1983 și 1984 
ferma nr. 2 nu și-a îndeplinit planul 
Ia nici o cultură — aspect care în 
darea de seamă a fost ambiguu șl 
numai parțial amintit — avem expli
cația atitudinii combative a comu
niștilor, care în mod firesc, îndrep
tățit, nu s-au postat in espectativă și 
au spus lucrurilor pe nume. Astfel, 
depistarea lipsurilor care au dus la 
neindeplinirea planurilor de produc
ție și reevaluarea posibilităților exis
tente în vederea obținerii in anul 
viitor și în perspectivă a unor re
colte superioare și stabile au repre
zentat tema principală în jurul căreia 
s-au axat intervențiile participan- 
ții or.

„Vina că nu ne-am făcut planul 
nu este seceta. De cităva vreme 
ne-am obișnuit, pentru că-i mai 
ușor, să dăm vina pe natură, ba că 
nu plouă, ba că plouă prea mult — 
spunea comunista Elena Albăstroiu. 
Principalii vinovați sintem noi, cei 
de față, cooperatorii, inginerii și 
chiar cei de la comitetul comunal de 
partid, că doar toți mâncăm piine de 
aici. Erbicidele s-au aplicat cu mare 
intirziere; gunoi de grajd n-am 

tativ și calitativ cerut, a tuturor 
sarcinilor economice". Iar argumen
te în acest sens au fost aduse multe. 
Atit în darea de seamă, cît și de 
către comuniștii care au participat 
la dezbateri.

— în bilanțul întreprinderii noas
tre pe perioada la care se referă 
darea de seamă — spunea comunista 
Liliana Nicolae — cind s-a situat de 
trei ori consecutiv fruntașă pe ra
mură in întrecerea socialistă, se 
regăsește și activitatea secției noas
tre, a comuniștilor de aici. Pe cele 
8 luni din acest an, lndeplinindu-ne 
și depășindu-ne planul la toți indi
catorii, realizind lucrări de bună ca
litate și un volum însemnat de 
economii de materiale, combustibil și 
energie, secția noastră se situează, 
în cadrul întrecerii socialiste, pe lo
cul I pe întreprindere.

într-adevăr. așa cum s-a arătat în 
cadrul adunării, meritul principal în 
antrenarea comuniștilor la îndepli
nirea sarcinilor de plan. în unirea 
eforturilor întregului colectiv spre 
realizarea unei activități economice 
eficiente li revine biroului organi
zației de bază, care a imprimat în
totdeauna muncii pe care au des
fășurat-o comuniștii ritmul si in
tensitatea de care a fost nevoie în 
materializarea cu rezultate bune a 
acestor eforturi. în cuvîntul lor. 
comuniștii Gheorghe Ledczcu, Lu
cian Ripanu. Ion Dobrescn și alții 
au arătat că biroul organizației de 
bază a știut să selecteze cu grijă și 
să pună la timpul potrivit în dezba
terea adunărilor generale cele maî 
importante probleme vizînd activi
tatea de partid și de producție a 
secției. De asemenea, biroul organi
zației de bază. în spiritul hotărîrilor 
de partid, al orientărilor și indicați
ilor secretarului general al parti
dului. a inițiat o serie de studii și 
planuri proprii sau în colaborare 
cu conducerea secției privind crește
rea productivității muncii. îmbună
tățirea calității produselor, refolosl- 
rea pieselor și subansamblelor. a 
sculelor și dispozitivelor, creșterea 
gradului de pregătire profesională 
si de cultură generală a comuniști
lor. a celorlalți oameni ai muncii 
— acțiuni a căror eficientă practică 
este probată astăzi de rezultatele 
obținute.

— Acum cind privim retrospectiv 
activitatea noastră, cind dezbatem 
obiectivele cuprinse in proiectul de 
Directive ale Congresului al XHI-lea 
al partidului, care conturează noi 
și ambițioase trepte ale dezvoltării 
patriei noastre in perioada 1986— 
1990 și pînă in anul 2000 — spunea 
comunistul Ion Grama — e bine să 
evaluăm cu grijă experiența pozi
tivă, pentru ca ea să reprezinte 

adus pentru că — s-a zis — pământul 
fermei noastre e mai departe de sec
torul zootehnic. Dealtfel nici consi
liul de conducere al cooperativei nu 
ne-a sprijinit îndeajuns. Si, ca să 
fim drepți, trebuie să recunoaștem 
că nici noi, cooperatorii, n-am mun
cit cu tot sufletul, n-am lucrat pă
mântul ca pe propria noastră grădină. 
Bătrinii satului spun că nu este pă- 
mînt bun și pământ rău, ci numai * * 
cooperatori harnici și mai puțin 
harnici".

privită nu numai ca o obligație pro
fesională, ci mai ales ca o datorie de 
conștiință a profesorului și educato
rului, de răspundere politică și etică 
a celui învestit de societatea noastră 
socialistă cu înalta menire de "a pre
găti tineretul patriei pentru muncă și 
viață.

— în consiliul de conducere, in 
adunările de nartitl am analizat pe
riodic modul în .care' cadrele didhețl- 
ce își duela îndeplinire îndatoririle 
privind parcurgerea temelor de stu
diu pentru perfecționare, realizarea 
de creații didactice pentru stimularea 
pregătirii elevilor — adaugă, la ria
dul său, prof. Valeria Matei, direc
toarea Liceului de filologie-istorie 
„Unirea". între temele de studiu și 
cercetare ale profesorilor noștri : 
modalități de ridicare a randamentu
lui și de evitare a eșecului școlar ; 
valorificarea superioară a cunoștințe
lor elevilor în activitatea practică ; 
cadrul optim de stimulare a aptitu
dinilor elevilor talentați, a capacită- 

pletă pe zl de o persoană (cazare 
și masă in hotel și restaurant de 
categoria I) costă numai 75 lei, 
față de 123 lei. tarif practicat in 
lunile iulie—august. Se poate ale
ge nu numai stațiunea preferată, 
ci și durata sejurului.

Și Încă un avantaj: cel care pro
cură bilete de odihnă de la agen
țiile și filialele oficiilor județene 
de turism și I.T.H.R. București 
beneficiază de o reducere de 25 
la sută la tariful de transport pe 
C.F.R.

• Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45;
20.
• Afacerea Pigot : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Martorul știe mal mult : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45, la grădină — 20.30.
• Marfă furată : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 
20.
• Lupii mărilor I GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15: 13.30: 15,45; .18; 20, AU
RORA (35 04 86) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 20,15.
• Omul șl fiara : DACIA (50 35 94) — 
9; 12; 16; 19.
• Campiouul ; PACEA (00 30 85) — 
15,30; 19.
• Superman : GLORIA (47 46 75) —
9: 12: 13; 18. la grădină — 20,15.
• 1 se spunea buldozerul : MELO
DIA (11 13 49) - 9; 11,15: 13,30: 15.43; 
18; 20.
• Cobra se intoarce : ARTA (21 31 86)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină -
20,30.
• Cineva ca tine : FLAMURA
(85 77 13) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Camionul de cursă lungă : GRA
DINA LIRA (31 71 71) — 20,30.
• Rocky II ; GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.30.

Aceeași poziție combativă față de 
neajunsurile manifestate, față de 
producțiile slabe obținute de ferma 
agricolă, față de modul superficial în 
care s-au prezentat problemele în 
darea de seamă au luat și alți comu
niști, printre care Stela Diaconu, Du
mitru Șișu, Gheorghița Butoi, Ilie 
Constantin și Mihai Stăncescu. 
„Secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a făcut, 
la recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., referiri la produc
țiile mai multor județe, criticind și ju
dețul nostru — arăta .Mihai Stăncescu 
— pentru rezultatele slabe din agri
cultură. Este normal șl necesar ca 
noi să ne simțim direct vizați, să 
fim mult mai exigenți cu noi înșine, 
să nu căutăm justificări, arătind cu 
degetul spre alții. Hotărit lucru ; nu 
ne-am făcut planul pentru că nu 
ne-am făcut datoria. Iată, acum, in 
plină campanie, șefa noastră de 
echipă a plecat in concediu. Astă

spunea comunistul David Răcăreanu 
— că seceta e de vină că nu ne-am 
făcut producția. Desigur, a fost și 
secetă, dar am avut ți... inundații.

primăvară nu s-au administrat în*
grășăminte chimice suficiente
ceea ce este mai grav, atunci
cind cei vinovați au fost cri-
ficați, tot ei s-au... supărat". Jn
darea de seamă s-a arătat —

punctul de plecare, de amplificare 
a eforturilor noastre în Îndeplinirea 
sarcinilor viitoare. Experiența bi
roului organizației noastre de bază in 
abordarea problemelor esențiale cu
prinse in proiectul de Directive — 
creșterea productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției, realizarea unui volum mai mare 
de produse pentru export, asigura
rea eficienței întregii activități eco
nomice — se cere aplicată și mai 
consecvent, adaptată noilor sarcini.

Adunarea de dare de seamă șl 
alegeri s-a constituit ea însăși pînă 
la un anumit punct, așa cum s-a 
văzut, într-un pas înainte făcut pe 
drumul analizei aprofundate, exigen
te. De ce numai pînă la un anumit 
punct ? Pentru că dezbaterile din a- 
ceastă organizație cu forțe puternice, 
tinere, ar fi putut fi canalizate și mai 
mult spre abordarea, in spirit critic și 
autocritic, a problematicii cu care 
se confruntă. N-a făcut îndeajuns 
acest lucru nici darea de seamă, 
n-au făcut-o nici comuniștii în adu
nare, și nici prezidiul acesteia. în 
care se afla și secretarul comitetu
lui de partid din secție, tovarășul 
Anton Dobrin. Astfel, timp de două 
ore și jumătate, au fost aduse re
petate elogii activității bune desfă
șurate pînă acum — e drept, sub
liniem încă o dată, meritate — fără 
a fl analizate în mod deschis, co
munist, și lipsurile care mai există 
în activitatea organizației de bază. Atît 
în darea de seamă, cît și în cu
vîntul vorbitorilor, unele dintre 
ele au fost numai enunțate lapidar. 
Iată doar cîteva din acestea : ne- 
sincronizarea întotdeauna a efortu
rilor biroului organizației de bază 
cu cele ale conducerii secției și ne- 
exercitarea unui control de partid 
perseverent și exigent asupra acti
vității cadrelor cu munci de răs
pundere din atelier ; existența unui 
număr încă mare de absente ne
motivate și, legat de aceasta, ine
ficienta unor acțiuni politico-educa
tive întreprinse de biroul organi
zației de bază ; lipsa de receptivi
tate din partea unor comuniști pen
tru creșterea pregătirii lor profesio
nale in raport cu cerințele impuse 
de dotarea tehnică a secției ; ne- 

' angajarea tuturor forțelor proprii ale 
comuniștilor la soluționarea unor 
probleme vizind introducerea pro
gresului tehnic ș.a. O abordare cri
tică și autocritică, care, pe măsură 
ce va fi mai mult promovată, va 
avea drept rezultat creșterea și 
mai puternică a capacității politico- 
organizatorice a organizației de aici 
în îndeplinirea sarcinilor impor
tante ce-i revin, in afirmarea spi
ritului ei revoluționar.

Constantin PRIESCU

De mulțî ani am repetat mereu că 
trebuie regularizat piriul Germăr- 
tălui. Iată că și in această vară ne-a 
inundat mindrețe de porumb pe vale. 
S-a spus că nu avem gunoi de grajd: 
numai la moară sint aproape trei 
vagoane de gunoi pe care nu-l trans
portă nimeni in clmp".

Firesc, așa stînd lucrurile, se pune 
întrebarea : organizația de partid 
cum a acționat ? Au fost valorifi
cate corespunzător munca și expe
riența fiecărui comunist 1 „De faptul 
că nu ne-am realizat producțiile 
planificate sint răspunzători și mem
brii biroului, in primul rind eu, ca 
secretar al acestuia, spune Domnica 
Bică. tn perioada ce a trecut de la 
ultimele alegeri nu am pus în dezba
terile comuniștilor cele mai arzătoare 
probleme cu care se confruntă or
ganizația, nu i-am pus în discuție pe 
cei care nu-și fac datoria, nu i-am 
pus să raporteze despre modul con
cret in care și-au îndeplinit sarcinile. 
De toate acestea mă fac vinovată în 
primul rind eu“. O autocritică tîrzie, 
ineficientă, deci formală. Cum e și 
firesc, o asemenea atitudine de co
moditate față de problemele obștii și 
chiar de dezinteres față de viața de 
organizație nu putea să fie trecută cu 
vederea. Dovadă că adunarea gene
rală a comuniștilor a ales un nou 
secretar al biroului organizației de 
bază care, trăgind toate învățămin
tele din dezbaterile ce au avut loc, 
s-a angajat să imprime un stil efi
cient de muncă noului organ ales, să 
facă din organizația de bază nr. 2 o 
organizație puternică, capabilă să în
făptuiască sarcinile ce-i revin, obiec
tivele ce vor fi stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului.

Nicolae BĂBĂlAU 
corespondentul „Scinteii"

Ridicarea calității lecțiilor predate 
elevilor, ca și a actului educativ, în 
general, reprezintă pentru oamenii 
școlii din Brașov un obiectiv primor
dial. Această preocupare majoră a 
fost prezentă de-a lungul întregului 
an de învățămînt trecut, in care s-au 
conturat experiențe rodnice, încunu
nate de rezultate remarcabile. Este 
prezentă și acum, cind se pregătește 
debutul unui nou an de învâtămînt, 
în direcții de acțiune și măsuri 
concrete ce vizează lichidarea unor 
neajunsuri și rămînerf în urmă în 
pregătirea elevilor, semnalate și cu 
prilejul analizelor de bilanț de la 
recentele consfătuiri ale cadrelor di
dactice.

— Spre îndeplinirea unui asemenea 
obiectiv major ne îndrumă documen
tele Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, proiectul de Directive ale 
celui de-al XlII-lea Congres —■ 
menționează prof. Cornelia Albii, 
inspector general la Inspectora
tul școlar al județului Brașov. 
Școala brașoveană. ca și din în
treaga țară, dispune de toate condi
țiile pentru realizarea înaltei sale 
misiuni politice și sociale de formare 
și educare a tineretului, de pregătire 
a forței de muncă necesare edificării 
socialiste multilaterale a României. 
Intre acestea aș sublinia doar două : 
o bogată bază tehnico-didactică 
și un eșalon de cadre didactice și 
specialiști de reală competență pro
fesională, care se consacră cu entu
ziasm și înaltă răspundere transpu
nerii cu consecvență în viață a poli
ticii partidului nostru in domeniul 
îrivățăfnîrttulîti.

Cum au acționat in direcția aminti
tă colectivele didactice ? — ne răs
pund directori și profesori din cîteva 
licee ale Brașovului.

Un prim grup de măsuri, acțiuni, 
preocupări l-a constituit folosirea cu 
înaltă eficiență formativă, educativă, 
economică a bazei tehnico-didactice 
de care dispun școlile. „Am acționat 
consecvent pentru ca pregătirea pro
fesională a elevilor noștri să se facă 
la nivelul de exigentă si tehnici
tate cerut de economia noastră na
țională în continuu progres, de vii
toarele lor locuri de muncă — ne

SĂNĂTATE Șl ODIHNA IN STAȚIUNILE DE PE LITORAL

în momentul de fată in stațiu
nile de pe malul românesc al Mă
rii Negre se află peste 100 000 dc 
turiști — număr imoresionant pen
tru această perioadă. Iată de ce, 
la cererea unor colective de oa
meni ai muncii din mari întreprin
deri și platforme industriale — 
dat fiind și vremea favorabilă — 
sezonul pe Litoral se prelungește 
pină la 1J octombrie. In aceste 
condiții, este bine de știut că toa
te mijloacele de agrement funcțio

cinema
• Surorile: FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Emisia continuă : VICTORIA
(16 28 79) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.15.
O Cantemir : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Probă <le microfon : BUZEST1 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18.30.
• Nemuritorii : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15.45: 18; 20.
■ Nea Mălin miliardar : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15.30; 17.45; 20.
• Scopul și mijloacele : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Salutări dc la Aglgea : GIULESTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 48) — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20.
• Ca-n filme : COTROCENI (49 48 48) 
— 15; 17.15; 19,30.
• Undeva, clndva t PATRIA
(11 88 25) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15.
• Acțiunea „Autobuzul" : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30: 19,30. 

spune ing. Veronel Costea, directorul 
Liceului industrial nr. 7 (M.I.C.M.). 
Aceasta și în ideea dă integrarea 
strinsă cu producția, cu viața este o 
condiție esențială a ridicării calității 
învățămintului". A confirmat-o, pa 
deplin, climatul de muncă intensă, 
exemplar organizată din atelierele- 
școală ale liceului, o adevărată „fabri
că": elevii învață meseria pe mașini 
moderne, de mare productivitate (cu 
program, cu comandă numerică etc.); 
planul lor de producție include în 
cea mai mare parte piese și suban-

A

In județul Brașov

ÎN PREAJMA ÎNCEPERII
NOULUI AN ȘCOLAR

samble din producția locală de trac
toare. Dar nu numai atît. în 
colectivele de catedră, în conlucrarea 
zilnică dintre profesori, ingineri și 
maiștri a fost prezentă preocuparea 
pentru conectarea permanentă a lec
țiilor la cerințele progresului tehnic 
și tehnologic cu care elevii vor fi con
fruntați la viitoarele locuri de muncă.

Și, aici și în alte licee brașovene — 
cum ar fi Liceul industrial rir„ 8 
(al M.I.L.M.C.). Liceul „Unirea" — 
este evidentă preocuparea colective
lor didactice pentru permanenta ra
cordare a cabinetelor și laboratoare
lor la cerințele modernizării predării 
diferitelor discipline, la cerințele 
producției, ale vieții. Incluse in lu
crările pentru obținerea gradelor di
dactice (examene pe care toate ca
drele didactice din județ le promo
vează cu bune rezultate) sau în com
petiția „Creativitate si eficientă în 
învățămînt", din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", relie- 
find concepții originale de organizare 

nează la fel ca in toiul verii: 
parcuri de distracții, terenuri de 
sport, discoteci, piscine, ambarca
țiuni nautice. Au loc numeroase 
spectacole artistice, intilnlri spor
tive. Se organizează excursii pe 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
in Delta Dunării și la monumen
tele istorice si de artă din Do- 
brogea.

Tncepînd cu data de 16 septem
brie, se aplică însemnate reduceri 
de tarife. Astfel, o pensiune com

• Drumul oaselor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Trandafirul sărat : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 13,30; 17,45: 
20.
• Fantezii desenate — 9; 11; 13. Viraj
periculos — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 30).
• Imperiul contraatacă : STUDIO 
(39 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Lovitură fulgerătoare : LUMINA
(14 74 18) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19.30.
• Agonia : SCALA (11 03 72) — 9;
12: 16; 19.
• Detașament cu misiune specială : 
LIRA (31 71 71) — 13.30; 17,45: 20.
• Nava aeriană ; VIITORUL (10 67 40) 
- 15.30: 17.30: 19,30.
• Prindeți și neutralizați : MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 11.15: 13.30; 15,45; 18;
20.
• Arma misterioasă : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15: 19.30.
• Călărețul fără cap : COSMOS
(27 54 95) - 9,30: 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Compania a 7-a sub clar de lună s 
CAPITOL (16 29 17) — 8.45: 11 ; 13,15; 
15,30; 17,45; 19,45, la grădină — 20,30. 

și desfășurare a procesului instruc- 
tiv-educatlv, a predării diferitelor 
discipline școlare, aceste activități 
reprezintă, în același timp, un util și 
eficient exercițiu pentru perfecțio
narea pregătirii cadrelor didactice.

— Propria noastră experiență ne 
demonstrează că ridicarea calității 
învățămintului este determinată, in 
cea mai mare măsură, de perfecțio
narea continuă, multilaterală a oa
menilor școlii — afirmă prof. Ilinca 
•Tulea, directoarea Liceului de știin
țele naturii. Perfecționare care este 

ții lor de creație etc. Toate acestea, ’ 
ca o valorificare cit mai eficientă a 
anilor de școală, a condițiilor de care 
dispunem pentru formarea politică, , 
etică a viitorilor muncitori și specia
liști.

Preocupările de perfecționare ale 
cadrelor didactice din Liceul de știin
țele naturii, de exemplu, vizează as
pecte de fond ale procesului instruc- 
tiv-educativ. Astfel, prof. Georgeta 
Miloșescu și-a dedicat lucrarea pen
tru gradul I problemei ridicării con
tribuției orelor de chimie la pregă
tirea științifică și practică a elevilor, 
iar ing. Niculina Topală — perfec
ționării predării tehnologiei și utila
jelor din industria textilă. Prof. Ma
ria Bretin studiază cadrul pregătirii 
psihologice a elevilor pentru muncă 
și încadrarea în producție, iar prof. 
Isidor Buțiu — educarea elevilor in 
spiritul protecției mediului inconju- 
rător prin intermediul turismului 
(temă cu evidente referiri la condi
țiile specifice ale zonei). Profesorul 
de limba și literatura română Florin 
Șindrilaru, autor al unor antologii de 
poezie, ne argumentează aceste op
țiuni : „Trebuie să ne cunoaștem tot 
mai profund disciplina ne care o pre
dăm. narcurgind atent programele, 
manualele școlare, lucrările noi care 
se publică. Fiecare lecție, fiecare oră 
de curs trebuie să fie extinsă spre 
semnificațiile mai largi si profunde 
ale pregătirii elevilor pentru muncă și 
viață". Roadele acestor preocupări, ca 
și ale grijii pentru o muncă discipli
nată, efectuată cu pasiune și răspun
dere de către întregul colectiv de 
profesori, sint vizibile în rezultatele 
obținute de elevii liceului : din 574 
elevi la cursurile de zi, doar cîțiva j 
corigenți ; foarte multe clase au li 
înregistrat procente de promovabili- 
tate de sută la sută ; 74 premii și i( 
mențiuni la etapa județeană, un pre- f 
miu și trei mențiuni la etapa națio
nală a concursurilor școlare pe disci
pline de învățămînt ; anul trecut, un 
premiu la olimpiada internațională 
de chimie a elevilor.

„Efortul nostru, sub raportul in
geniozității și al competenței profe
sionale, al răspunderii pentru calita
tea pregătirii elevilor se cere inten
sificat, în noul an de studiu, în- 
tr-o direcție cu deosebite sem
nificații formativ-educative — apre
ciază ing. Aneta Costea, inspec
tor școlar. Este vorba de mai atenta 
și temeinica pregătire a elevilor in 
domeniul economic, al formării lor 
in spiritul exigentelor eficientei e- 
conomice în producție, al educării 
lor ca adevărati producători, pro
prietari si beneficiari".

Este o direcție de acțiune necesară, 
deoarece, cu rare excepții, în liceele 
locale se remarcă o slabă preocupa
re —- fie si numai în propaganda 
vizuală — pentru familiarizarea e- 
levilor cu noțiunile concrete de plan 
de producție, sistem de economii, 
rentabilitate și eficiență a produc
ției, a muncii lor.

Am mai reținut, din relatările in
spectoarei școlare generale, Cornelia 
Albu, nemulțumirea față de rezulta
tele slabe înregistrate de elevii jude
țului la concursul școlar de matema
tică din anul școlar trecut. „Tre
buie să înscriem și matemati
ca între celelalte discipline la
care, an de an. se obțin rezultate 
bune la concursurile școlare. în acest ’ 
scop, pentru noul an de învăț'ă- 
mint, vom stimula profesorii de spe
cialitate pentru elaborarea unor lu
crări și culegeri de probleme nec:e- ■ 
sare in aprofundarea pregătirii elevi
lor ; în timpul verii am organizat ta
bere de profil pentru elevii cu apti
tudini".

Apropiatul debut al noului «n . 
de invătămint stimulează oamenii ( 
școlii brașovene în asigurarea con
dițiilor necesare ridicării întregii ac
tivități de pregătire pentru muncă ; 
și viață a elevilor la cele mai înalte 
cote de calitate, centru îndeplinirea 
exemplară a înaltei misiuni educa
tive conferite scolii de către partid, 
de societatea noastră socialistă.

Florica DÎNULESCU

• Salamandra : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 20,30.
• Gară pentru doi : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,30,
• Clinele : GRADINA TOMIS
(21 49 46) — 30,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică): Gimnastică sentimentală — 10; 
Iubirile de-o viață — 19.30,
• Teatrul Mic (14 70 81): Fluturi, flu
turi — 10; Mitică Popescu — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Tres
tia ginditoaro — 11.
• Teatru! Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Milionarul sărac — 10; Sere
nadă tirzlo — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlca! „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Constelația 
Boema — 17; 20; (grădina Cărăbuș): 
Minispectacol de divertisment și film
— 19,30; (Teatrul de vară „23 Au
gust") ; Minispectacol de divertisment 
și filmul „Vagabondul" — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Aventurile lui Plum-Plum — 11; (in 
grădina Cișmigiu): Tindală... cloșcă
— 18,30.
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Marea sărbătoare națională a poporului bulgar prieten
Tovarășului TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Adunarea solemnă de la Solia

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central aî Partidului Comunist Român, Consi

liului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, precum și tuturor oamenilor 
muncii bulgari, cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 40-a ani
versări a Zilei naționale a Bulgariei vecine și prietene.

Victoria revoluției socialiste în țara dumneavoastră, realizată sub con
ducerea Partidului Comunist Bulgar, reprezintă un eveniment de impor
tanță excepțională în istoria poporului bulgar. In perioada care a trecut 
d« la acest eveniment, poporul bulgar a obținut realizări remarcabile în 
economie, pe plan social, științific și cultural, pe calea edificării socia
lismului dezvoltat în Republica Populară Bulgaria, pentru creșterea 
prestigiului ei în lume. De toate aceste mari succese poporul român 
se bucură sincer. ,

Exprimăm sentimentele noastre de profundă satisfacție că In toți 
■cești ani, sub impulsul determinant al întîlnirilOr la nivel înalt, priete

nia tradițională și relațiile de colaborare pe multiple planuri dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Bulgaria s-au întărit și apro
fundat continuu. Raporturile dintre țările noastre socialiste vecine consti
tuie un model de relații intre popoare libere și suverane, care iși aduc 
contribuția la lupta pentru dezarmare și pace, pentru reducerea încor
dării internaționale și edificarea unor relații de încredere, respect al 
independenței naționale și colaborare între toate statele lumii.

Sintem convinși că, pe baza hotărîrilor și înțelegerilor adoptate cu 
prilejul tradiționalelor noastre intîlniri, relațiile multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noastre se vor adinei și intensifica perma
nent, în interesul reciproc al aspirațiilor lor comune, al cauzei generale 
a socialismului, păcii, înțelegerii și cooperării în Balcani, Europa și în 
întreaga lume.

La această aniversare jubiliară, vă dorim dumneavoastră, partidului șl 
poporului bulgar, noi și mari succese in dezvoltarea patriei socialiste, 
pentru înfăptuirea importantelor obiective stabilite la cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Bulgar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

tntr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, poporul bulgar vecin si 
prieten sărbătorește, astăzi. împli
nirea a 40 de ani de la victoria 
revoluției socialiste în patria sa. 
Cu patru decenii in urmă, masele 
populare, forțele revoluționare din 
Bulgaria — reunite in Frontul 
Patriei, creat din inițiativa lui 
Gheorghi Dimitrov și actionînd sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar — au înlăturat dominația 
burgheziei si regimul monarho- 
fascist. deschizînd perspectiva îm- 

I plinirii celor mai luminoase aspi
rații de dreptate socială! de dez
voltare a tării pe calea socialis
mului.

Acțiunea revoluționară de la 9 
Septembrie 1944 a constituit încu
nunarea luptei desfășurate timp 
de decenii de forțele progresiste, 
în frunte cu comuniștii. împotriva 

I asupririi străine, a dictaturii mo- 
narho-fasciste si exploatării capi
taliste. pentru eliberare națională 
si socială, pentru o viată mai bună. 
Voința maselor de a dobindi li
bertatea. de a-si făuri propriul 
de-tin si-a găsit o grăitoare expre
sie în crearea. în 1943. a armatei 
insurecționale de eliberare națio
nală. care, alături de brigăzile și 
detașamentele de partizani, bucu- 
rîndu-se de un larg sprijin nopu- 
Iar. a. întreprins numeroase acțiuni 
contra ocupantilor hitleristi și a 
regimului aservit Germaniei nă- 
zis te.

In aceste condiții, actul revolu
ționar de la 23 August 1944 din 

I România a adîncit criza politică 
din tară. Sailutind lupta forțelor 
patriotice din România pentru răs
turnarea dictaturii militaro-fascis- 
te, Partidul Comunist Bulgar și 
Frontul Patriei au chemat masele 
populare din Bulgaria să se ridice 
la lupta cu arma in mină, la acțiu
ne insurecțională generală.

înaintarea rapidă a armatei so
vietice spre Dunăre a întărit în
crederea maselor in izbinda luptei. 
Grevele și manifestațiile antifas
ciste. organizate din inițiativa co
muniștilor, s-au transformat in in
surecție armată, soldată prin răs
turnarea. in noaptea de 8 spre 9 
septembrie 1944, a guvernului bur
ghez si preluarea puterii de către 
Frontul Patriei.

Poporul bulgar încearcă senti
mente de îndreptățită mîndrie si 
profundă satisfacție pentru marile

Salut prietenesc poporului bulgar 
cu prilejul glorioasei aniversări

Edificii pentru viitor
Pentru cine a vizitat Sofia in zi

lele de început de toamnă, imagi
nea cea mai pregnantă este, fără 
îndoială, cea oferită de eferves
cența pregătirilor pentru marea 
sărbătoare națională de la 9 Sep
tembrie. Iar anul acesta pregătirile 
s-au aflat sub semnul unei ani
versări jubiliare : 40 de ani de cind 
poporul bulgar, sub conducerea 
partidului comunist, a înfăptuit 
insurecția armată, instaurind pu
terea populară.

Sint numeroase locuri in Sofia 
care evocă acele zile fierbinți, 
lupta neînfricată a comuniștilor, a 
partizanilor din prima zonă opera
tivă insurecțională, faptele de 
eroism ale celor ce și-au jertfit 
viața în numele libertății. Un 
imens obelisc, avînd o înălțime de 
41 de metri, ridicat în Parcul Li
bertății, eternizează memoria- Vic
timelor fascismului. Aici sînt în
scrise numele a 117 dintre cei mai 
de seamă luptători antifasciști. Ba
soreliefurile, grupurile sculpturale 
ce înconjoară obeliscul redau scene 
simbolice din epopeea bătăliei pen
tru libertatea țării.

Idealurile pentru care au luptat 
masele muncitoare, in frunte cu co
muniștii, pentru care s-au jertfit 
nenumărați fii și fiice ale poporu
lui bulgar și-au găsit împlinire in 
marile realizări obținute in cele 
patru decenii de viață liberă, socia
listă. Sofia oferă ea însăși o ima
gine edificatoare a transformărilor 
revoluționare din Bulgaria in 
acești ani.

Schimbările In peisajul urbanis
tic sînt atit de rapide, incit repor
terul revenit in capitala bulgară 
după relativ puțin timp are surpri
za de a descoperi noi edificii pu
blice, cu o linie arhitectonică ori
ginală, noi microraioane cu mii de 
apartamente, tncepute in urmă cu 
aproape un deceniu, cartierele cu 
nume atit de sugestive ca „Liulin", 
„Mladost", „Nadejda" (Leagănului, 
Tinereții, Speranței) au căpătat 
contururi distincte. Un nou șantier 
de construcții de locuințe a fost 
deschis in zona Vitoșa. Se are in 
vedere realizarea unor complexe 
moderne, distribuite de-a lungul a 
trei magistrale cu treceri supraeta
jate la intersecții. Ca și cele prece
dente, viitoarele microraioane vor 
fi dotate cu numeroase spații co
merciale, instituții de cultură și 
invățămint, terenuri de sport, gră
dinițe de copil. Atenția edililor este

Tovarășului GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri

transformări social-economice în
noitoare ne care le-a înfăptuit, 
pentru mărețele realizări oe care 
Ie-a obtinut. sub conducerea Parti
dului Comunist Bulgar, în perioa
da de după victoria revoluției, in 
special în anii de după Plenara din 
aprilie 1956 a C.C. al P.C. Bulgar. 
Eforturile stăruitoare ale clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății pentru dezvoltarea forțelor de 
producție, pentru creșterea avuției 
naționale si ridicarea întregii vieți 
sociale oe trepte superioare de 
progres si civilizație îsi găsesc o 
strălucită sinteză în chipul nou al 
Republicii Populare Bulgaria, care, 
depășind în scurt timp stadiul de 
tară agrară cu economie înapoia
tă, se înfățișează astăzi ca un stat 
socialist înfloritor, cu o economie, 
stiintă si cultură în plin avînt. ca 
un factor activ al progresului, pă
cii si colaborării internaționale. In 
prezent. în comparație cu nivelul 
antebelic cel mai înalt, venitul na
tional al Bulgariei a sporit de 
peste 13 ori. Miile de fabrici și 
uzine construite în toate zonele 
tării: noile centre industriale au 
asigurat creșterea de 84 de ori 
a volumului producției indus
triale. Dezvoltarea construcțiilor 
de mașini, a electronicii si elec
trotehnicii. energeticii si industriei 
chimice conferă Bulgariei caracte
rul unei țări industrial-agrare. 
Sînt. în același titnp. binecunoscu
te succesele de seamă ale agricul
turii socialiste, care, caracterizîn- 
du-se printr-un înalt randament, 
si-a sporit producția mai mult de 
trei ori. în condițiile reducerii la 
o treime a numărului personalului 
din această ramură.

în același timp, remarcabile rea
lizări au fost obținute în dezvol
tarea stiintei. invătămîntului. in 
ridicarea nivelului profesional și 
de cultură al întregii populații de 
Ia' orașe și sate.

Poporul bulgar întîmpină aniver
sarea jubiliară de. astăzi cu impor
tante succese in înfăptuirea obiec
tivelor actualului cincinal. în 
transpunerea în viată a hotărîrilor 
celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, care a elaborat un am
plu program privind intensifi
carea întregii activități sociale, 
folosirea tot mai rațională a re
surselor naționale și spirituale 
ale tării, introducerea tehnologiilor 
celor mai noi si sporirea produc

concentrată acum spre construcția 
metroului — lucrare de amploare, 
impusă de cerința asigurării unei 
circulații corespunzătoare, in con
dițiile dezvoltării generale a ca
pitalei, a creșterii populației.

Ce au însemnat cele patru dece
nii de viață -nouă in dezvoltarea 
capitalei, ca și a întregii țări, se 
poate vedea și din schimbările 
profunde petrecute pe plan econo
mic. Cu întreprinderile sale con
structoare de mașini, cu moder- 
nele-i unități ale industriei textile, 
electrotehnice și electronice, Sofia 
este un puternic centru economic, 
cu o pondere însemnată in ansam
blul producției industriale. Așa cum 
ni s-a arătat la Comitetul orășenesc

însemnări 
de călătorie

al Republicii Populare Bulgaria

tivității muncii — temelie trainică 
pentru creșterea în continuare a 
avuției naționale si ridicarea în 
continuare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Poporul român, care nutrește 
calde sentimente frătesti fată de 
poporul bulgar, acordă o înaltă a- 
preciere remarcabilelor succese pe 
care acesta le-a obtinut în con
struirea societății socialiste dezvol
tate. se bucură sincer de aceste 
realizări. Oamenii muncii' din tara 
noastră participă din toată inima 
Ia marea sărbătoare a poporului 
vecin si prieten, acțiunile variate 
ce s-au desfășurat In România in 
aceste zile pentru a cinsti sărbă
toarea națională a Bulgariei socia
liste constituind noi si grăitoare 
mărturii ale profunzimii si trăini- 
ciei sentimentelor de prietenie ne 
care le nutresc, unul fată de celă
lalt. popoarele noastre.

Cea de-a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției socialiste în Bul
garia constituie un nou si fericit 
prilej pentru a evoca dezvoltarea 
continuă a relațiilor de strinsă 
prietenie si colaborare româno- 
bulgare. Avînd vechi si bogate ră
dăcini în trecutul istoric al celor 
două popoare. în solidaritatea din
tre forțele lor democratice, revo
luționare. care s-au găsit adesea 
alături în. lupta pentru- eliberare 
națională si socială., aceste relații 
au dobindlt un conținut nou. ca
litativ superior, in anii construcției 
socialiste în cele două țări, s-au 
intensificat continuu pe cele mai 
diverse planuri — în domeniile 
politic, economic, tehnico-stiintific 
si cultural.

în această evoluție, un rol deter
minant au legăturile frătesti din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist Bulgar, dezvol
tarea continuă a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări si ponoare fiind unul 
dintre obiectivele permanente ale 
activității lor pe plan internatio
nal. In acest cadru s-a relevat 
rolul hotărîtor si excepționala în
semnătate a intilnirilor si convor
birilor. in România si Bulgaria, 
dintre tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Todor Jivkov. dialo
guri care, prin frecventa lor. prin 
analiza aprofundată a nivelului 
atins de fiecare dată de relațiile 
româno-bulgare. prin perspectivele 
mereu noi pe care le-a deschis a

pe larg in zilele premergătoare 
marii sărbători realizările remarca
bile ale colectivelor de oameni ai 
muncii pe linia îndeplinirii obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Bulgar. Cuvîntul de ordine in in
dustrie este sporirea eficienței în
tregii activități productive, crește
rea calității produselor. In acest 
sens, Conferința Națională a parti
dului, desfășurată in primăvara a- 
cestui an, a elaborat un program pe 
termen lung de îmbunătățire a ca
lității, considerat, așa cum sublinia 
secretarul general al C.C. al P.C.B., 
tovarășul Todor Jivkov, ca parte 
inseparabilă a strategiei generale 
de construire a socialismului dez
voltat in Bulgaria.

Reporterul român aflat pe melea
gurile țării vecine de la sud de 
Dunăre are nenumărate plăcute 
prilejuri de a consemna ginduri de 
prietenie, cuvinte de caldă evocare 
a bogatelor tradiții ale legăturilor 
româno-bulgare, cuvinte exprimând 
dorința de a întări și dezvolta con
lucrarea popoarelor noastre in ope
ra de edificare socialistă.

La muzeul „Gheorghi Dimitrov" 
pot fi văzute un șir de secvențe din 
timpul vizitei întreprinse de marele 
fiu al poporului bulgar, in 1948, in 
România. Referindu-se la hotffrirea 
de a se clădi un pod de fier peste 
Dunăre, Gheorghi Dimitrov sublinia 
că „pînă la construirea lui, trebuie 
să clădim, prin muncă și colabora
re prietenească, ...un pod viu — în 
conștiința noastră, in inimile și su
fletele noastre". Podul de peste Du
năre, cel din oțel, a fost de mult 
construit, ca și „podul viu" ce 
unește sufletele și inimile popoare
lor vecine și prietene. Astăzi, între 
Giurgiu și Ruse circulă un flux 
continuu de produse realizate de 
cele două uzine construite in con
lucrare pe un mal și celălalt al 
fluviului, cum numeroase alte 
punți prietenești, in spiritul înțele
gerilor și hotărîrilor la cel mai 
inalt nivel dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, s-au 
stabilit intre diferite întreprinderi. 
românești și bulgare, intre colecti
ve de oameni ai muncii din țările 
noastre.

Sint ginduri împărtășite deopotri
vă in țara noastră, rostite cu pri
etenie și in această zi aniversară 
— la marea sărbătoare a poporului 
bulgar.

Dumitru ȚINU

SOFIA

cestor relații au imprimat un per
manent impuls legăturilor noastre 
de prietenie si conlucrare multila
terală.

Desfăsurindu-se în condițiile fa
vorabile stabilite prin coordona
tele Tratatului de prietenie, cola
borare si asistentă mutuală, ale 
cărui prevederi si-au găsit concre
tizarea în numeroase declarații co
mune semnate la nivelul cel mai 
înalt, in alte importante documen
te bilaterale, colaborarea româno- 
bulaară capătă an de an un con
ținut tot mai bogat, afirmîndu-se 
ca un luminos exemplu de ’conlu
crare reciproc avantajoasă între 
două țări socialiste vecine. O pu
ternică dezvoltare au cunoscut re
lațiile economice, al căror volum 
s-a dublat, practic, la fiecare pe
rioadă de cinci ani. în actualul 
cincinal stabilindu-se ca obiectiv o 
nouă creștere a volumului schim
burilor măi mult decît de două ori. 
concomitent cu extinderea si apro
fundarea cooperării si specializării 
în producție. Cu rezultate pozitive 
se dezvoltă legăturile in domeniul 
tehnico-stiintific. relațiile in dome
niile culturii si invătămîntului.

Tabloul bogat al legăturilor ro
mâno-bulgare este întregit de co
laborarea în domeniul vieții inter
naționale. în lupta pentru oprirea 
agravării situației mondiale, pen
tru reluarea, politicii de destindere 
si pace, pentru a se pune capăt 
cursei Înarmărilor si a se trece la 
dezarmare. în vederea întăririi 
securității popoarelor din Europa 
si din întreaga lume. Totodată, ca 
țări balcanice. România si Bulga
ria militează pentru statornicirea 
unor relații de bună vecinătate si 
prietenie în regiunea noastră geo
grafică. pentru transformarea 
Peninsulei Balcanice într-o zonă a 
înțelegerii si păcii, lipsită de arme 
nucleare, a colaborării multilate
rale si Înțelegerii.

La măreața sărbătoare a celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste in Bulgaria, po
porul român adresează poporului 
frate bulgar cele mai calde felici
tări, urarea, izvorită din ini
mă. ca. sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, să obțină noi și 
noi succese de seamă în înflorirea 
multilaterală a patrței sale, in fău
rirea societății socialiste dezvolta
te. în lupta pentru progres, pace 
si înțelegere internațională.

Adunare festivă
La Universitatea din Craiova a 

avut loc, sîmbătă, o adunare festi
vă organizată cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a victoriei Revolu
ției Socialiste in Republica Popu
lară Bulgaria.

Au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni ai muncii din uni
tăți economice și instituții cra- 
iovene.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

în cadrul adunării au luat cuvîn
tul Costică Chițimia, prim-secretar 
al Comitetului municipal Craiova 
al P.C.R., și Kamen Lukanov, con
silier al Ambasadei R.P. Bulgaria 
la București, care au subliniat 
semnificația actului istoric de la 
9 septembrie 1944, moment de co
titură mareînd începutul procesului 
revoluționar de construcție a socia
lismului în țara vecină și prietenă. 
Evocind tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, vorbito
rii au subliniat rolul determinant 
al intilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov in amplificarea și 
aprofundarea conlucrării multilate
rale dintre partidele, țările și po
poarele noastre, in interesul reci
proc, al cauzei socialismului și 
păcii.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria, președintele 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, ministrul 
afacerilor externe si ministrul a- 
părării naționale au adresat te
legrame de felicitare omologilor 
lor din R.P. Bulgaria. De aseme
nea. Consiliul Național al Frontu
lui Democrației si Unității Socia
liste. Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. Consiliul 
National al Femeilor. Consiliul Na
tional al Societății de Cruce Ro
sie. Comitetul foștilor luptători si 
veteranilor de război împotriva 
fascismului, alte organizații de 
masă si obștești si instituții cen
trale au transmis telegrame de fe
licitare organizațiilor si instituții
lor similare bulgare.

SOFIA 8 (Agerpres). — Sîmbătă, 
Ia Sofia a avut loc adunarea so
lemnă comună a C.C. al P.C. Bul
gar, Adunării Populare a R.P. Bul
garia, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, Consiliului 
Uniunii Populare Agrare, Consiliu
lui Național al Frontului Patriei, 
a altor organizații obștești, consa
crată ’ celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste din 
Bulgaria de la 9 Septembrie 1944.

în marea sală a Palatului Cultu
rii din Sofia au fost prezenți mem
bri ai C.C. al P.C. Bulgar, deputați 
ai Adunării Populare, veterani ai

Cuvînfarea
Todor

După cum transmite agenția 
B.T.Ă., luind cuvîntul la adunarea 
solemnă prilejuită de împlinirea a 
40 de ani de la victoria Revoluției 
socialiste din Bulgaria, de • la 9 
Septembrie 1944, Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a prezentat 
un bilanț al rezultatelor obținute 
de Bulgaria pe calea construirii 
socialismului. El a arătat că reali
zările din cele patru decenii care 
au trecut de Ia victoria Revoluției 
socialiste de la 9 Septembrie sint 
o confirmare elocventă a justeței 
aplicării în practică a învățăturii 
marxist-leniniste de către Partidul 
Comunist Bulgar și de statul socia
list bulgar. Conducătorul de partid 
și de stat bulgar a exprimat recu
noștința și admirația față de faptele 
de vitejie ale zecilor de mii de eroi 
care au participat la lupta pentru 
libertatea poporului, pentru socia
lism și comunism. El a exprimat 
mulțumiri frățești și recunoștință 
glorioasei armate sovietice, cu al 
cărei ajutor hotărîtor poporul bul
gar și-a cucerit libertatea.

„Nu există om fără idei precon
cepute căruia să nu-i fie clar că 
societatea construită de noi a atins 
cea mai înaltă culme din istoria de 
13 veacuri a Bulgariei", a subliniat 
Todor Jivkov.

Astăzi economia națională bul- ' 
gară este stabilă. Ea sfîrșitul anului 
1983, volumul fondurilor fixe din 
Bulgaria a fost de aproximativ 
95 miliarde leva. în ultimii 35 de 
ani, creșterea medie anuală a veni
tului național al țării a fost de 7,6 
la sută. Bulgaria participă activ la 
diviziunea internațională a muncii. 
Ea întreține relații economice și 
comerciale cu 116 state ale lumii. 
Volumul schimburilor comerciale 
s-a cifrat anul trecut la impresio
nanta sumă de 24 miliarde leva, in 
valută.

In prezent — a relevat Todor 
Jivkov — în economia bulgară un 
loc de frunte revine industriei: îii 
mai puțin de trei zile se realizează 
6 producție la fel de mare ca pro
ducția întregului an antebelic 1939. 
Industria asigură 68 la sută din 
produsul național și aproape 57 la 
sută din venitul național al țării. 
Profilul ei este definit de ramuri 
purtătoare ale progresului tehnico- 
șt.iințific : electronica și industria 
electrotehnică, construcțiile de .ma
șini, industria chimică, metalurgia, 
energetica. Aceste ramuri asigură 
astăzi peste 40 la sută din producția 
industrială globală.

Paralel cu dezvoltarea puternică 
a industriei, și în agricultură s-au 
produs prefaceri revoluționare, a 
arătat vorbitorul. Prin consoli
darea consecventă a sistemului de 
organizare a agriculturii, prin con
centrarea și specializarea produc
ției agricole și prin integrarea aces
teia cu industria au fost create ma
rile complexe agroindustriale.

Preocuparea principală și per
manentă a P.C. Bulgar, a societății 
socialiste, a spus Todor Jivkov, 
este grija față de om. între
gului popor i-au fost asigurate 
condiții pentru a beneficia de 
drebtul la muncă, la învătămînt si 
asistentă medicală gratuită, la asi
gurări sociale, la un larg acces la 
valorile științei si culturii. Creste 
nivelul de trai al oamenilor mun
cii bulgari. ..In pofida situației in
ternaționale grele. Programul so
cial din decembrie se îndeplinește 
cu succes", a spus vorbitorul.

Dezvoltarea democrației directe 
si reprezentative creează posibili
tăți tot mai reale pentru partici
parea activă a fiecărui cetățean 
bulgar la viata social-politică. la 
conducerea economiei si statului. 
..Puterea socialistă a poporului a 
generat si - înrădăcinat bazele so- 
cial-statale si statal-sociale — o 
deschidere de mare perspectivă 
pentru dezvoltarea suprastructurii 
politice, pentru orientările evidente 
spre transformarea în viitor — în 
condițiile socialismului — a statu
lui. în stat al întregului popor", a 
spus vorbitorul.

„Cea mai mare realizare a noas
tră, a relevat în continuare, este 
formarea omului nou socialist — 
om al muncii din sfera materială și 
spirituală, personalitate cu înalte 
sentimente patriotice și cetățenești, 
personalitate creatoare și plină de 
cutezanță".

Referindu-se, în continuare, la 
principalii factori care explică 
succesele Bulgariei, vorbitorul a 
relevat în primul rind, ca element 
fundamental, profunda convingere 
a poporului bulgar că numai in 
condițiile socialismului el se poate 
realiza și iși poate împlini aspira
țiile sale de secole. Al doilea factor 
fundamental, a menționat Todor 
Jivkov, este Partidul Comunist 
Bulgar, sub conducerea căruia po
porul bulgar a obținut înaltele sale 
succese după 9 septembrie 1944 
pînă în prezent. Un alt factor fun
damental al acestor succese constă 
in apartenența Bulgariei Ia siste
mul mondial socialist, în prietenia 
și, colaborarea cu țările socialiste, și 
in primul rind cu Uniunea Sovie
tică. „De 40 de ani Uniunea Sovie
tică este sprijinul nostru in edifi
carea socialismului, pe calea Bul
gariei spre comunism", a subliniat 
vorbitorul.

mișcării muncitorești, oameni de 
știință și cultură, oaspeți de peste 
hotare.

Din Republica Socialistă România 
a participat o delegație condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Adunarea solemnă a fost deschisă 
de Ciudomir Aleksandrov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria.

tovarășului 
Jivkov

Realizările Bulgariei sînt indiso
lubil legate de întărirea și progre
sul întregului sistem mondial 
socialist — forța revoluționară 
călăuzitoare a timpurilor noastre — 
a relevat conducătorul bulgar. 
Amintind de recenta consfătuire a 
C.A.E.R. la nivel înalt, care a avut 
loc la Moscova, vorbitorul a arătat 
că „in prezent dispunem de o nouă 
strategie de acțiune pe termen lung 
care corespunde atît intereselor 
fiecărei țări, cit și intereselor so
cialismului în ansamblu". Realiză
rile Bulgariei, a spus în continuare 
T. Jivkov, sînt legate în modul cel 
mai direct de posibilitățile comuni
tății socialiste de a-și apăra cuce
ririle și a garanta libertatea, pacea 
și securitatea țărilor și popoarelor 
socialiste, sînt legate de invincibi
litatea Tratatului de la Varșovia.

El a relevat apoi legătura indi
solubilă dintre lupta pentru socia
lism și lupta mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, lupta 
popoarelor pentru libertate națio
nală, democrație și. progres social, 
lupta pentru pace. T. Jivkov a re
levat că „solidaritatea și sprijinul 
neabătut pe care ni-I acordă miș
carea revoluționară mondială, în
treaga omenire progresistă consti
tuie cel de-al patrulea factor fun
damental" al dezvoltării cu succes 
a Bulgariei de azi.

Trecînd in revistă abordarea 
creatoare de către Partidul Comu
nist Bulgar a legităților generale 
ale construcției socialiste, T. Jivkov 
a declarat : „Acum avem nevoie 
mai mult ca oricind de o cotitură 
revoluționară în gîndire. Avem ne
voie de o cotitură creatoare în ati
tudine și în acțiune, avem nevoie 
de conștiință și disciplină în acti
vitatea de zi' cu zi a fiecăruia din- . 
tre noi".

T. Jivkov a apreciat că relațiile 
internaționale sînt îngrijorător 
marcate de o permanentă accen
tuare a încordării, ca urmare a 
continuării cursei înarmărilor, ară- 
tînd că imperialiștii, și în primul 
rind imperialiștii americani, caută 
să obțină superioritatea militar" 
strategică și’ pblitică1' asupra ță
rilor socialismului real, se pre
gătesc în vederea unui al trei
lea război mondial. Ei recurg 
și Ia acțiuni concrete de mi
litarizare a Cosmosului. S.U.A. 
transferă centrul eforturilor lor mi
litare spre granițele cu comunita
tea socialistă, pe continentul euro
pean, de unde au început ambele 
războaip mondiale. Anticomunismul 
a pătruns în toate sferele politicii 
lor — de la diplomație pînă la 
sport, a spus conducătorul de 
partid și de stat bulgar.

T. Jivkov a subliniat că întări
rea sistemului socialist și realiza
rea unei egalități relative în do
meniul armamentelor celor două 
sisteme constituie o uriașă cuceri
re care garantează salvarea omeni
rii. Un merit de neprețuit în acest 
sens îl au, în primul rind, Uniunea 
Sovietică, P.C.U.S., poporul sovie
tic. „Echilibrul militar reprezintă 
un fapt istoric și nu vom permite 
niciodată ca el să fie perturbat", a 
subliniat vorbitorul.

Așa cum s-a declarat cu deplină 
răspundere in repetate rinduri, 
țările membre ale Tratatului de la 

, Varșovia nu tind spre superiori
tate militară. Mai mult decît atit, 
sîntem gata . să ducem tratative 
pentru reducerea nivelului arma
mentelor și realizarea treptată a 
dezarmării complete. Sintem gata 
să trecem la elaborarea și justifi
carea unui asemenea cod de re
lații între Est și Vest, intre statele 
socialiste și statele capitaliste, care 
să înlăture pentru totdeauna pe
ricolul unul conflict militar mon
dial, a afirmat Todor Jivkov.

Viitorul a.parține frontului anti
războinic, iubitor de pace, a relevat, 
cu optimism, T. Jivkov. Garanția 
acestui fapt o constituie în primul 
rind țările comunității socialiste, 
lupta antiimperialistă a popoarelor, 
a mișcării comuniste șl muncito
rești internaționale, â mișcării ță
rilor nealiniate, a mișcării de eli
berare națională, a . luptătorilor 
pentru pace din inseși țările capi
taliste, a politicienilor, oamenilor de 
stat și activiștilor pe tărim obștesc, 
lucizi, a tuturor oamenilor cărora 
le este scumpă pacea.

T. Jivkov a declarat că Bulgaria 
va acorda și pe viitor o atenție 
principală întăririi păcii și securită
ții in Balcani. „Sînt manifestate tot 
mai elocvent relațiile de bună ve
cinătate și colaborare in regiune, 
crește dorința noastră reciprocă de 
a acționa pentru transformarea 
Balcanilor într-un factor de pace 
europeană și globală. Așa cum am 
mai relevat, o măsură de însemnă
tate excepțională in această direc
ție ar constitui-o transformarea 
Peninsulei Balcanice într-o zonă 
liberă de arma nucleară", a relevat 
conducătorul bulgar.

„Privind spre viitor, vedem o 
Bulgarie a socialismului dezvoltat, 
cu mari realizări in domeniul revo
luției tehnico-științlfice, cu o.bogă
ție materială și culturală și cu un 
nivel de trai al poporului tot mai 
ridicat, o Bulgarie care amplifică 
cu noi forțe talentul și capacitățile 
creatoare ale oamenilor. Iată cum 
vedem noi Bulgaria socialistă de 
mîine", a spus, în încheiere, vorbi
torul.

Cronica zilei
Zilele acestea, o delegație de acti

viști al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, condusă de tovarășul 
Slezko P.I., adjunct al șefului Sec
ției propagandă a C.C. al P.C.U.S., 
a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., 
o vizită pentru schimb de experiență 
in țara noastră.

Oaspeții sovietici au avut intîlniri 
la C.C. al P.C.R., Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, la conducerile 
unor instituții centrale de partid și 
de stat, Comitetul județean Timiș al 
P.C.R., au vizitat Întreprinderi in
dustriale, obiective social-culturale 
din Capitală și din județe.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.U.S. a fost primită 
de tovarășul Ion Stoiăn, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, a luat parte 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

PROGRAMUL 1

8.30 La orizont... anul școlar 1984—1985 
9,00 Almanahul familiei
9J0 De strajă patriei

10.00 Viata satului (partial color)
11.15 Muzica pentru toti
11.45 Lumea copiilor • Teiefllmoteca da 

ghiozdan (color) : „Racheta albă". 
Scenariul și regia: Cristiana Nico
lae. Producție a Studioului de film 
TV. Episoaul 4.

13 00 Tolcx
13.05 Album duminical (parțial color).
17,00 Seara Televiziunii Bulgare (color) 

• Bulgaria '84 ; Motive folclorice : 
Arhitectura unei capitale: Caleido
scop muzical; Tradiție și artă; Po
pas la veliko Tîrnovo; Ritmuri 
bulgărești

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal (parțial color)
19.20 „Cintarea României"
20.20 Seara Televiziunii Bulgare. Film 

artistic: „Dosarul Gerlcarov" (co
lor). Premieră TV. Producție a 
studiourilor bulgare. Regia: Nico
lai Rudarov

21,25 Studioul șlagărelor (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL t

9,00 Formații artistice participante in 
Festivalul național „Cintarea 
României"

9.35 Viața culturală
9.55 Panoramic liric

11,05 Din țările socialiste
11.30 Scena și ecranul
12,10 Viața economică
12.40 Bucuriile muzicii. Muzicieni al 

secolului XX
13.40 Din marea carte a patriei
14,00 Varietăți... varietăți
14.20 Din lumea științei
14.30 Patru decenii de muzică romă-

13.45 40 de ani de Istorie nouă
16,05 Ecran de vacanță — desene ani

mate
16.30 Pași de viață lungă
17,00 Serata muzicală TV. Conținut si 

formă în muzică
18.40 Ctitorii cu care ne mtndrim. Lito

ral '84
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.30 Seară de muzică românească
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
91,00 Selecțluni din Festivalul de jaz 

Costlnești, 1984.
21.30 România pitorească
21,38 /Telejurnal . *

Sofia al P.C.B., in prezent accentul 
principal se pune pe dezvoltarea 
intensivă. Noi capacități de pro
ducție nu vor mai fi construite la 
Sofia. Se prevede chiar, pentru pe
rioada următoare, deplasarea in 
afara perimetrului capitalei a unor 
unități industriale. In schimb, se 
urmărește creșterea calitativă a po
tențialului unităților productive. 
Intr-un mare număr de întreprin
deri au fost deja asimilate linii de 
automatizare complexă. Mașinile 
cu program, modulele automatiza
te, roboții preiau deja o bună parte 
a efortului uman in multe între
prinderi industriale.

Pretutindeni in Bulgaria, în toa
te localitățile țării, cei 40 de ani 
care au trecut de la victoria revo
luției socialiste au adus profunde 
transformări. Stau mărturie fabri
cile și uzinele construite, complexe
le agroindustriale, viața de azi a 
locuitorilor orașelor și satelor bul
gare reînnoite. Multe din orașele 
bulgare și-au asociat numele unor 
ramuri industriale inexistente îna
inte, dind măsura saltului uriaș 
produs in dezvoltarea țării. Vrața 
sau Devnia, Svistov sau lambol au 
devenit cetăți ale chimiei, Plovdiv 
și Veliko Tîrnovo sint, alături de 
Sofia, orașe ale industriei electro
nice, Gabrovo, vechi centru textil, 
s-a transformat intr-o citadelă a 
industriei constructoare de mașini.

In cadrul unor pagini și rubrici 
speciale, presa bulgară a prezentat

22,00 închiderea programului

LUNI, 10 SEPTEMBRIE

20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Tara întreagă lntimpină Congresul 

al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român. Dialog despre viitor. în 
dezbatere — Proiectul de Directive

20.35 Spre comunism In zbor — muzică 
și versuri

20.50 40 de ani de Istorie nouă (color)
21.15 Tezaur folcloric (color). Laureațl 

ai Festivalului național „Cintarea 
României"

21.43 La zi In 600 de secunde
21.55 Orizont tehnico-știlnțiflc © Știin

ța românească in avangarda pro
gresului economico-social

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Informații sportive
CICLISM. (De. la trimisul Ager

pres, Lucian Oprea) : Etapa a 8-a, 
penultima, a „Turului ciclist al 
României" desfășurată între Piatra! 
Neamț și Focșani (163 km), s-a în
cheiat cu victoria rutierului român 
Mircea Romașcanu, care a reușit, în 
compania coechipierului său și actual 
lider al cursei, Constantin Căruțașu, 
o evadare spectaculoasă de mai 
bine de 100 km. înaintea ultimei 
etape, programată duminică 
(Focșani-București, 180 km), lider al 
clasamentului general se menține! 
Constantin Căruțașu, urmat de Va
lentin Constantinescu — la 5’25”, Io
nel Gancea (toți trei România) — la 
7’43”, Stanislaw Grohowski — la 
11’06”, Tadeusz Krzeslak (ambii Polo
nia) — la 12’53”, Comei Nicolae (Di
namo) — la 13’01”. Mircea Romașca
nu a urcat de pe locul 15 pe locul 7 
(la 14’31”). Astăzi, sosirea din ultima 
etapă a „Turului României" va avea 
loc pe stadionul „23 August" în jurul 
orei 17,00.

ATENA 8 (Agerpres). — în prima 
zi a Jocurilor Balcanice de atletism 
de la Atena, proba feminină de 800 m 
plat a fost câștigată de atleta român
că Fița Lovin — 2’05”09/100, urmată 
de coechipiera sa Doina Melinte — 
2’05”12/100 și Nicolina SteTeva (Bul
garia) — 2’05”22/100.

In concursul masculin. Constantin 
Militaru s-a clasat pe locul întîi la 
săritura in înălțime cu 2,26 m, iar 
proba de 800 m plat a fost adjudeca
tă, de asemenea, de un sportiv român, 
Petru Drăgoescu, cu timpul de 1’48” 
72/100. La 10 000 m plat, veteranul 
Ilie Floroiu s-a situat pe locul doi, 
cu 28’39”39/100.

ZURICH 8 (Agerpres). — în prima 
rundă a Turneului internațional de 
șah de la Ziirich (concursul se desfă
șoară în sistem elvețian), marele ma
estru român Florin Gheorghiu a 
câștigat la Zueger (Elveția).

Alte rezultate : Bellon-Korcinoi 1— 
0 ; Hort-Forintos 1—0 ; Ekstroem- 
Spasski remiză.

HOCHEI. — în perioada 9—16 sep
tembrie. la Leningrad. Riga si Tal
lin se vor desfășura întrecerile tra
diționalului turneu international de 
hochei pe gheață pentru Premiul 
ziarului „Soviețskj Sport". în grupa 
de la Riga vor juca două selecțio
nate din Cehoslovacia si România, 
precum și formațiile sovietice Sokol 
Kiev. Dinamo Riga si Ijsta] Ijevsk.

ȘAH. — La Moscova va începe 
luni 10 septembrie meciul pentru 
titlul mondial de șah dintre actua
lul campion Anatoli Karpov (33 ani) 
și salangerul său. Gări Kasparov (21 
ani). învingător va fi declarat sa- 
histul care va obține primul 6 vic
torii. remizele nefilnd luate în con
siderație.



a

pace.

AMPLE RELATĂRI, COMENTARII SI APRECIERI ALE PRESEI SI RADLOTELEVIZIUNII DE PESTE HOTARE
Presa de peste hotare consacră spații largi prezentării proiectului Di

rectivelor Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1986-1990 
și orientările de perspectivă pînă în anul 2000.

in coloanele ziarelor și revistelor continuă să fie prezentate aprecierile 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
rostită la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe problemele agri
culturii, industriei și activității de partid, pozițiile exprimate de conducă
torul partidului și statului nostru în marile probleme ale lumii contem
porane, inițiativele, propunerile și demersurile românești privind oprirea

agravării situației internaționale, înlăturarea completă din Europa a arme
lor nucleare, a oricăror arme, trecerea la măsuri efective de dezarmare 
și de întărire a încrederii, promovarea unei politici dedicate colaborării, 
înțelegerii și securității în Europa și în întreaga lume.

Presa internațională continuă, totodată, să relateze despre gloriosul 
jubileu al poporului român — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă - reliefind 
marile realizări obținute de țara noastră pe calea progresului economic 
și social, îndeosebi in perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și 
a țării. "

Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 8 (Agerpres). — Un schimb 

de mesaje intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov a fost prilejuit 
de primirea de către secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria a delegației conduse 
de tovarășul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, care 
participă la festivitățile organizate la 
Sofia cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste de Ia 9 Septembrie 1944.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Todor Jivkov un cald mesaj 
de prietenie și cordiale felicitări cu 
prilejul aniversării jubiliare a zilei

naționale a Bulgariei vecine și prie
tene, iar poporului bulgar — urări de 
noi succese in dezvoltarea socialistă 
a țării.

Tovarășul Todor Jivkov a mul
țumit pentru urările transmise, pen
tru participarea delegației române 
la marea sărbătoare națională de la 
9 Septembrie și a adresat, la rindul 
său, un salut prietenesc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele 
mai bune urări, iar poporului român 
prieten. — urări de succese tot mai 
mari in construcția socialistă a țării.

în cursul convorbirii au fost relie
fate rezultatele importante ale co
laborării multilaterale dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
subliniindu-se posibilitățile multiple 
de dezvoltare și amplificare a aces
tor raporturi, în interesul ambelor 
țări, al cauzei socialismului, păcii, 
securității și colaborării internațio
nale.

BUDAPESTA

MANIFESTĂRI CULTURALE 
ROMÂNEȘTI

BUDAPESTA S (Agerpres).
La Budapesta au avut loc o serie de 
manifestări culturale complexe româ
nești, dedicate celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti-' 
imperialistă. Intre acestea se numără 
prezentarea expozițiilor fotografică 
„România : 1944—1984 : 40 de ani de 
glorioase înfăptuiri", de pictură con
temporană românească și de sculp
tură mică, concertele orchestrei de 
cameră a Filarmonicii „George Enes- 
cu“ din București și ale unor soliști 
vocali și instrumentali, „Zilele fil
mului românesc".

Manifestările au fost urmărite eu 
un viu interes de public.

A. participat o delegație condusă 
de tovarășul George Ciucu, adjunct 
al ministrului educației și învăță- 
mintului.

Proiectul Directivelor 
al P.C.R., un amplu 

multilaterală
Agenția CHINA NOUĂ relatea

ză amplu despre publicarea proiec
tului de Directive, scoțind in evi
dență faptul că, în următorii cinci 
ani. România va continua să-șj dez
volte economia națională în ritm 
accelerat, tunt prezentate nivelu
rile de creștere prevăzute tn cazul 
principalilor indicatori, relevin- 
du-se că productia-marfă indus
trială a tării va spori cu 6—6,5 la 
sută în fiecare an. iar producția 
globală agricolă — cu 5,4—5,8 la 
sută. Volumul investițiilor în eco
nomia națională se va ridica la 
1 350—1 400 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă o creștere de 9—13 la 
sută comparativ cu cincinalul an
terior. Arătînd că circa 90 la sută 
din resurse vor servi creșterii po
tențialului productiv al economiei, 
agenția menționează volumul de 
peste 190 miliarde de lei alocat 
pentru dezvoltarea agriculturii ro
mânești.

Proiectul de plan pentru cincina
lul 1986—1990 menține orientările 
de bază precedente, urmărește lăr
girea bazei energetice și de mate
rii prime, prevede circa 70 la sută 
din venitul național pentru fondul 
de consum, subliniază PRENSA 
LATINA.

România a cunoscut transformări 
radicale în dezvoltarea economico- 
socială în ultimele patru decenii, 
propunîndu-și să devină o tară so
cialistă multilateral dezvoltată, 
adaugă agenția, relevînd atenția a- 
cordată lărgirii bazei energetice și 
de materii prime, ridicării nivelu
lui tehnic și calitativ al producției, 
asigurării de producții mari, sigure 
și stabile în agricultură, creșterii 
competitivității produselor pe pie
țele externe.

Prensa Latina menționează că 
vor fi aplicate în continuare cu 
fermitate principiile noului me
canism economico-financiar. se va 
asigura întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, perfectionarea sis
temului democrației muncitorești, 
revoluționare. In industrie se reali
zează in 1984 o producție-marfă de 
circa 1 180 miliarde de lei, iar prin 
îndeplinirea prevederilor pentru 
1985 se va asigura, pe întregul cin
cinal, un ritm mediu anual de creș
tere a producției-marfă industriale 
de 5,6 la sută — continuă agenția 
citată. în agricultură s-a obținut cea 
mai mare producție de cereale pă- 
ioase — grîu și orz — din istoria 
țării, iar in ce privește zootehnia, 
efectivele de animale au ajuns la 
opt milioane bovine, 14,9 milioane 
porcine și 20 milioane ovine, arată 
agenția.

în concordantă cu necesitățile e- 
conomiei românești — precizează 
agenția — s-au dezvoltat transpor
turile. construcțiile, precum și ce
lelalte ramuri și sectoare de acti
vitate. în primii patru ani ai cin
cinalului actual se realizează un 
volum de investiții de aproape 950 
miliarde lei. dîndu-se în exploata
re circa 1 550 obiective industriale 
și agrozootehnice importante.

Proiectul de directive, scrie în 
continuare Prensa Latina, relevă 
că in noua etapă de dezvoltare e- 
conomico-socială a României fon
dul de acumulare va asigura noi 
investiții, introducerea celor mai 
recente cuceriri ale științei și teh
nicii, cremdu-se condiții pentru 
sporirea accentuată a productivi
tății și creșterea competitivității 
pe piața externă — subliniază a- 
genția citată.

Cei peste 3,3 milioane de comu
niști din România se pregătesc în 
vederea Congresului al XIII-lea al

Congresului al Xlll-lea 
program de dezvoltare 

a României
Partidului Comunist Român, con
vocat pentru noiembrie a.c. la 
București — informează agenția 
A.D.N. din R.D. Germană. Pre
tutindeni în tară au loc adunări 
generale ale organizațiilor de bază, 
în cadrul cărora se face bilanțul 
muncii depuse in ultimii ani in 
toate domeniile vieții sociale. Tot
odată. comuniștii dezbat sarcinile 
prevăzute in continuare pentru edi
ficarea societății socialiste multila- 
teial dezvoltate. Baza discuțiilor o 
constituie proiectul Directivelor 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României in cincinalul 1986—1990 
și orientările de perspectivă pînă 
in 2000. Documentul este orientat 
în primul rind spre consolidarea 
bazei tehnico-materiale a econo
miei naționale, dezvoltarea intensi
vă a industriei și agriculturii, creș
terea productivității muncii și a 
calității produselor ca premisă pen
tru ridicarea in continuare a nive
lului de viață al populației, sub
liniază agenția.

Sint relevate. în același timp, ini
țiativele oamenilor muncii din toa
te sectoarele de activitate în cadrul 
întrecerii socialiste, in cinstea Con
gresului partidului. în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1984.

Sub titlul „Proiectul de Direc
tive al P.C.R. prezentat pentru dez
bateri", ziarul „RUDE PRAVO" din 
R.S. Cehoslovacă informează des
pre publicarea acestui document, 
subliniind că „prin obiectivele tra
sate, România dorește să realizeze 
dezvoltarea echilibrată a economiei 
naționale și participarea mai amplă 
la diviziunea internațională a mun
cii, in primul rind cu țările socia
liste".

Pentru următorul cincinal, Româ
nia și-a fixat obiective foarte am
bițioase, atît in domeniul industriei, 
cit și al exportului, se arată in re
latarea agenției REUTER, sub- 
liniindu-se că proiectul Directivelor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea econo
mico-socială a României în cinci
nalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă in anul 2000, care 
a fost dat publicității, prevede o 
creștere a venitului național de 
7.6—8,3 la sută. Sporurile vor fi 
obținute, in primul rind. prin creș
terea productivității muncii — care 
urmează să sporească în medie cu 
10 la sută anual, remarcă agenția, 
retinind că în această perioadă se 
prevede o creștere a volumului 
comerțului exterior cu 41—45 la 
sută, exporturile sporind cu 52—56 
la sută.

Importanța dezvoltării industriale 
— se arată în continuarea relată
rii — a fost subliniată în repetate 
rinduri de președintele Nicolae 
Ceaușescu. care, în conformitate cu 
politica sa orientată spre apararea 
intereselor naționale, dgrește să 
facă din România o țară capabilă 
să se bazeze pe resursele proprii. 
Proiectul de directive prevede o 
creștere a producției-marfă indus
trială cu 6—6,5 la sută anual, in 
timp ce producția globală agricolă 
va spori, cu 5,4—5,8 la sută anual. 
Se prevede ca producția totală de 
cereale să atingă in 1990 nivelul de 
30—33 milioane tone.

Un obiectiv primordial îl consti
tuie realizarea unei balanțe comer
ciale excedentare, care să asigure o 
balanță de plăti activă șl să permi
tă lichidarea datoriei externe în 
primii ani ai cincinalului, conso
lidarea rezervelor valutare ale tă
rii, se arată în finalul relatării 
transmise de agenția Reuter.

resoondentă cuvîntării rostite de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Președintele României — scrie a- 
genția — a anticipat o recoltă bună 
in această toamnă, apreciind că, 
împreună cu recolta de porumb, se 
va putea depăși in acest an o tonă 
de cereale pe locuitor.

Agenția ASSOCIATED PRESS 
informează, la rindul său, că, în 
cuvîntarea sa, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, relevînd

producțiile record din agricultură, 
a subliniat necesitatea de a se ac
ționa in 1985 în așa fel incit să 
se obțină, pe țară, la grîu o recoltă 
medie de peste 4 000 kg la hectar 
și de cel puțin 6 000 kg la hectar 
in județele unde există sisteme de 
irigații. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a estimat că, în acest an, 
împreună cu recolta de porumb, se 
va putea depăși media de o tonă de 
cereale pe locuitor" — a arătat A.P.

Poziții și propuneri realiste, în consens 
cu interesele fundamentale ale tuturor 

popoarelor

Realizări remarcabile pe calea deschisă 
de actul revoluționar de la 23 August
Prezentînd ample pasaje din 

cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C, al P.C.R., agenția 
CHINA NOUĂ subliniază. într-o 
corespondentă din București, că 
recolta de cereale a României — 
griu, orz, ovăz — a depășit 
10 milioane tone anul acesta, 
fiind o recoltă deosebit de bună. 
Aceasta, împreună cu o re- 
coltă-record de porumb, scrie 
agenția, va da posibilitatea să se 
obțină o recoltă medie de cereale 
care să depășească o tonă pe locui
tor, după cum a declarat Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, la ședința de 
închidere a Consfătuirii de lucru 
de la C.C. al P.C.R. pe problemele 
agriculturii, industriei și activității 
de partid.

Agenția relevă că în cadrul con
sfătuirii s-a făcut o analiză a re
zultatelor economiei naționale in 
primele opt luni ale acestui an, 
s-au desprins concluziile pentru 
activitatea în următoarele patru 
luni și au fost abordate probleme 
legate de pregătirea celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

în continuare, agenția arată : 
Nicolae Ceaușescu a spus că re

colta bună din anul acesta a fost 
obținută în pofida unor condiții 
grele în toamnă și in primăvară, 
datorate secetei prelungite, și a ce
rut agricultorilor să asigure in cele 
mai bune condiții stringerea și de
pozitarea recoltei de toamnă. De 
asemenea, a atras atenția asupra 
respectării densității la însămin- 
țări și a fertilizării corespunzătoare 
a culturilor.

Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
în industrie ritmul de creștere a 
producției a fost de peste 5 la sută 
în primele opt luni ale anului și a 
insistat că trebuie să se acorde o 
atenție specială realizării progra
mului din domeniul energiei și de 
materii prime.

Referindu-se la desfășurarea ale
gerilor de partid la toate nivelurile, 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității ca in organele 
de conducere să fie aleși cei mai 
buni membri de partid — a men
ționat in încheiere agenția China 
Nouă.

în această vară, recolta de grîu, 
orz și ovăz a atins un nivel record, 
de peste 19 milioane tone,'in pofida 
condițiilor grele, din toamnă și 
primăvară, datorate secetei prelun
gite, arată agenția , engleză 
REUTER, care a consacrat o co-

Referindu-se la articolul tovară
șului Nicolae Ceaușescu — „40 de 
ani de dezvoltare liberă, socialistă a 
României" — apărut in ziarul 
sovietic „Pravda", agenția CHINA 
NOUA relevă aprecierile președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
privind intensificarea cursei înar
mărilor, inclusiv a înarmărilor nu
cleare, care pun în pericol existența 
omului, a însăși vieții pe planeta 
noastră. Problema fundamentală a 
epocii noastre o reprezintă oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la de
zarmare și asigurarea păcii in lume, 
apreciază președintele Nicolae 
Ceaușescu, menționînd că România 
este profund preocupată de situația 
gravă care s-a creat în viața in
ternațională. Agenția reia pasajul 
în care se scoate în evidență că,in 
mod deosebit. România este pre
ocupată de situația gravă creată în 
Europa prin trecerea, de către 
S.U.A., la amplasarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și, 
ca urmare a trecerii, de către 
Uniunea Sovietică, la realizarea 
contramăsurilor nucleare. China 
Nouă Subliniază, de asemenea, 
aprecierea potrivit căreia România 
consideră că este necesar să se facă 
totul pentru oprirea amplasării 
rachetelor americane și a realizării 
contramăsurilor sovietice, pentru 
reluarea tratativelor dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică in vederea reali
zării unui acord care să ducă la 
eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și a oricăror arme 
nucleare din Europa.

Astăzi este mai necesar ca ori- 
cind — a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu — ca toate popoarele 
să-și unească forțele și să con
lucreze strins pentru a opri cursul 
încordării, pentru reluarea destin
derii și colaborării, pentru solu
ționarea pașnică a tuturor proble
melor litigioase dintre state, se 
arată în încheierea relatării agen
ției citate.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, s-a pronunțat intr-un 
articol publicat în ziarul „Pravda" 
pentru solidaritatea țărilor socialis
te in lupta împotriva cursei 
înarmărilor — se arată în relatarea 
agenției UNITED PRESS INTER
NATIONAL — care evidențiază 
aprecierea potrivit căreia problema 
fundamentală a epocii noastre este 
oprirea cursei inarmărilor, trecerea 
la dezarmare și asigurarea păcii in 
lume. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — se precizează în re
latare — s-a pronunțat din nou 
pentru negocieri intre Statele Unite 
și Uniunea Sovietică, in vederea 
realizării unui acord care să ducă 
la eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a oricăror arme 
nucleare din Europa.

Se relevă, totodată, sublinierea 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu a importanței legă
turilor economice ale României cu 
C.A.E.R., care să deschidă noi per
spective de accelerare a progresului 
economic și social al țărilor mem
bre, să ducă la creșterea forței și 
prestigiului socialismului în lume.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a arătat, intr-un articol 
publicat de ziarul „Pravda", că 
Moscova și Washingtonul trebuie 
să facă totul pentru a reveni la 
negocierile de la Geneva în pro
blema armamentelor — relatează 
agenția REUTER. Subliniind că 
România consideră necesar să se 
facă totul pentru oprirea ampla
sării rachetelor americane și a rea
lizării contramăsurilor sovietice, 
pentru reluarea tratativelor dintre 
S.U.A. și Uniunea Sovietică, Reu
ter reia pasajul în care se evi
dențiază că România este preocu
pată in mod deosebit de situația 
gravă care s-a creat in Europa 
prin trecerea, de către S.U.A., la 
amplasarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și, ca ur
mate, a trecerii, de către Uniunea 
Sovietică, la realizarea contramă
surilor nucleare.

„Președintele Ceaușescu — Cursa 
înarmărilor este problema epocii, 
iar forțele socialismului sint che
mate să-și intensifice lupta pentru 
înfăptuirea păcii", sub acest titlu a 
informat ziarul sirian „TICHRIN" 
despre articolul tovarășului
Nicolae Ceaușescu apărut în 
„Pravda". La rindul său, ziarul 
„AL SOURA" și-a intitulat relata
rea despre articol astfel : „Pre
ședintele Ceaușescu : Cursa inar
mărilor nucleare amenință exis
tența și viața omului". Cotidianele 
siriene evidențiază că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
preocuparea profundă față de în
cordarea deosebit de gravă la care 
s-a ajuns in ultima vreme în viața

internațională și a insistat asupra 
intensificării cursei înarmărilor 
care nune în pericol însăși existen
ta omului, a vieții pe Planeta noas
tră.

Ziarele siriene menționează, fn 
continuare, sublinierea conducă
torului partidului și statului nos
tru că România militează ferm, pe 
plan internațional, pentru asigu
rarea unui climat trainic, de cola
borare, securitate șl pace. Sint 
puse în lumină aprecierile tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind 
importanța acordată dezvoltării re
lațiilor României cu țările socia
liste.

în relatarea consacrată articolu
lui tovarășului Nicolae Ceaușescu 
publicat in ziarul „Pravda", agen
ția D.P.A. din R.F. Germania a 
subliniat pasajul în care este ex
primată preocuparea deosebită în 
legătură cu situația gravă creată 
în Europa. România — relevă 
D.P.A. — consideră că este necesar I
să se facă totul pentru oprirea I
amplasării rachetelor americane și I
a realizării contramăsurilor sovie- 1
tice, pentru reluarea tratativelor I
dintre S.U.A. și Uniunea Sovietică I
în vederea, realizării unui, acord I
care să ducă la eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune și 
a oricăror arme nucleare din Eu
ropa.

POSTURILE DE RADIO VEST- 
GERMANE, precum și STAȚIILE 
DE TELEVIZIUNE „A.R.D." și 
„Z.D.F." au subliniat că acest ar
ticol expune pozițiile consec
vente ale României în problemele 
dezarmării, evidențiind îndeosebi 
necesitatea opririi amplasării ra
chetelor americane cu rază medie 
de acțiune în Europa și a reali
zării contramăsurilor sovietice.

MIJLOACELE DE INFORMARE 
ÎN MASĂ DIN MALAYEZIA au 
acordat o atenție deosebită cu
vîntării rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea solem
nă, evidențiind apelul adresat 
de către conducătorul partidului și 
statului nostru- privind oprirea am
plasării rachetelor nucleare ame
ricane în Europa, precum și a con- 
tram'ăsurilor sovietice, reluarea 
tratativelor sovieto-americane în 
vederea realizării unui acord de 
dezarmare nucleară.

Ziarul „ETUMBA" din R.P. 
Congo a publicat articolul „Anul 
40 al societății socialiste", în care 
subliniază că „Victoria forțelor 
populare la 23 August 1944 a des
chis o eră nouă in edificarea unei 
Românii noi, socialiste, cu o eco
nomie dezvoltată și o cultură bo
gată".

„România, o țară a muncii șl dă
ruirii. Realizări de seamă în toate 
sectoarele, o industrie in plin avint 
și o agricultură avansată" — este 
titlul unei pagini dedicate marii 
sărbători a poporului nostru de re
vista săntămînală de limbă arabă 
„AL FARES", din Iordania. „Cînd 
vorbim despre România prietenă, 
dragă ponorului iordanian, trebuie 
să subliniem că această tară, în ciu
da împrejurărilor dificile prin care I 
trece economia mondială in ultimul 
timp, a înregistrat succese de sea
mă în tonte domeniile, reușind să 
sporească producția industrială și I 
agricolă, și, în consecință, să înre
gistreze o creștere a venitului na
țional si o îmbunătățire continuă a 
bunăstării poporului român".

„România a făcut pași impor
tanți pe calea dezvoltării economi
ce și a ridicării producției" și 
„România iși extinde relațiile eco
nomice cu statele lumii" sint 
titluri de articole apărute fn coti
dianul economic iranian „BOURCF,“, 
care relevă realizările deosebite 
obținute de România, în cei 40 de 
ani, ilustrînd, cu date elocvente, 
marile prefaceri revoluționare ce 
au avut loc în tara noastră.

Principalul ziar din R.A. Yemen, 
„AL-THAWRA", a reliefat lupta de 
eliberare a poporului român, pre
cum și marile realizări ale Româ
niei moderne.

TELEVIZIUNEA SPANIOLĂ a 
transmis un amplu reportaj intitu
lat „40 de ani ai României".

în Brazilia au fost difuzate emi
siuni ale POSTURILOR DE RADIO, 
care au prezentat semnificația eve
nimentului sărbătorit de poporul 
român, realizările obținute de țara 
noastră în anii socialismului, dez
voltarea continuă a relațiilor româ- 
no-braziliene. Au fost evidențiate, 
alături de alte realizări, importanța 
economică deosebită a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, epocală 
realizare a poporului român, extin
derea pe care a cunoscut-o în ulti
mii ani portul Constanța.

(Agerpres)

Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru securitate și dezarmare

Apel pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

HELSINKI 8 (Agerpres). — Co
mitetul finlandez pentru promova
rea securității europene a lansat 
tuturor forțelor sociale din țară 
apelul de a milita mai activ pentru 

' crearea unei zone lipsite de arme 
nucleare in nordul Europei. La o 
conferință de presă desfășurată la 
Helsinki, președintele comitetului, 
Pirkko Tyoelaejaervi, prim-vice- 
președinte al parlamentului Finlan
dei, a subliniat că o asemenea zonă 
ar constitui, totodată, o substanția
lă măsură de sporire a încrederii 
intre state și ar ‘ veni in sprijinul 
eforturilor pentru o Europă și pen- 

. tru o lume fără arme nucleare.
Politiciana finlandeză a făcut cu

noscut că va avea loc o primă întil- 
? ntre a reprezentanților partidelor, 
\ mișcării sindicale și mișcării pen- 
i tru pace, ai altor organizații din 
I patru țări nordice, care vor discu- 
ț ta, în cadrul unei conferințe — 
4 programată să se desfășoare la 
1 sfîrșitul lunii noiembrie, la Copen-
1

J

haga — măsurile de înfăptuire a 
propunerii privind crearea unei 
zone fără arme nucleare în nordul 
continentului nostru. La conferință 
vor participa aproape 300 de repre
zentanți din Danemarca, Finlanda, 
Norvegia și Suedia.

COPENHAGA 8 (Agerpres). — In 
orașul danez Odense s-au încheiat 
lucrările unei conferințe a militan- 
ților pentru pace consacrată pro
blemelor intensificării luptei pen
tru pace și dezarmare, împotriva 
prezenței rachetelor nucleare cu 
rază medie in Europa. Participan
ta au adresat guvernului apelul de 
a adopta o hotărîre care să consfin
țească definitiv un statut nenuclear 
pentru Danemarca. O asemenea 
măsură — se subliniază în apel — 
ar constitui o contribuție de seamă 
la cauza creării unei zone lipsite 
de arme nucleare in nordul Eu
ropei.

Oamenii de știință avertizează : un război atomic 
ar duce Ia dispariția civilizației

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
catastrofe 
tratative 

cursei 
dezarmare 
salvare 

la un cataclism 
opinia generală

i WASHINGTON . , „
1 Preintimpinarea unei 

nucleare, inițierea unor 
eficiente pentru încetarea 
înarmărilor și pentru 
sint singurele căi de 
omenirii de 
aceasta este
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participanților la reuniunea inter
națională științifică, care se desfă- 

' ' ' , Universitatea din Maryland 
j, avind ca temă „Conse

cințele unui război nuclear".

Cercetările științifice demonstrea
ză că un război atomic ar duce la 
dispariția totală a omenirii și a ci
vilizației, s-a evidențiat în cadrul 
dezbaterilor la care iau parte peste 
200 de oameni de știință din nu
meroase țări ale lumii. S-a relevat 
că se impune adoptarea unor mă
suri concrete pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare, pentru 
renunțarea la 
de distrugere

„Este necesară interzicerea 
a armelor nucleare 1"

CAIRO 8 (Agerpres). — Secreta
riatul permanent al Organizației de 
Solidaritate a Popoarelor Afro- 
Asiatice (O.S.P.A.A.) a adresat 
tuturor forțelor iubitoare de pace 
din întreaga lume apelul de a ac
ționa in vederea interzicerii totale 
a armelor nucleare. Comitetele na
ționale de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice sint chemate să parti
cipe la stringerea de semnături in 
vederea pregătirii unei conferințe

crearea de noi arme 
în masă.

totala

pentru Interzicereainternaționale 
experiențelor cu arme nucleare.

Documentul, publicat la Cairo, se 
înscrie in cadrul acțiunilor organi
zate de organizație pentru a mar
ca, la 6 august 1985, împlinirea a 
40 de ani de la lansarea primei 
bombe atomice asupra Hiroshimei, 
ca îndemn de a nu se uita nicioda
tă învățămintele istoriei, de a se 
acționa cu fermitate, cit nu este 
prea tirziu, pentru eliminarea peri
colului nuclear din viața omenirii.
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Cu ocazia prezenței la aceste ma

nifestări, delegația română a fost 
primită de ministrul culturii și invă- 
țămîntului din R. P. Ungară, Ko- 
peczi Bela, și a avut discuții la di
ferite instituții științifice, desfășu
rate intr-un spirit de prietenie și 
înțelegere.

La Salonul internațional de

aviație de la Farnhorouqh

Realizări ale industriei 
aeronautice românești

LONDRA 8 (Agerpres). — în pe
rioada 2—9 septembrie s-a desfășu
rat la Farnborough (Marea Britanie) 
cel de-al 26-lea Salon internațional 
de aviație, la care au participat peste 
5 000 de companii din 23 de țări.

România a fost reprezentată la a- 
cest salon de Centrul Național de 
Aeronautică — București, care a ex
pus cel de-al treilea avion ROMBAC 
1—11, seria 560, construit de indus
tria aeronautică românească după li
cența „British Aerospace".

Cu prilejul conferinței de presă 
care a avut loc la centrul de presă 
al salonului, ca si pe parcursul întîl— 
nirilor organizate la stand cu firme 
și specialiști de profil, au fost pre
zentate realizările industriei noastre 
aeronautice, importanta acordată de 
România dezvoltării si perfecționării 
acestei ramuri a economiei națio
nale.

Prezentarea avionului ROMBAC 
1—11, calitatea execuției produselor 
românești din domeniul aviației si 
realizările industriei aeronautice din 
tara noastră s-au bucurat de un 
succes deosebit.

Analfabetismul poate îi lichidat cu mai puțin de 
un sfert din suma cheltuită anual pentru înarmare

PARIS 8 (Agerpres). — Cu prile
jul „Zilei Internationale a alfabeti
zării". care. începînd din 1967. este 
marcată în fiecare an la 8 septem
brie. directorul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow. a rostit un 
discurs la sediul organizației din Pa
ris. informează agenția Associated 
Press. Vorbitorul a amintit. în a- 
cest cadru, că în lume există apro
ximativ 821 milioane de persoane 
care nu știu să scrie si să citească. 
Pentru lichidarea acestui flagel la 
scară mondială — a arătat el — sint 
necesare 160 miliarde dolari, ceea ce 
ar reprezenta mai puțin de un sfert 
din uriașa sumă pe care o înghite 
anual aberanta cursă a înarmărilor.

UNESCO, a arătat Mahtar M’Bow, 
este puternic angajată în acțiunea 
de combatere a analfabetismului, co- 
ordonind numeroase programe în a- 
cest sens. în pofida acestor progra

me. numărul neștiutorilor de carte 
este în creștere. Dacă în 1970 nu
mărul analfabetelor era de 760 mi
lioane. el a crescut in prezent la 821 
milioane si se estimează că. pînă la 
sfîrșitul secolului, va atinge 900 mi
lioane. Numărul actual al analfabe
telor reprezintă 27,7 la sută din to
talul populației adulte a globului. 
Continentul african deține recordul 
în această direcție, cu 54 la sută din 
populație analfabetă, urmat de Asia 
și America Latină. Acest flagel a- 
fectează in mai mare măsură fe
meile. a subliniat vorbitorul, ară
tînd. în continuare, că există anal- 
fabeti si în țările occidentale in
dustrializate. Potrivit statisticilor 
UNESCO. în aceste țări sînt înregis
trați oficial 22 de milioane de ne
știutori de carte, reprezentînd 2,5 la 
sută din totalul populației lor.

NAȚIUNILE UNITE

Recomandări vizînd crearea 
unei noi ordini în domeniul 

informațiilor
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite s-a încheiat 
sesiunea Comitetului O.N.U. pentru 
informații. Participanfii au adoptat 
o serie de recomandări vizînd crea
rea unei noi ordini în domeniul in
formațiilor. Membrii comitetului au 
lansat un apel la o mai bună infor
mare a opiniei publice mondiale 
asupra luptei popoarelor pentru pace 
și dezarmare, pentru înlăturarea pe
ricolului unui cataclism nuclear.

Comitetul s-a pronunțat, totodată, 
pentru colaborare în domeniul:schim
bului de informații, pe bază de ega
litate in drepturi, a tuturor statelor, 
pentru ca acest schimb să servească 
progresului și cauzei păcii. în reco
mandări se subliniază că toate țările 
care fac parte din Organizația Na
țiunilor Unite, precum și O.N.U. în
săși, au obligația de a colabora pen
tru instituirea unei noi ordini inter
naționale, mai echitabile, în dome
niul informațiilor. Comitetul a che
mat la ajutorarea țărilor în curs de 
dezvoltare în eforturile de promo
vate a unei politici libere și inde
pendente în domeniul informațiilor.

Convorbiri 
siriano - iraniene

DAMASC 8 (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat convorbirile din
tre președintele Siriei, Halez Al- 
Assad, și președintele Iranului, Sey- 
yed Ăli Khamenei, prilejuite de 
vizita șefului statului iranian în ca
pitala Siriei. Cei doi președinți au 
efectuat un schimb de vederi asupra 
unor probleme privind situația din 
regiune, conflictul dintre Iran și 
Irak și sudul Libanului, relatează 
agenția IRNA. A fost subliniată, 
totodată, necesitatea extinderii rela
țiilor dintre Siria și Iran.
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„GRUPUL DE LA CONTADO- 
RA". La Ciudad de Panama au 
luat sfîrșit lucrările reuniunii mi
niștrilor relațiilor externe ai țărilor 
membre ale „Grupului de Ia Con- 
tadora" și a omologilor lor din 
statele Americii Centrale, consa
crată continuării procesului de ne
gocieri vizînd solutionarea politică 
a crizei din regiune. Cei nouă mi
niștri au solicitat guvernelor din 
Costa Rica, Guatemala. Honduras, 
Nicaragua și Salvador să se pro
nunțe. pînă la 15 octombrie, asu
pra conținutului versiunii revi
zuite a „Actului de pace și coope
rare în America Centrală", ur- 
mînd ca după această dată să fie 
organizată o nouă reuniune pentru 
examinarea proiectului de acord 
final.

me în legătură cu măsurile pregăti
toare privind aplicarea unor preve
deri ale planului de restabilire a 
securității in capitală și in regiu
nea Munților Libanezi. Rashid 
Karame a arătat că a fost, totodată, 
analizată necesitatea inițierii unor 
reuniuni restrinse intre membrii 
cabinetului in ce privește aplicarea 
unui program de reforme politice 
cuprinzătoare.

tragă orice fonduri bancare sau in
vestiții consacrate cooperării cu 
Africa de Sud. Ej au arătat că este 
imperios necesar ca asemenea mă
suri să fie adoptate si de acele 
companii care au în continuare le
gături comerciale cu Africa de Sud 
— în pofida recomandărilor ferme 
ale O.N.U. privind impunerea 
sancțiuni economice regimului 
apartheid de la Pretoria.

de 
de

ÎN LUNA AUGUST, numărul 
merilor din Canada a crescut 
21 000. ridieîndu-se la 1 347 000,

so~ 
cu 
.a 

anunțat Biroul de Statistică de la 
Ottawa. Aceasta reprezintă 11.2 la 
sută din forța de muncă a tării.

ÎN CADRUL PROCESULUI DE 
NORMALIZARE A SITUAȚIEI 
ÎN LIBAN, președintele Amin Ge- 
mayel a conferit, simbătă, la 
Beirut, cu premierul Rashid Kara-

BLOCUL SOCIALIST — coaliție 
de opoziție chlliană, reunind Parti
dul Socialist. Convergenta Socia- 
lțstă. Mișcarea de Acțiune Popu
lară Unitară, Stingă Creștină — a 
lansat un apel la realizarea unui 
pact al forțelor politice din tară 
avind ca obiectiv lupta pentru re- 
instaurarea democrației în Chile — 
informează agenția E.F.E.

ÎMPOTRIVA POLITICII DE A- 
PARTHEID. Comitetul executiv al 
Conferinței primarilor din S.U.A. a 
cerut tuturor membrilor săi să re-

ÎN BOTSWANA s-au desfășurat 
simbătă alegeri generale. Peste 
300 000 de cetățeni cu drept de vot 
au fost chemați in fața urnelor 
pentru desemnarea celor 32 de 
membri ai parlamentului țării.

POPULAȚIA BRAZILIEI numă
ră 125 189 000 locuitori, se arată în- 
tr-un studiu al Institutului brazi
lian de geografie si statistică. Do
cumentul precizează că peste 70 la 
sută din locuitorii tării — respec
tiv circa 90 milioane — trăiesc in 
mediul urban. Numărul persoane
lor de pînă la 19 ani este de 60 
de milioane si numai 16 milioane 
de locuitori au peste 50 de ani.
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