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RĂSPUNDEREA, ABNEGAȚIA
INIȚIATIVA COMUNISTĂ

Fiind forța politică conducătoare, avem răspun
derea fundamentală pentru bunăstarea poporului, pentru 
dezvoltarea sa - și numai dacă ne îndeplinim această 
răspundere sîntem adevărați comuniști, adevărați revo 
luționari, merităm încrederea poporidui!“.NICOLAE CEAUȘESCU

Răspundere, abnegație, inițiativă. Marile victorii obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în epoca celor mai cutezătoare proiecte și împliniri — epoca inaugurată de Congresul al IX-lea și care îl are drept strateg și ctitor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — au ca numitor comun aceste trăsături definitorii, de care au dat dovadă în toți acești ani eroici, care n-au fost lipsiți de anumite dificultăți și greutăți, comuniștii, întregul nostru popor. Esența lor a fost caracterizată cit se poate de limpede de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. și a activului central 'de partid : „E bine cunoscut —sublinia secretarul general al partidului — 
că a trebuit să depunem o muncă 
uriașă, să facem multe sacrificii și 
să desfășurăm o activitate multilate
rală pentru unirea întregului partid 
și popor în realizarea programelor și' 
a planurilor de dezvoltare. Nimic nu 
a venit din cer ! Totul este rodul 
muncii poporului nostru, al politicii 
partidului nOstru comunist". lat astăzi, după două decenii de muncă eroică, desfășurată cu abnegație, răspundere și inițiativă, chipul nou al patriei — o patrie renăscută, o patrie a unor spectaculoase prefaceri înnoitoare în industrie, agricultură, știință și cultură, în nivelul nostru de viață și civilizație — ne exprimă, ca într-o oglindă, și eforturile depuse și împlinitele aspirații spre mai bine.

Răspundere, abnegație, tivă. Sint cuvinte caredin nou, ca un fir roșu, îndemnu- rile-apel adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, tuturor comuniștilor, organizațiilor de partid, întregului nostru popor de a acționa cu întreaga capacitate de muncă, cu înalt spirit revoluționar pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest 7-lea bune nice buie tate superioare în
an, pentru a încheia cel de-al cincinal cu rezultate cit mai și a pune astfel baze tr'ai- viitorului cincinal, care tresă se materializeze cu rezul- _ ' 'i toate domeniilede activitate, in înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice, în transformarea României într-o țară puternic dezvoltată economic.

Răspundere, abnegație, inițiativă— iată liniile de forță care se cer puse in funcțiune, mai mult decît pînă acum, în mecanismul de conștiință și acțiune al comuniștilor și— prin exemplul lor iradiant — al întregului nostru popor. Linii de forță gindite intr-o concepție largă, în care comoditatea și efortul ușor nu au loc, ci, dimpotrivă, este solicitată la maximum conectarea energiilor și capacităților creatoare ale întregului popor la înfăptuirea fermă, neabătută, a programelor de dezvoltare economico-so'cială a țării, de modernizare a întregii economii românești. Mobilurile acestor cerin- țe-imperativ adresate comuniștilor,

organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii sint descifrate cit se poate de limpede fn Apelul plenarei amintite : „Plenara — se spu
ne in Apel — cheamă organele și or
ganizațiile de partid, activul de 
partid, pe toți comuniștii să-și spo
rească rolul conducător, aîirmin- 
du-se, în (oate împrejurările, ca 
promotori ai spiritului revoluționar, 
acționind cu cea mai înaltă răspun
dere pentru îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor și sarcinilor ce ie re
vin din programul general dc dez
voltare econoniico-socială a țării".Adresarea primei chemări din Apel organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor exprimă nu numai realitatea că partidului, politicii științifice ce stă la baza dezvoltării țării noastre îi datorăm toate marile noastre victorii din anii construcției socialiste, ci, totodată, adevărul fundamental, axiomatic, că partidul este astăzi inima patriei, că el a devenit centrul vital al întregii națiuni, forța politică conducătoare a societății noastre socialiste. Și, intr-adevăr, avem un partid mai. puternic ca oricind, care numără în i'îndurile sale peste 3,5 milioane de comuniști, unit și urmat cu nemărginită încredere de întregul popor. Partid care a dovedit prin fapte, în mod strălucit, că iși îndeplinește cu abnegație și fermitate misiunea istorică de a conduce națiunea pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Nu există astăzi altă unitate de măsură a creșterii rolului conducător al partidului — cum a subliniat cu putere tovarășul Nicolae Ceaușescu — decît aceea ca fiecare membru de partid la locul său de muncă să lucreze cu spirit de abnegație, cu răspundere față de partid și popor. Cerind celor peste 3,5 milioane de comuniști să acționeze în acest spirit— practic celor mai buni dintre cei buni, oamenilor care și-au pus primii semnătura, prin fapte, pe edificiul tuturor victoriilor socialiste ale patriei — secretarul general al partidului cere organizațiilor de partid ' nu numai să-i aibă permanent pe acești „soldați încercați" în prima linie a bătăliei pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal viitor, ci mult mai mult. Le cere să desfășoare o asemenea activitate politieo-organizatorică, orientată spre îndeplinirea 'programelor și planurilor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei, incit să se realizeze, în fiecare unitate, o creștere a răspunderii politice față de îndeplinirea sarcinilor economice. Ceea ce înseamnă că organizațiile de partid au nobila îndatorire — subliniată cu atita acuitate — de a asigura in întreaga l'or activitate o diversificare a modalităților organizatorice, politice și educative, o creștere a eficientei lor, de a promova activ și permanent noul, de a-și exercita in așa fel rolul de conducător po-

litic incit fiecare unitate în care lucrează oameni ai muncii să devină o redută a dezvoltării economico-sociale și, deopotrivă, o citadelă a conștiinței revoluționare, a luptei pentru triumful a tot ceea ce este inaintat.
Răspundere, abnegație, inițiativă. Iată imperative care se cer privite atît in contextul personal, individual, al fiecăruia dintre noi, dar mai ales In contextul general, al mobilizării tuturor energiilor și capacităților creatoare ale națiunii fn scopul dezvoltării țării, al progresului ei. Iar ei, comuniștii, sint chemați — ca întotdeauna — să fie nu numai în primele rînduri, așa cum au fost in toți anii construcției socialiste, dar să reprezinte forța catalizatoare a acestor energii. Prin afirmarea permanentă, în lupta cu unele greutăți temporare sau de mai lungă durată, a răspunderii, a spiritului lor revoluționar, a abnegației comuniste.Această răspundere trebuie să se manifeste plenar ! Nu prin' vorbe, prin angajamente generale, situate deasupra realității, ci printr-o organică integrare și implicare cit mai pri’fhndă a muncii lor de zl cu zi în miezul activității productive, al colectiv, general, tovarășul Nicolae Ceaușescu ca toate cadrele, organele de partid, activul de partid să acționeze în îndeplinirea sarcinilor pe care le au nu deasupra organelor de stat sau economico-sociale, ci din interiorul acestora, prin integrarea lor directă în soluționarea problemelor, vizează valorificarea cit mai deplină a potențialului de muncă și inițiativă al comuniștilor, al tuturor cadrelor cu munci de răspundere, a întregului activ de partid.
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în întâmpinarea zilei de 23 August
Pe toî cupjinsul patriei

întrecere socialistă
^t965^EPOCA CEAUȘESCW?85^

EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Fotografia de mai sus redă doar 
un fragment din frumusețea nou
lui centru al municipiului Satu 
Mare, simbol al' vocației creatoare, 
bucuriei muncii libere șl înfrățite 
a locuitorilor acestui milenar oraș, 
puternic ' ragprdat Id lirttite de 
forță ale civilizației socialiste, tn 
urmă cu 25—20 de ani, pentru căi 
mai mulți dintre locuitorii munici
piului, era greu de imaginat că, nu 
peste mult timp, așa va arăta a- 
ceastă parte a urbei lor. Locuitorii 
orașului de pe Someș, ca de altfel 
din întregul județ Satu Mare, au 
adine gravate in inimile lor senti
mente de profundă recunoștință, 
știind că cele tfiai ample și înnoi
toare prefaceri din • viața econo- 
mico-socială, întreaga dezvoltare 
edilitar-urbanlstică a localităților 
sătmărene — asemeni înfloririi lo
calităților întregii țări — s-au 
săvirșit in ultimii 20 de ani, 
după Congresul al IX-lea, de

cind in fruntea partidului si 
statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exemplu înălțător al dăruirii revoluționare pentru 
progresul patriei și fericirea po- 
porului.

Acest revelator adevăr este ll«s- 
trut si tie datele și cifrele ce tir- 
mează : în perioada 1965—1985 s-au 
construit in această parte a tării 
circa 52 300 apartamente și case noi, In care s-a mutat 75 la sută din 
populația județului. Siluetele zvel
te ale blocurilor, realizate intr-o 
arhitectonică inspirată și o coloris- 
tică vie, constituie o prezență toni
fiantă in noile ansambluri de lo
cuințe din Satu Mare, Cărei, Ne- 
grești-Oăș, Tășnad și din alte lo
calități.

Creșteri semnificative s-au înre
gistrat și In alte sectoare de larg 
interes social — sănătate, învăță
mânt, cultură, sport, comerț etc. — 
toate acestea circumscriindu-se 
atingerii generosului țel al partidu-

LUCRĂRILE AGRICOLE - EXECUTATE EXEMPLAR!în săptămină trecută au fost înregistrate două recorduri din punct de vedere climatologic : temperaturi excepțional de ridicate care, pe alocuri, au depășit 40 de grade la umbră, urmate de averse de ploaie care au totalizat chiar 40 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile au fost insă răzlețe, cantitățile de apă rezultate fiind mult diferite de la un loc la altul. în cursul zilei de ieri ploua numai în zonele situate in nord-.estul țării, în rest înregistrîn- du-se doar averse locale. Scăderea temperaturii și creșterea umidității solului asigură condiții mai bune de dezvoltare a culturilor. Care sint prioritățile acestor zile in ce privește executarea lucrărilor agricole de sezon ?

lui de ridicare necontenită a 
tații vieții celor ce muncesc, 
fel, învățământul dispune în 
cent de aproape 600 unități școlare, 
însumând 35 000 de elevi ; rețeaua 
comerțului de stat și cooperatist a 
ajuns la circa 1 500 unități de des
facere cu amănuntul, intre acestea 
sltuindu-se și marile magazine uni
versale din Satu Mare și Cărei. 
Celor 4 case de cultură șl 120 de 
cămine culturale sătești — cite 
există in prezent, in județ — li se 
adaugă o nouă realizare arhitecto
nică de excepție : Casa de cultură 
a sindicatelor din Satu Mare. In 
viitorul apropiat, acest impunător 
edificiu iși va deschide porțile larg 
iubitorilor și creatorilor de frumos, 
zecilor de mii de participant locali 
la Festivalul național „Cântarea 
României".

Un obiectiv economic prioritarȚĂRII-CÎT MAI MULT ȚIȚEI!
In această perioadă, petroliștii din întreaga țară - 

detașament de frunte al clasei noastre muncitoare — 
își intensifică necontenit eforturile pentru a .scoate din 
adincuri cit mai mult țiței, pentru a recupera cit mai 
grabnic răminerile in urmă în realizarea planului, ast
fel incit să întîmpine cu rezultate cit mai bune ziua de 
23 August, cea de-a 41-a aniversare a victoriei revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Experiența unor schele și brigăzi de producție pe
trolieră demonstrează că restanțele acumulate în pri
mele luni ale anului pot fi recuperate, că planul poate 
fi îndeplinit integral atunci cînd munca este temeinic 
organizată, cind fiecare petrolist își face exemplar da
toria, iar baza tehnico-materială din dotare este bine 
întreținută și exploatată. Tocmai de aceea, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara co
mună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și

SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ

Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, 
precum și la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R., în acest sector sint necesare 
măsuri pentru o mai bună exploatare și funcționare a 
schelelor, a instalațiilor, pentru creșterea factorului de 
recuperare a țițeiului din zăcăminte, pentru mai buna 
organizare a muncii brigăzilor și darea mai rapidă in 
funcțiune a noilor sonde, acțiuni hotărite pentru a se 
pune capăt, cu cea mai mare fermitate, lipsei de răs
pundere, de ordine și disciplină care se mai manifestă, 
in așa fel incit să se realizeze integral prevederile de 
plan pe acest an și să se pună o bază sigură pentru 
realizarea planului pe 1986.

Ținind seama de aceste cerințe formulate de secre
tarul general al partidului, in ancheta de azi a „Scin- 
teii" ne vom referi la acțiunile întreprinse și măsurile 
practice luate pentru sporirea producției in două mari 
schele petroliere : Țicleni — Gorj și Berea — Buzău.

ȚICLENI

Rezultatele din 
trebuie mult

ultimele luni
amplificatePuternica angajare in muncă a colectivului de la Schela de producție petrolieră Țicleni dovedește ho- tărîrea sa de a face totul pentru a-și îndeplini sarcinile ce îi revin din programul stabilit de conducerea partidului privind creșterea producției de țiței și gaze naturale. Se re
marcă faptul că. incepînd cu luna 
februarie, producțiile medii zilnice au 
crescut constant de la o lună la 
alta. „Mobilizat de vibrantele chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — ne-a spus maistrul 
Ion Dincă, adjunct de șef de briga-

dă — colectivul nostru a acționat și acționează cu consecvență în vederea sporirii producției de țiței și gaze, pentru a răspunde prin fapte muncitorești grijii permanente de care ne bucurăm din partea conducerii partidului. Practic, în cadrul fiecărei organizații de partid au fost analizate temeinic toate problemele de care depinde realizarea planului pe întregul an, stabilindu-se măsuri concrete pentru sporirea debitului de țiței la fiecare sondă în parte".Aplicarea programului adoptat a început prin inițierea unor acțiuni

ferme in vederea intensificării extracției pe zăcămintele vechi, reducerii timpului de intervenții, creșterii capacității de extracție a sondelor in pompaj extinderii exploatării prin metoda gaz-lift, efectuării unui număr sporit de operații tehnologice pentru mărirea afluxului de țiței. Cu puțin timp în urmă s-a făcut primul experiment de injecție cu soluții micelare în stratul sarma- țian 8 Țicleni, urmînd ca in felul acesta factorul final de recuperare să crească la peste 40 la sută.Fără să insistăm asupra celorlalte măsuri tehnice luate în ultima perioadă — toarte numeroase de altfel — se cuvine să relevăm că produc
ția medic zilnică de țiței a sporit 
mereu, ajungind in perioada iunie — 
iulie la peste 1130 tone pe zi. Totuși, schela din Țicleni inregistrează încă o restanță de 3 780 tone țiței, echivalentă cu producția realizată pe ansamblul schelei in aproape trei zile și jumătate de activitate. Ce măsuri se întreprind pentru lichidarea în totalitate a răminerilor în urmă 7— Sîntem conștienți că dispunem încă de mari rezerve nevalorificate, că putem spori considerabil randamentul sondelor, ne-a spus inginerul 
Alexandru Doman, directorul schelei. în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului la

ÎNCHEIEREA SECERIȘU
LUI. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la începutul acestei săptămini mai era de recoltat griul de pe 7 la sută din suprafața cultivată, suprafață localizată în județele situate în zona a treia agricolă : Harghita, Covasna, Suceava, Brașov și altele. întrucît in urma căldurilor mari din săptămîna care a trecut griul s-a copt pe toate suprafețele, este necesar ca, printr-o temeinică organizare a muncii, bună folosire a combinelor și a echipelor de cosași, recoltarea griului să se încheie grabnic. De asemenea, trebuie continuate lucrările de strîn- gere, transport și depozitare a paielor.

IRIGAREA CULTURILOR, în cele mai multe zone ale tării solul continuă să aibă un deficit apreciabil de umiditate^ care trebuie completat prin irigații. Iată de ce, și in această săptămină, concomitent cu măsurile care se întreprind în vederea bunei funcționări a sistemelor de irigații — in această privință asigurarea energiei și carburanților are un rol hotărîtor — este necesar să fie folosite la efectuarea udărilor toate sursele de apă și orice mijloace de aducțiune. în săptămîna in care am intrat consumul zilnic de apă al plantelor la hectar va fi cel mai ridicat — de 60—90 mc la hectar — cantitate care trebuie asigurată prin irigații. Pe măsură ce înaintăm în timp, acest consum scade. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, conducerile unităților agricole, cu sprijinul organizațiilor de partid și aT consiliilor populare, au datoria să asigure numărul necesar de meni Ia aplicarea udărilor și să ganizeze ample acțiuni pentru a oa- or- fi
(Continuare în pag. a II -a) (Continuare în pag. a IlI-a)

HUNEDOARA : 700 
tone oțel aliat 
peste prevederiPe platforma din fața cuptoarelor de la secția oțelărie electrică nr. 1 a Combinatului siderurgic Hunedoara — care poartă cu mîndrie titlul de „Erou al Muncii Socialiste" — — lucrul făcut cu hărnicie și pricepere nu contenește nici zi, nici noapte. Aflat Ia post, în fața cuptoarelor cu foc nestins, maistrul specialist 

Giurcă ne-a versarea a 20 Congresul al dului nostru și apropierea sărbătorii naționale a poporului român de la 23 August au declanșat noi energii și în rindu- rile oțelarilor noștri. Printr-o organizare superioară a muncii, prin reducerea duratei de elaborare a șarjelor, respectarea tehnologiilor de fabricație a oțelurilor și folosirea deplină a timpului de lucru și a utilajelor din dotare, oțelarii hune- doreni au realizat peste prevederile de plan 7 000 tone oțel aliat. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").

Floriandeclarat : „Ani- de ani de la IX-lea al parti-

VASLUI : Economii 
de metal și energieAcționînd stăruitor pentru înnoirea și modernizarea tehnologiilor de fabricație și a produselor, aplicind in un riguros program de măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea consumurilor de materie primă și energie electrică, in perioada care a trecut din acest an, colectivele întreprinderilor industriale din județul Vaslui au reușit ca, în condițiile obținerii unor însemnate cantități de produse peste prevederi, să economisească 1 250 tone metal, 2 882 tone combustibil convențional și importante cantități de energie electrică. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii).

viață

ARGEȘ : Noi constelații 
energeticeCel de-al doilea agregat al hidrocentralei de la Clăbucet, de pe rîul Dîmbovița, a fost conectat zilele acestea la sistemul energetic național. Ca urmare, puterea instalată a hidrocentralei se ridică acum la 64 MW. Aceasta reprezintă a 19-a sursă de lumină realizată de Antrepriza de construcții hidroenergetice Argeș pe rîu- rile Argeș și Dîmbovița, a căror capacitate totală a atins 482 MW. „Colectivul nostru — ne-a spus tovarășul Ion Zarzără, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, lucrează, totodată, in punctele Sătic, Rucăr și Dragoslavele, la cîțiva kilometri mai jos pe rîul Dîmbovița, unde se înalță încă două centrale și o micro- centrală cu o capacitate totală de 75MW. în același timp se acționează intens pe șantierele hidrocentralelor de la Riușor și Lerești. (Gheorghe Cirstea, corespondentul „Scînteii").

Etica păcii
o minuiam 
trăgeam la 

arcul și in- 
Ră-

dacă 
bine

Copil fiind, din do
rința de a imita pe
semne (cărțile de is
torie, filmele, romane
le cavalerești etc. și-au 
avut inriurirea lor), 
recunosc că am purtat și eu asupră-mi felu
rite „arme". Nu mă 
simțeam și nu eram 
mai altfel ca toți co
piii, dar, acum, 
mă gindesc mai
care erau acele arme, 
pot spune că ele 
cu totul desuete 
tru timpurile 
ne.

Cu toate că 
o mulțime de 
care explozive, avioa
ne, mitraliere, tancuri, 
tunuri, submarine etc. 
iși făceau, destul de 
haotic, de cap — 
ucigmd de-a valma tot 
felul de oameni — re
cunosc că n-am rivnit 
niciodată să port 
pră-mi pistoale, 
rabine sau să fiu 
car 
tanc, 
copil 
arme 
de fapt combatanților 
nici o șansă civilizată 
de supraviețuire. Par
tenerii nu aveau mai 
niciodată arme egale, 
nu se aflau, la vedere, 
față in față, ci ascunși 
ca ' sobolii prin 
șee ; cind ți-era 
drag pe lume, 
murea de vreun 
te rătăcit ori de explo
zia vreunei bombe sau 
grenade. Mai mare ru
șinea ! Vedeam prea 
bine că oamenii ple
cați la război erau vă
duviți de tot ceea ce 
aveau mai scump, de 
propria lor personali
tate; mureau prea des 
bicisnic, prea des fără 
a avea șansa de a se 
purta eroic și a săvirși 
fapte glorioase.

De aceea mi s-a pă
rut dintotdeauna lip
sit de onoare să intri 
in luptă cu arme de 
foc. Chiar și închipui
te, purtate in joacă, 
mi-a fost teamă că ar
mele acestea și-ar pu
tea face datoria lor 
rece și tîmpă. Iubeam

erau 
pen- 

moder-

văzusem 
filme in

asu- 
ca- 

mă- 
unuiposesorul

Mintea mea de 
refuza aceste 

ce nu ofereau

tran- 
mai 

eroul 
glon-

spada și 
„vitejește", 
țintă cu 
virteam praștia, 
măsesem, prin nu știu 
ce impuls al memoriei 
ancestrale, la stadiul 
de basm al războiului, 
la democrația luptei. 
Mă fermecau acele 
momente cind in lupta 
a două armii, capii lor 
ieșeau in fața oștenilor 
și rezolvau, in doi, 
lupta. Mă tulburau a- 
cele bătălii in care 
două armate, egale ca 
număr, se 'înfruntau 
cavalerește și nu-l pu
team înțelege nicicum 
pe sultan care tot tri
mitea armate de cite-

va ori mai mari împo
triva lui Ștefan si nici 
pe Basta, care lua 
viața genialului Mihai, 
după ce-i dăduse să
rutul lui Iuda ; mă 
gindeam că astfel tur
cii i-ar fi putut-o lua 
de nenumărate ori și 
n-o făcuseră. Vai mie,’ 
fără să știu, intram in 
probleme de politichie 
a evului mediu.

Aceste fragmentare 
aduceri aminte din co
pilărie pot părea nai
ve. și sint naive, dar 
trebuie să recunosc că 
o parte din acele gin- 
duri hărăzite, cu voie 
sau fără voie, armelor 
și războaielor au pre
tins, de la copilul care 
eram, formarea și 
fixarea unei conduite 
morale, a unui profund 
patriotism. Faptul că 
românii nu s-au afir
mat printre popoarele 
Europei ca niște răz
boinici cuceritori de 
teritorii, mă umplea 
de mîndrie. Războaie
le de apărare, pro-rii 
unor popoare ce 
n-au cunoscut pasiu
nile singeroase. intole
ranțele religioase sau 
de rasă — cum a fost 
și este poporul român, 
care n-a rivnit la alte 
teritorii (fecit ale mo
șilor și strămoșilor săi

— mi s-au părut sin
gurele legitime. Dorul 
de pace și de libertate 
al românilor il înțele
geam ca pe o proba a 
demnității unui popor, 
o probă de inteligență 
și de civilizație.

Trebuie să recunosc, 
cu dramul de lucidita
te pe care mi-l cere 
virsta de acum, că, in 
linii mari, nici azi .nu 
gindesc cu mult altfel 
iecit gindeam in copi
lărie despre rostul ar
melor, al strategiilor 
m vreme de pace și 
de război, cu toate \ că 
o mulțime de nuanțări 
și-au făcut loc colo
rând aceste ginduri.

De altfel, in urmă 
cu citeva decenii nici 
nu-mi puteam închipui 
că armele, acele unel
te absurde ale morții, 
pot deveni arme de 
distrugere in masă, că 
inteligența omeneas
că poate născoci calea 
distrugerii inteligenței 
omenești. De aceea, 
armele atomice, de 
care e plină acum pla
neta și tind să umple 
și spațiile interstelare, 
îmi par cel mai teribil 
afront adus, in gene
ral, dorinței de pace 
dintotdeauna a pașni
cului copil care n-a 
iubit niciodată armele 
de foc.

Astăzi, cuvintul pace 
nu mai poate fi privit 
ca un antonim al cu
vintului război: el. a 
devenit un cuvint nou, 
cu sens nou, și dicțio
narele il pot înregistra 
ca atare. De fapt el 
rămine sinonim acelui 
vechi 
cunoscut 
ani, dar el 
antonim 
război, ci, 
fectelor 
necunoscute 
de-a lungul 
lor, cuvintelor : nebu
nie. sinucidere, crimă, 
neant și altor cuvinte 
care nu au fost, nu 
sint și nu pot fi sino
nime cuvintului război, 
P" care, pe drept, cu 
toții il urim.

cuvînt : pace, 
de mii de 
nu mai este 

cuvintului 
datorită e- 
catastrofale 

nicicind 
sern^-

Dumitru M. ION
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Activistul-instructor - puternic
implicat în activitatea
organizațiilor de partid

ENERGIA problemă de maximă ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă RĂSPUNDERE

A doua zi după o plenară a comitetului municipal de partid la care fusese invitat să participe, împreună cu ceilalți 97 de activiști-instructori, Ion Blejușcă, maistru formator la întreprinderea de țevi, a plecat la sfîrșitul programului de lucru la întreprinderea de producere a nutrețurilor combinate. Aici era așteptat de de cit să de trul a citit cu pregătit pentru pe tema modului în care acționează comuniștii pentru micșorarea consumurilor energetice. Acti,vistul-in- structor a mai răsfoit carnețelul cu însemnări de la plenara amintită, a mai cumpănit și apoi și-a exprimat părerea că sarcinile de reducere a consumului de gaze naturale, de pildă, par cam mici față de cerințele ridicate la plenară, cu atit mai mult cu cît în sezonul cald po- sibilitățilQ de economisire a resurselor energetice sînt, de regulă, mai mari. Ca urmare, au fost reexaminate rezervele și s-a constatat că la instalația de preparare a nutrețurilor pe bază de germeni de porumb pot fi realizate în această perioadă economii mai mari de gaze naturale, obiectiv ce a fost înscris în proiectul planului de măsuri.Viața a demonstrat că grupul de activiști-instructori ' constituie pentru comitetul municipal de partid un puternic potențial de forțe care ii permite să cuprindă toate domeniile de activitate. Bunăoară, ac- tiviștii-instructori au ajutat comitetul municipal de partid în cunoașterea posibilităților unor colective de muncă și a capacității de mobilizare a organizațiilor de partid din unitățile respective pentru a Ie orienta preocupările în direcția recuperării căldurii termice (întreprinderea de țevi), a utilizării materialelor refolosibile („Smirodava"), a asimilării unor noi mașini (întreprinderea mecanică), a îndeplinirii și depășirii planului la export (întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr). Tot cu contribuția acti- viștilor-instructori, comitetul municipal de partid a depistat, studiat și generalizat experiența bună a unor organizații de partid privind creșterea rolului educativ al adunărilor generale, asigurarea îndrumării mai sistematice a organizațiilor de masă și obștești, dotarea punctelor de informare etc.Pentru o integrare cit mai rapidă a acestora in problematica preocupărilor comitetului municipal de partid, este asigurată instruirea lor lunară pe domenii de activitate. Cu prilejul instruirii, membrii biroului discută cu fiecare activist-instructor a- supra modului in care a sprijinit organizația de partid încredințată, asupra Sarcinilor ee-i revin.ițîovarășul ,..ppns.țapțîn..,,,.Fjtiîăite, -șeful secției ..organizațpnuțe, ,r>e-a l’spus : „Obiect,îvuț'i'Țjpj.in'Șlp.ițl,;, aj activității acestora îl reprezintă participarea lor directă _ la înfăptuirea în condiții cit mai bune a

secretarul biroului organizației bază și de alți comuniști. întru- este împuternicit să îndrume și sprijine activitatea organizației partid din această unitate, mais- atenție un referat adunarea generală

hotărîrilor organelor superioare de partid, a propriilor noastre hotărîri. De aceea am socotit necesar ca ei să cunoască în profunzime, conținutul documentelor de partid, indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, să-și formeze un stil de muncă eficient, dind dovadă de spirit de inițiativă, de fermitate și răspundere pentru a sesiza și soluționa la timp problemele care apar. Noi avem mulți asemenea activiști- instructori și v-aș recomanda să cunoașteți pe unii dintre ei". Am urmat îndemnul și am reținut cîteva din punctele lor de vedere.
Voicu Domnu, maistru la întreprinderea de industrializarea sfeclei de zahăr, repartizat la organizația de bază de la remiza de locomotive C.F.R. : „Avînd în vedere că secretarul biroului nu are o experiență îndelungată în această funcție, am

tan“, de care mă ocup, se încetățenise părerea că nu mai sint posibilități de primire a noi membri de parti^. La sugestia mea, biroul a analizat această situație și a ajuns la concluzia că in unitate sint încă destui oameni ai tineri, deveni comuniști. De asemenea, am trimis de la întreprinderea mea un tovarăș priceput care a ajutat comuniștii de aici să realizeze o propagandă vizuală eficientă și atractivă".Dar să ascultăm și aprecierile celor care beneficiază de sprijinul activiș- tilor-instructori.
Ion Cernat, organizației de C.F.R.-Roman : există aspect despre care tovarășul loan

muncii, îndeosebicu certe calități pentru a

secretar al bază de la„Aproape al muncii

VIAȚA DE PARTID
în municipiul Roman

ajutat biroul să elaboreze un plan tematic echilibrat al adunărilor generale îneît să cuprindă principalele probleme cu care se confruntă organizația de partid. De asemenea, am insistat ca toți comuniștii să primească sarcini concrete și să raporteze periodic de îndeplinirea lor. Totodată, am sfătuit biroul să se ocupe mai intens de îndrumarea organizației U.T.C., pentru că tinerii reprezintă schimbul nostru de mîine, să se intereseze de comportarea lor, cum își petrec timpul liber, cum sînt antrenați la acțiuni patriotice. Eu consider că munca unui activistinstructor nu este o muncă de inspector, că el trebuie să se implice efectiv în preocupările organizației de partid de care răspunde, ca și cum ar face parte din ea“.
loan Grigorescu, sudor la aceeași întreprindere, care se ocupă de îndrumarea organizației de bază de la Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Roman : „Aș releva numai una din intervențiile mele. Am constatat că participarea la adunările generale era slabă. Se invoca motivul că ar fi prea mulți navetiști. Realitatea era însă alta : materialele prezentate în adunări erau generale, cu fraze adunate de ici, de colo, de prin gazete. în pregătirea unei adunări generale, am semnalat colectivului de redactare părțile slabe ale referatului și i-am recomandat să se includă în el probleme ca economisirea combustibilului, recondițio- narea pieselor de schimb și a sculelor, să fie arătate lipsurile și nominalizați cei vinovați de ele. Participarea la adunare a fost bună, discut țiile vii, interesante. Acum prezența la adunările generale este de sută la șută".
Jan Damian, tehnician la întreprinderea de țevi : ,.în organizația de partid de la întreprinderea „Pro-

biroului mișcare că nu noastre ___ ___________ ___________ ... Manoliu de la întreprinderea mecanică să nu ne fi împărtășit din experiența lui. Ne-a ajutat îndeaproape cum să pregătim viitorii membri de partid, cum să organizăm discuțiile individuale și în alte domenii ale activității noastre. Răspunde de organizația noastră de cîțiva ani și datorită recomandărilor și intervențiilor sale a crescut simțitor calitatea muncii po- litico-organizatorice desfășurate de organizația noastră".
Atena Cosmiță, secretar al biroului organizației de bază de la complexul de legume și fructe : „Pînă de curînd, cînd s-a pensionat, de noi s-a ocupat tovarășul Mihai Păduraru de la întreprinderea mecțanică. A venit la noi și de două ori pe săp- tămînă. Nu numai că ne-a învățat o mulțime de lucruri necesare bunului mers al activității noastre, dar, la intervenția sa, întreprinderea mecanică ne-a trimis piese de schimb pentru utilajele noastre, meseriași care ni le-au reparat. Acum, comitetul municipal de partid ni l-a repartizat pe tovarășul Toader Popa de Ia întreprinderea de țevi. Și dinsul ne ajută la fel". {Pasiunea, devotamentul; spiritul revoluționar sînt trăsăturile definitorii ale activității acestor activiști- instructori, laminoriști, sudori, strungari, care, după o zi de muncă ce le-a solicitat eforturi fizice, atenție, gîndire, onorîndu-și calitatea lor de comuniști, sînt gata să împărtășească din experiența lor și altor membri de partid, să-i ajute să înțeleagă imperativele politice și economice actuale și să acționeze in deplină cunoștință de cauză pentru înfăptuirea lor. Exemplul lor reprezintă, totodată, o concludentă ilustrare a aplicării cu consecvență in viața partidului, după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., a tezei originale elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind lărgirea bazei obștești a activității desfășurate de organele de partid, ceea ce contribuie la creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, la cuprinderea tuturor domeniilor de activitate, la sporirea capacității lor de a mobiliza masele în vederea înfăptuirii mărețelor obiective. stabilite de marele forum al comuniștilor — Congresul al XIII-lea.

Constantin VARVARA.

Lucru îndeobște cunoscut, termocentralele pe cărbune se numără printre marii consumatori de păcură. Iată de ce căutarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea la minimum și chiar eliminarea consumului de combustibil lichid se constituie de la sine ca prioritate. în cele ce urmează supunem atenției o experiență valoroasă, demnă de generalizat, de la „Electrocentrale" Oradea. Argumente? In loc de orice altă introducere, consemnăm : com
parativ cu 1986, consumul dc păcură 
in întreprindere a scăzut de la 84 662 
tone Ia 39 102 tone in 1984, cu mai 
mult de jumătate, așadar. Păstrînd datele comparației și Iocalizînd consumul la nivelul cazanelor de abur rezultă o diminuare ’de 38 la sută, fără a influență negativ producția. Dimpotrivă, asigurindu-se valorificarea superioară a disponibilităților grupurilor energetice, întărindu-se asistența tehnică pe întregul flux de producție și în toate schimburile, inlăturind astfel opririle accidentale, întreprinderea orădeană a înregistrat in anul trecut — față de 1980 — pe aceleași capacități, un spor de 21 la sută la producția de .energie electrică. Hotărîtoare în restrîngerea accentuată a consumurilor s-au dovedit a fi tehnologiile noi, de mare randament. Este suficient să amintim, bunăoară, că Ia termocentrala din 
Oradea se află în exploatare două 
cazane — singurele din dotarea uni
tăților de profil din țară — care 
funcționează constant fără adaos de 
păcură. Tocmai acest aspect constituie de altminteri subiectul investigației noastre în întreprinderea orădeană, situată an de an printre fruntașii în întrecerea socialistă.

De unde s-a pornit ? „Spiritul de buni gospodari ne cerea să acționăm susținut pentru reducerea consumului propriu tehnologic, ne spunea ing. Sorin Ungur, directorul întreprinderii. Problema nu era însă atit de simplă. Utilizarea, intr-o primă fază, a unor injectoare economice, cu duze mai mici, nu s-a soldat cu rezultatele scontate. Am început atunci, prin 1980, o colaborare mai strînsă cu specialiștii de la Institutul de cercetări și modernizări energetice București, propunîndu-ne, din capul locului, să experimentăm o tehnologie pentru arderea cărbunelui 
inferior, pe care-1 utilizăm, fără 
adaos de păcură".Ce a urmat ? Eforturi stăruitoare în care colaborarea fructuoasă, cutezanța, competenta și dăruirea profesională s-au dovedit a fi „materiile prime". în februarie 1981, noua tehnologie se aplica, pentru prima dată în țâră, la cazanul nr. 1 de 165 tone abur pe oră, stîrnind nu numai interes, ci și ambiții. Soluția adoptată era incă perfectibilă,, efectuindu-se in lunile următoare o seamă de îmbunătățiri in vederea sporirii siguranței în funcționarea instalațiilor, evidente, -elimi- păcură pentru în- cărbunelui, inter-

vine in discuție ing. Gheorghe Wagner, șeful biroului producție. Constructiv insă, instalația era destul de greoaie, masivă, ocupind mult spațiu, necesitind un consum mare de metal, nemaivorbind că presupunea și atașarea a patru ventilatoare, ele insele mari consumatoare de energie". De aici o primă măsură, practică și eficientă : studierea amănunțită a neajunsurilor și stabilirea măsurilor pentru eliminarea lor. Pe a-

derea, presupunînd adaos de păcură » pentru pornire și suport pentru stabilizarea flăcării. Soluțiile aplicate la cele două cazane au urmărit tocmai separarea din praful de cărbu
ne, care se introduce în cazan, a 
prafului uscat, care arde mai bine și 
stabil. Această operație reprezintă, de fapt, plusul de noutate, separarea prafului uscat fiind asigurată de cicloane in cazul primului cazan, respectiv, de concentratorul centri-

Fără adaos de păcură!
O soluție tehnologică de larg interes.
aplicată la termocentrala din Oradea
unde cazane pe cărbune funcționează

fără adaos de combustibil lichid

ceastă bază, doi ani mai tîrziu, în 1983, specialiștii orădeni au propus ICEMENERG-ului o variantă mult simplificată, cu modificări, constructive minimale la instalația de ardere inițială. în fapt, era vorba de montarea unui concentrator centrifugal pentru praf de cărbune și, desigur, a unui arzător adecvat. Noua soluție, aplicată din august 1984 la cazanul nr. 2 tot de 165 tone abur pe oră, e net superioară, inlăturind în totalitate inconvenientele celei aplicate Ia primul cazan de abur.
Care este plusul de noutate ? IatăUngur, directorul unității : nele inferior pe noi cată și un conținut mare nușă. Toate acestea îngreunează ar-

răspunsul inginerului Sorin „Cărbu- care-1 utilizăm are de regulă umiditate ridi- de ce-

fugal în situația celui de-al doilea cazan.
Eficiența noii soluții tehnice ? Eficiența și avantajele celor două variante sint evidente. Datele bilanțiere 

atestă că fiecare dintre cele două ca
zane economisește anual intre 7 000— 
8 000 tone păcură. Nu întîmplător, de altminteri, întreprinderea orădea- 
nă înregistrează cel mai mic pro
cent de adaos de păcură pentru pro
ducerea energiei electrice diritre 
toate unitățile din centrală. Desigur, eficiența capătă cu totul alte dimensiuni dacă se iau în calcul multiplele posibilități de extindere a noii tehnologii.

Sfera de aplicare. Practic, soluțiile tehnice experimentate la „Eiectrocentrald" Oradea pot fi ex-

in majoritatea termocentra- 
pe cărbune, avindu-se în ve- desigur adaptarea tehnologieitinse 

lelor dere 
în funcție de capacitatea cazanelor de abur. „în ce ne privește, preciza ing. Gheorghe Wagner, ne-am stabilit un program ferm ca in următorii doi ani să eliminăm consumul de păcură de la cazanele de abur. In vara acestui an vom înlocui instalația mai puțin funcțională de la cazanul nr. 1 cu varianta aplicată la cazanul 2. Ne vor rămine incă trei cazane de puteri mai mari la care urmează să experimentăm concentratoare de praf". într-o primă fază la acestea vor fi modificate debitul și presiunea morilor ventilator, atit pentru a asigura buna funcționare a instalațiilor, cit și pentru a suplini aportul păcurii prin introducerea unor cantități suplimentare de cărbune in cazan. Pentru perioada următoare, se preconizează, de asemenea, experimentarea la un cazan a unei instalații și susținere a de păcură.O întrebare se întreprinde cestei tehnologii? Să notăm mai intii că ministerul și centrala de resort au organizat, în 1981, la întreprinderea orădeană un util schimb de experiență, care, apreciem noi, ar trebui reluat acum, după aplicarea celei de-a doua soluții tehnice mult mai economicoase. Aceasta cu atit mai mult cu cit sint încă prea puține 
unitățile de profil care s-au dovedit 
a fi ulterior vădit interesate de pre
luarea noilor soluții tehnice pentru 
cazanele din dotare. Or fi așteptînd oare noile cazane care vor incorpora în execuția lor modificările constructive deja experimentate ? Noi credem că randamentele tehnologiei realizate de energeticienii orădeni pledează convingător pentru valorificarea efortului propriu, cu atit mai mult cu cit accelerarea procesului de folosire a combustibililor inferiori și de disponibilizare a hidrocarburilor Constituie o cerință stringentă.

complete de pornire flăcării fără consumse impune firesc : ce pentru extinderea a-

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!RECUPERAREA 
RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
$1 REFOLOSIT IN ECONOMIE

„Avantajele erau nincl consumul dc treținerea arderii satul nu este o uzină...

Tării9
(Urmare din pag. I)

cit mai mult țiței!
7 9

plenara comună a Consiliului ■'Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, am analizat cu toată răspunderea aceste rezerve, am inițiat și inițiem noi acțiuni în vederea sporirii producției. Bunăoară. in urma intensificării lucrărilor de cercetare geologică am definitivat un studiu de exploatare mai eficientă zâcămint planul de comitent.punerea

de pornire cu circa 20 .la vederea realizării produc-

a structurii Țicleni-Nord, cu pondere importantă în producție al schelei. Con- am luat măsuri pentru r________ în funcțiune a Întreguluiparc de sonde, pentru reactivarea parcului de trolii și instalații de intervenție. Am trecut, de asemenea, la aplicarea și extinderea procedeului de pornire a cuirea fluidelor lichid, ceea ce

timpului sută. în ției prevăzute la sondele noi, au fost reactualizate graficele de foraj. Prin noile grafice s-au stabilit recuperarea rămînerilor in urmă la foraj in următoarele două luni și predarea la extracție a unor sonde ina- inte de termen. Pe această bază preconizăm o creștere a producției zilnice cu 158 tone țiței. Totodată, vom acționa pentru întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere al tuturor muncitorilor și specialiștilor pentru aplicarea operativă a măsurilor stabilite, asigu- rind in felul acesta creșterea în' continuare a producției de țiței și recuperarea restanțelor in cel mâi scurt timp.sondelor prin inlo- obișnuite cu azot asigură . reducerea Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii

SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ BERCA

Măsuri eficiente pentru recuperarea 
restanțelorFerm hotăriți să încheie acest ultim an al actualului cincinal cu rezultate cit mai bune, oamenii muncii de la Schela de producție petrolieră Berea și-au intensificat puternic eforturile în ultimele luni pentru a realiza producții sporite. Iar nn 

prim succes a și fost obținut, bilan
țul „la zi" consemnind obținerea 
unei producții suplimentare 
peste 12 milioane Nmc gaze.— Deși după 7 luni se înregistrează o restanță de circa 8 700 tone la producția de țiței — ne spune inginerul Ion Rusen, directorul tehnic al schelei — intregul nostru .colectiv este hotărit ca intr-un răstimp cit mai scurt să recupereze integral ră- minerea in urmă și chiar să obțină suplimentar 500 tone de țiței pînă la sfîrșitul acestui an.Acest angajament al petroliștilor 
de Ia Berea are ca suport în primul rind faptul că, incepînd cu luna iu
nie, planul de producție a fost sub-

de

instanțial depășit. De asemenea, lună iulie, volumul de foraj aproape s-a dublat pe structurile Bărbun- cești, Brăgăreasa și Lipănescu. iar la mina de petrol Monteoru, ca urmare a măsurilor geologo-tehnolo- gice aplicate, producția zilnică de țiței a crescut la peste 40 de tone. Demn de remarcat este, totodată, că, în condițiile in care in primul semestru nu a fost pusă în funcțiune nici o sondă de țiței, deoarece s-au forat mai intii cele pentru gaze, printr-o exploatare intensivă a întregului parc de sonde existent, producția zilnică de țiței a crescut de Ia 1 050 tone la 1 220 tone. în prezent se află sub semnul urgenței săparea a 15 sonde noi dg țiței, care vor fi puse în funcțiune pină la Sfîrșitul lunii septembrie, ceea ce va determina o creștere substanțială a producției și, implicit, recuperarea restantelor.în fruntea acestei bătălii pentru

mult țiței și gaze se află _..o_____ nr. 3 — Berea și nr. 7 —Plaiul Mierii, care au obținut pină in prezent o producție suplimentară de țiței de circa 400 tone. Cu importante sporuri de producție se înscriu și alte brigăzi, fapt ce atestă hotărirea întregului colectiv de a recupera cit mai repede restanțele la țiței, asigurind condițiile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate in întrecerea socialistă și, așa cum a ținut să precizeze tovarășul Constantin Panait, secretarul comitetului de partid din schelă, situarea din nou a acestei , schele pe un loc fruntaș pe țară.— în actualul semestru — ne-a declarat directorul tehnic al schelei — vom aplica suplimentar 50 de noi măsuri geologo-tehnologice și vom micșora durata intervențiilor la sonde cu 10 la sută. De asemenea. vom continua generalizarea procedeului de injecție ciclică de abur in perimetrul Berea, de gaze pe structura Bărbuncești și de apă tehnologică in zonele Colilia, Brăgăreasa și Plopeasa, acordind o deosebită atenție exploatării fiecărei sonde la parametri maximi. în luna august, prin punerea in funcțiune a 4 sonde noi, producția zilnică de țiței va crește cu 20 de tone. într-un stadiu avansat se află și lucrările petrominiere de la Monteoru, unde vor fi puse in funcțiune încă 10 noi galerii cu sonde. în cadrul programului prioritar de creștere a producției de gaze, pînă la sfîrșitul lunii septembrie vor fi date in exploatare încă 15 sonde noi, ajungînd astfel la o producție zilnică de peste 2 milioane Nmc. Prin intensificarea ritmului de extracție, creșterea, afluxului de țiței al sondelor, optimizarea pompajului de adîncime și a regimului de foraj — in condițiile reducerii cheltuielilor materiale cu 7 lei Ia o mie de lei producție-marfă și diminuării consumului de energie electrică — vom asigura recuperarea integrală a restanței la producția de țiței in cel mai scurt timp.

cit mai brigăzile

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

La parametrii proiectați, 
cu trei luni mai devremeSecția pentru producerea ceramicii din materiale recuperabile a întreprinderii de sticlă- . rie și porțelan din Dorohoi 
(in fotografia de sus) a atins parametrii proiectați cu trei luni mai devreme. Construită la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, trasată în timpul vizitei de lucru din vara anului 1982, noua secție valorifică drept materii prime toate pierderile tehnologice rezultate din fabricarea porțelanului, in cadrul aceleiași intre- prinderi, realizînd, in adaos cu caolin indigen și cu alte materiale, produse de ceramică pentru menaj și ornamentații. „Preocupîndu-ne ca. obiectele fabricate să se situeze la indici calitativi cit mai inalți — ne-a informat inginer Rodica Maco- vei, șefa secției — ne-am asigurat o bună desfacere pe piața internă, cît și la export, intre parteneri figurind firme din S.U.A., Canada, Anglia, Spania, Maroc, Algeria etc. Pe această bază, precum și prin atingerea înainte de termen a parametrilor proiectați ne-am creat condiții pentru a depăși planul la export in actualul trimestru cu aproape 5 milioane lei". (Silvestri Ailcnei, corespondentul „Scinteii").Foto : Sandu Cristian

DOLJ : Volum sporit 
de materiale refolosibileTraducînd neabătut in viață indicațiile secretarului general al partidului privind reintroducerea în circuitul productiv a tuturor materialelor refolosibile, oamenii muncii din industria județului Dolj au predat, peste prevederile de plan „la zi", 8 880 tone fier vechi, 615 tone fontă, 351 tpne aluminiu și aproape 50 tone zinc, plumb și altele. (Nicolae Băbălău).

Au trecut mai bine de două luni de la adoptarea Programului privind intensificarea colectării, materialelor refolosibile, timp suficient pentru întocmirea unor planuri temeinice, cu măsuri adaptate specificului fiecărei localități, timp suficient de a- semenea pentru trecerea la fapte, pentru dobindirea unor rezultate practice concludente. Pornind de la asemenea considerente am urmărit în județul Neamț cum se ocupă con
siliile populare din mediul rural de 
impulsionarea activității de colecta
re a materialelor 
gospodăriileDin capul cizat că, la conceput un nunțit, cu răspunderi și termene ferme de înfăptuire pentru toate consiliile populare comunale și ceilalți factori implicați. Urma ca fiecare consiliu popular să adapteze la specificul local sarcinile stabilite la nivel de județ, întocmind programe proprii de măsuri, după care, cu operativitate, să treacă la acțiune. Ce s-a întîmplat în realitate 1Unele consilii populare comunale nici măcar nu au întocmit propriile programe de acțiune, considerînd că n-ar mai fi necesare. „La ce bun să mai facem un plan ăl nostru — ne spunea Ion Lupei, secretarul consiliului popular din comuna Dragomirești. Am crezut că nu mai trebuie".Desigur, nu planul este totul, dar întocmirea lui este de natură să a- slgure (pe baza consultării prealabile a deputaților, a reprezentanților organizațiilor de masă și obștești, a cetățenilor) găsirea organizatorice, concepții concrete cizindu-se totodată căruia.Dar dacă lipsesc nu lipsesc rezultatele bune. Din păcate, atit în primul semestru al a- nului, cit și în luna iulie s-au înregistrat serioase restanțe la capitolul „colectarea materialelor refolosibile din gospodăriile populației". E adevărat, respectivele restanțe au fost in parte compensate de cantitățile colectate din întreprinderile industriale, dar aceasta este doar o compensație scriptică, economia națională avînd nevoie deopotrivă și de materialele refolosibile din întreprinderile industriale și de materialele refolosibile din gospodăriile populației.Deplasîndu-ne prin mai multe comune, am urmărit cum s-a trecut la materializarea cadrului organizatoric de natură să asigure desfășurarea unei acțiuni continue de colectare a materialelor refolosibile din gospodăriile populației, prin crearea rețelei de puncte de colectare, unde cetățenii să poată depune oricînd — fără să facă deplasări inutile și incomode — materialele ce nu le fac trebuință în gospodărie. Aflăm cu acest prilej că, deși aproape jumătate din comunele județului nu dispun Ia ora actuală de nici un punct de colectare a materialelor refolosibile, in ultimele două luni n-a luat ființă nici un nou asemenea punct. De altfel, conducerea întreprinderii de specialitate — I.J.R.V.M.R. — ne-a dat de înțeles că nu-i convinsă de utilitatea înființării unor puncte de colectare în fiecare comună.— Aveți în vedere o altă soluție organizatorică ? — l-am întrebat pe Dumitru Dorin, directorul întreprinderii.— Nu încă, ni se răspunde.Nu este de competența noastră să oferim soluții, dar prezentăm o ini- *

țiativă apărută chiar pe teritoriul județului Neamț, in comuna Horia, inițiativă demnă de toată atenția. Aici, primăria a hotărit să înființeze nu un punct de colectare, ci... 19 puncte de colectare, cite unul în fiecare circumscripție electorală. Respectivele puncte vor fi găzduite și gospodărite de către deputați ori președinții comitetelor de cetățeni sau de către săteni. Periodic, mate-
refolosibile din 

populației.locului sd cuvine pre- nivel de județ, s-a plan de măsuri amă-

unor soluții cristalizarea unei de acțiune, pre- răspunderile fie-planurile poate

Cum se ocupă consiliile 
populare comunale 

din județul Neamț de 
intensificarea colectării 
materialelor refolosibile

rialele adunate vor fi transportate de la aceste puncte, cu căruțele, la centrul de colectare al I.J.R.V.M.R. din comună — de unde materialele vor fi expediate la depozitele județene ale I.J.R.V.M.R.Prezentînd inițiativa celor din comuna Horia nu vrem să o impunem ca model — deși merită să fie luată in discuție' de către toți cei interesați — însă vrem să subliniem că înființarea centrelor de colectare I.J.R.V.M.R. la nivelul fiecărei comune este necesară.Motivul invocat de conducerea I.JiR.V.M.R. că aceste centre comunale nu ar realiza totuși un volum prea mare de activitate trebuie acceptat. doar parțial. Anume, in măsura in care este firesc șă nu poți pretinde să se adune la un centru comunal de colectare tot atitea ma-

teriale cite se adună intr-un centru de colectare dintr-o Întreprindere industrială. O asemenea comparație ar fi nefirească și păgubitoare, reglementările legale în vigoare prevăd o gamă diversă de posibilități pentru organizarea acestor centre comunale și este de datoria fiecărui consiliu popular comunal, a intre- . prinderilor I.J.R.V.M.R. să stabilească soluțiile cele mai indicate pentru fiecare caz în parte. Se pare însă că nu din cauza necunoașterii• legislației trenează lucrurile în județul Neamț. E vorba mai degrabă de o stare de expectativă, care face ca pînă acum să nu fi apărut la sate nici un nou centru de colectare.Tot fără nici un rezultat practic s-a soldat pînă acum în județul Neamț și o altă prevedere stabilită în sarcina consiliilor populare comunale și a unităților de profil, anume organizarea la sate a stringerii prin magazine a cioburilor de sticlă, iar prin oficiile P.T.T.R. a deșeurilor de hirtie (ziare, reviste, alte publicații).Am întrebat la primăriile din comunele Ion Creangă, Crăcăoani, Dulcești, Dragomirești, Ștefan cel Mare ș.a. dacă s-au organizat pînă acum sau dacă se are in vedere organizarea pe viitor a unor acțiuni de masă pentru colectarea materialelor refolosibile din gospodăriile populației. Spre surprinderea noastră, o parte din cei întrebați nici nu auziseră încă despre așa ceva, cit despre intenția organizării pe viitor — nici vorbă.Este de așteptat ca și în județul Neamț consiliile populare comunale să treacă de îndată la acțiuni hotâ- rite pentru a da viață sarcinilor stabilite în acest domeniu.
Mihai IONESCU 
Constantin BLAGOVICi 
corespondentul „Scînteii"

TULCEA : Cargouri maritime de mare complexitateOamenii muncii de Ia întreprinderea de construcții de nave ■ și utilaj tehnologic din Tulcea intimpină sărbătoarea națională de la 23 August cu fapte de muncă deosebite. După efectuarea probelor de mare, nava „Moinești", de 7 500 tdw, destinată transportului de mărfuri generale, este gata de plecare in prima cursă.— Aceasta este cea dinții navă de înaltă complexitate construită la Tulcea — ne spunea tovarășul Paul Dănăilă, inginerul-șef al întreprinderii. Pentru colectivul nostru, finalizarea cargoului de 7 500 tdw are o semnificație aparte. O dată cu el am trecut de la producția de nave mici, de com-
BIRLAD : în funcțiune,

plexitate mai redusă, la realizarea unor nave de înaltă tehnicitate. De fapt, aceasta este prima navă pe care o realizăm din seria cargourilor de 7 500 și 15 000 tdw ce se vor construi la Tulcea. Alte trei nave de 7 500 tdw se află in stadiu avansat de execuție, iar. de curind. am trecut la realizarea cargoului de 15 000 tdw. Orga- nizind mai bine munca în halele de fabricație, perfecționind continuu tehnologiile de lucru, la navele nr. 3 și nr. 4 de 7 500 tc|w. timpul necesar montajului a fost redus cu 4 luni, ceea ce nc va permite să le predăm beneficiarilor Înainte de termen. (Neculai Amihulesei, corespondentul „Scînteii").
noi linii automateDeosebite realizări adaugă in cununa de succese și împliniri dedicate zilei de 23 August destoinicul colectiv al întreprinderii de rulmenți din Bir- lad. în moderna secție de ma- șini-unelte speciale, capacitate de producție realizată la indicația expresă a tovarășului Nicolae Ceausescu, a inceput montajul general la prima linie automată de forjare a inelelor de rulmenți, utilaj complex și de înalt randament conceput, proiectat și realizat

pentru prima oară în țară. După cum ne informa inginerul Florin Boidache, șeful secției, în același timp a inceput construcția altor două linii automate similare, destinate Întreprinderilor de rulmenți din Alexandria și Suceava. Prin realizarea acestor linii automate de forjare a inelelor de rulmenți, care pină aduceau din o economie milioane lei. respondentul
acum se import, se obține valutară de 180 

(Petru Necula, co- „Scinteii").
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Sărbătorirea Zilei marinei Republicii Socialiste România ZIUA NAȚIONALĂ SUB SEMNUL COLABORĂRII
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUZiua marinei Republicii Socialiste România a fost sărbătorită în acest an în atmosfera de vibrantă mîn- drie patriotică și puternică angajare constructivă a întregului nostru popor, generate de împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, de apropiata aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă.Marinarii militari au trăit înălțătoare sentimente de mîndrie patriotică prilejuite de recenta vizită a tovarășului Nicolae C-eaușescu, împreună cu tovarășa Elena -Ceaușescu, Sn unități ale marinei militare din Mangalia și inaugurarea crucișătorului „Muntenia", eveniment ce constituie o nouă și elocventă expresie a preocupărilor secretarului general ai partidului, președintele Republicii, comandantul suprem al forțelor noastre armate, pentru întărirea capacității de apărare a patriei socialiste.Sărbătoarea marinarilor a fost marcată în acest an .prin , multiple manifestări politico-educative și cul- tural-artistice, în cadrul cărora au fost evocate tradițiile înaintate ale marinei române, dezvoltarea impetuoasă pe care aceasta a cunoscut-o în perioada de inegalabile împliniri inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, perioadă numită de întreaga națiune, cu profundă recunoștință și aleasă prețuire, „Epoca Nicolae Ceaușescu". In marile unități și unitățile marinei militare, la casele armatei din garnizoanele unde există asemenea unități, la șantierele navale, la întreprinderile și instituțiile marinei civile au fost organizate adunări festive în cadrul cărora a fost prezentată conferința : „Marina României socialiste — tradiții și împliniri. Dezvoltarea și modernizarea marinei române în cincinalul 1986—1990 și în perspectivă, in lumina documentelor Congresului al XIII-lea al

partidului" urmate de spectacole prezentate de formații artistice ale marinarilor participante la Festivalul național „Cintarea României".Comandamentul marinei militare, Institutul de marină .,Mircea cel Bătrîn" și Muzeul marinei române au organizat simpozioane pe tema : „Marina română în Epoca Nicolae Ceaușescu".Duminică 4 august : la bordul na

velor militare și civile a fost ridicat, intr-un cadru solemn. Marele pavoaz.în telegrama adresată cu prilejul acestei sărbători tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forțelor Armate, de către Comandamentul marinei militare se arată :

„Cu prilejul tradiționalei sărbători a Zilei marinei Republicii Socialiste 
România, marinarii militari vă roagă să primiți cele mai alese și 
profunde sentimente de dragoste și recunoștință pentru grija deosebită 
pe care dumneavoastră, militant revoluționar și patriot înflăcărat, emi
nent conducător al destinelor socialiste ale patriei, proeminentă perso
nalitate a vieții internaționale, o manifestați statornic pentru înflorirea 
multilaterală a națiunii noastre, întărirea capacității sale de apărhre, spo
rirea forței combative a oștirii române, a marinei noastre militare.

Sărbătorirea Zilei marinei in anul gloriosului jubileu al celor două de
cenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, epocă in
trată definitiv in conștiința neamului sub numele simbol „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", ne prilejuiește reafirmarea sentimentului de adincă 
mindrie patriotică, generat de faptul că in cadrul mărețelor împliniri ale 
acestei perioade se inscrie și făurirea marinei militare moderne, înzes
trată cu tehnică de luptă creată de constructorii noștri navali, instruită si 
educată in spirit revoluționar, scut de neclintit al fruntariilor de ape ale 
scumpei noastre patrii.

Rod al celor 20 de ani de glorioase împliniri, marina noastră militară 
se prezintă astăzi ca o armă puternică, combativă, cu un inalt nivel al 
pregătirii de luptă și politice, instruită in spiritul cerințelor și principii
lor doctrinei noastre militare, legată indisolubil de idealurile partidului, 
ale poporului, gata în orice moment să îndeplinească sarcinile din mă
rețele documente ale Congresului al XIII-lea al partidului, misiunile ce-i 
revin din Directiva privind pregătirea militară și politică a armatei.

Vizita de lucru cu care ne-ați onorat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, acum, in preajma Zilei marinei, in unitățile noastre din Man
galia, inaugurarea crucișătorului „Muntenia" au inscris o nouă pagină in 
cronica dezvoltării și modernizării marinei militare, ridicării permanente 
a pregătirii de luptă și politice a echipajelor.

în aceste momente de vibrantă sărbătoare, ostașii marinari iși exprimă 
înalta cinstire și prețuire pentru tot ce ați făcut și faceți pentru dezvol
tarea marinei militare a Republicii Socialiste România, aleasa recunoș
tință pentru grija permanentă acordată întăririi forței și capacității saie, 
dotării cu armament și tehnică de luptă moderne, pentru crearea unor 
minunate condiții de instruire și educare a efectivelor.

însuflețiți de pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, 
în aceeași cadență de unică trăire și nețărmurit devotament cu toți fiii 
națiunii noastre socialiste, ne reafirmăm hotărirea de a traduce în viață 
mărețele obiective ale Congresului al XIII-lea al partidului, legămintul 
sacru de a fi gata in orice moment să apărăm, Împreună cu întreaga 
armată, cu întregul popor, cuceririle revoluționare, independența și suve
ranitatea Republicii Socialiste România".

A REPUBLICII BOLIVIA

Excelenței Sale
Domnului HERNAN SILES ZUAZO

Președintele Constituțional al Republicii Bolivia LA PAZLa cea de-a I60-ă aniversare a proclamării independenței Boliviei, imi este plăcut să vă adresez calde felicitări, impreunâ cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul bolivian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile româno-boliviene se vor dezvolta in continuare, in folosul popoarelor noastre, al păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul bolivian a- niversează astăzi 160 de ani de la înlăturarea dominației spaniole. La 6 august 1825, la Chuquișaca, a fost proclamată independența de stat a țării, care a primit numele de Bolivia, ca omagiu adus legendarului erou al luptelor de eliberare națională din America Latina, Simon Bolivar. La scurtă vreme, Chu- quisaca și-a schimbat numele în Sucre, în memoria lui Antonio Jose de Sucre, conducătorul operațiunilor militare pentru eliberarea țării de sub dominația colonială și primul președinte al Boliviei.Economia acestei tari andine, cu o suprafață de peste un milion de kilometri pătrati și o

populație însumînd a- proape șase milioane de locuitori, a depins și depinde încă in mare măsură de industria extractivă — cositor, wolfram, bis- mut, plumb, minereu de fier, cupru, zinc etc. — care asigură Boliviei peste 90 la sută din valoarea exporturilor, deși aproape două treimi din populația activă lucrează in agricultură. Autoritățile boliviene au acordat și acordă o atenție deosebită acestei industrii, făcînd investiții pentru crearea de noi unități miniere sau reînnoirea echipamentelor existente. Un recent proiect are în vedere introducerea de noi tehnologii miniere, care va duce la sporirea producției. Speranțe

deosebite sint legate, de asemenea, de darea în exploatare a bogatului zăcămint de litiu, estimat la cinci milioane de tone, recent descoperit, materie primă deosebit de prețioasă, folosită în industria aluminiului, a sticlei, ceramicii, precum și în producerea de aliaje de argint, cupru, magneziu etc.în spiritul politicii sale de promovare a unor strînse legături prietenești cu țările în curs de dezvoltare și, în acest cadru, cu statele latino-americane. România a stabilit și dezvoltă raporturi pe multiole planuri cu Bolivia, in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între toate națiunile lumii.

MULTILATERALE, PRIETENEȘTI

Lucrările agricole-executate exemplar! Cronica zilei
(Urmare din pag. I)folosite la irigat toate sursele de apă. Munca trebuie astfel organizată încit activitatea la irigații să se desfășoare neîntrerupt, ziua și noaptea.

STRINGEREA FURAJE
LOR. Timpul este bun pentru recoltarea, transportul și depozitarea furajelor, îndeosebi a finului — cel mai valoros și complex nutreț pentru animale. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, față de programul stabilit pină la sfirșitul lunii august, a fost strinsă 49 la sută din cantitatea prevăzută de fin. Evoluția condițiilor climatice din această vară, care ap .împiedicat dezvoltarea normală .a .vegetației., impune, ca in toate unitățile agricole să fie adunate și depozitate-toate rezervele- de furaje : iarba de pe marginea drumurilor și a canalelor de irigații, din păduri, resturile vegetale din grădinile de legume, să se organizeze stringerea frunzarelor.Organele agricole, sub îndrumarea și controlul direct al organelor și al organizațiilor de partid, au datoria să acorde unităților agricole un sprijin tehnic și organizatoric calificat, să rezolve operativ toate problemele care se ridică, astfel incit toate lucrările agricole de vqră să fie executate Ia tinîp și cu cea mai mare răspundere.CLUJ: Diferențe nejustificateIn județul Cluj, pină in seara zilei de 4 august, griul a fost recoltat de pe 65 la sută din suprafață. în consiliul agroindustrial Apahida, lucrarea s-a executat in proporție de 70 la sută, Cimpia Turzii — 69 la sută, iar Cășei — 61 la sută. Utilizarea la întreaga capacitate a combinelor și realizarea unor viteze sporite de lucru au făcut ca unele unități agricole — I.A.S. Mihai Viteazu, cooperativele agricole Călărași, Plâiești. Mihai Viteazu, Poiana, Luna, Cimpia Turzii, Luncani, Viișoara — să încheie recoltarea griului.Realizările la stringerea recoltei puteau fi mult mai bune dacă în fiecare zi s-ar fi lucrat cu o viteză superioară, la nivelul celei planificate. Or, aceasta a diferit de la o zi la alta, după cum urmează : 29iulie — 4 350 hectare, 30 iulie — 4 130 hectare, 31 iulie — 3 340 hectare, 1 august — 3 050 hectare. 2 august — 3 606 ha, 3 august — 1 546 hectare (in această zi a plouat), iar la 4 august — 3 452 ha. Poate crește viteza de lucru astfel încit secerișul să se încheie în timp scurt ? „Da, ne asigură președintele consiliului agroindustrial Cimpia Turzii, tovarășul Vasile Florian. Este necesar să fie identificate operativ lanurile mai coapte, iar combinele să fie dirijate operativ, în funcție de necesități. La noi lucrează toate cele 133 combine. din care 34 au venit în ajutor de Ia S.M.A. Gilău". De altfel de la C.A.P. Luna, care a terminat secerișul, cele 13 combine au fost redistribuite imediat in alte unităti.Secerișul este întîrziat în consiliile agroindustriale Bonțida și Pan- ticeu. în consiliul agroindustrial’ Bonțida griul a fost strîns doar de pe 47 la sută din suprafață. De ce ? Cei mai multi dintre specialiști si mecanizatori așteaptă să se coacă griul ne suprafețe mai mari și apoi să intre cu combinele în lanuri. Din această cauză s-au pierdut multe , ore hune de lucru. (Marin Oprea, corespondentul „Scînteii").

cinema

CĂLĂRAȘI: Fără întrerupere, apă la rădăcina
Săptămîna trecută, în sudul Bărăganului, termometrele au înregistrat frecvent temperaturi de 60 de grade la sol. Pentru a se asigura apa necesară culturilor, in multe unități agricole din județul Călărași se acordă intreaga atenție irigațiilor. In rindurile care urmează notăm fapte de muncă, acțiuni întreprinse pentru a aduce apa la rădăcina plantelor.Era ora 10 cind am intrat pe terenurile I.A.S. Drumul Subțire. Se iriga cu toate aripile de ploaie porumbul în cultură intensivă, culturile duble și furajele. Aici oamenii mînuiesc cu pricepere modernele utilaje de mare'capacitate în porumbul ce depășea 3 metri înălțime. Sint instalații de aspersiune cu tractarea furtunului prin forța apei. La unitatea vecină, I.A.S. Dragalina, ne-a prins o bură de ploaie. Dar as- persoareie continuau să funcționeze din plin. „Pămintul are nevoie de apă — ne spune inginerul Ștefan Sprîncenatu, directorul întreprinderii. Nu putem aștepta ploaia. Acum fiecare oră, fiecare minut contează". Prezenți zi și noapte la datorie, folosind cu cea mai mare grijă energia, in săptămina trecută lucrătorii din unitățile agricole cuprinse in sistemul Ciulnita au depășit programul

plantelor
Ministrul afacerilor externe, tovarășul Stefan Andrei, a primit, la 5 august, pe Ghulam Rabbani, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în Republica Socialistă România, în vederea prezentării scrisorilor de acreditare.de udări, irigind zilnic 580 de hectare. față de 450 hectare cit era prevăzut. Marcel Chiru, șeful sistemului, aprecia că, avind in vedere deficitul de apă din sol, aripile de ploaie trebuie mutate pe același loc la 7 zile și nu la două săptămini, așa cum prevăd normativele.Acum orice inițiativă de a iriga in plus suprafețe cit de mici este binevenită. Folosind ca sursă apa din privalul Scoicani, adusă gravitațional din lacul Mostiștea, lucrătorii de la I.A.S. Mînăstirea irigă cu moto- pompele 140 de hectare de legume și furaje pe zi. La fel se procedează in multe alte unități, apa din numeroasele tacuri ale județului1Călărași fiind pompată zi și noapte pe culturi, in primul rind' pe furaje și legume. La cooperativele agricole Rasa și Brincoveni se irigă prin brazde 800 de hectare. Tot prin brazde șe irigă la I.A.S. Dragalina 400 de hectare de culturi intensive. Cooperatorii din Jegălia folosesc cu bune rezultate sifonarea, aducind apa direct din canal pe 200 de hectare .cu porumb.în aceste zile, o atenție aparte se acordă irigării grădinilor. Pe terenurile Asociației economice pentru cultura legumelor din Jegălia programul de udări, ca și lucrările de întreținere sint la zi. Tomatele și ar-

TELEORMAN: Acordul global

deii se dezvoltă bine și, ca urmare, recoltarea și livrările decurg potrivit graficelor. „Să irigi și să menții tot timpul cultura curată sînt condiții hotăritoare pentru obținerea unor producții superioare în legumicultura — ne spune inginerul Gabriel Traian, directorul asociației. La noi munca în ferme este astfel organizată încit fiecare lucrare, fie că e vorba de întreținere, irigații sau recoltare, este executată la timp".In județul Călărași se cultivă' 15 000 hectare cu legume. Cooperativele agricole' ce dețin suprafețe, mici de grădini asigură irigarea aceștOra din lacuri, puțuri și alte surse locale. Irigarea culturilor de legume ridică unele probleme în unitățile specializate, amplasate în sistemele mari de irigații. La asociația economică pentru cultura legumelor de la Cuza Vodă s-a asigurat apă pe jumătate din cele 1 500 hectare cu legume. „Pe cealaltă jumătate — ne spune inginerul Gabriel Postole. directorul I.L.F. Călărași — s-a irigat cu intermitență. Apă este și acum pe canal, dar stația de pompare nu are energie și trebuie să folosim motopompele". Și la unitatea similară din Lehliu a fost nevoie să se scoa.tă apa din canal tot cu motopompele.De vineri s-au repartizat cantități mari de. energie pentru irigații, astfel că acum sint condiții mai bune pentru realizarea programului de udări. „Problema care)se pune este ca fiecare picătură din apa pompată din Dunăre să ajungă la plante — ne spune inginerul Eugen Marinescu, directorul întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Călărași. Este necesar ca întreprinderea de rețele electrice să repartizeze cit mai judicios energia, in așa fel incit să se asigure și funcționarea stațiilor de repompare de pe traseu. Altfel, o parte din apă stă în canale, de unde se pierde prin infiltrații și evaporare".Sint condiții ca printr-o mai puternică mobilizare a tuturor forțelor, prin folosirea la maximum a resurselor locale și, bineînțeles, prin utilizarea’judicioasă a energiei electrice să se irige in această săptămîna suprafețele planificate.
Rodica S1MIONESCU 
Lucian CIUBOTARIIla lucrările

Tot luni, ministrul afacerilor externe a primit pe Pal] Asgeir Tryggvason, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islanda în Republica Socialistă România, in vederea prezentării scrisorilor de acreditare.
★In aceeași zi, ministrul afacerilor externe a primit pe Gerard Phi- rinyane Khojane, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Lesotho în Republica Socialistă România în vederea, prezentării scrisorilor de acreditare.
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vremea

de întreținere a culturilor dubleîn județul Teleorman au fost însâ- mințate cu cea de-a doua cultură peste 66 500 hectare, ponderea deți- nind-o porumbul pentru boabe, legumele și plantele de nutreț. Dar pentru a se obține recolte mari, ho- târitoare este efectuarea tuturor lucrărilor de intreținere stabilite prin tehnologii. Pină acum au fost prășite mecanic și manual importante suprafețe, lucrările fiind mai avansate în consiliile unice agroindustriale Furculești, Purani. Slobozia Min- dra, Zimnicea, Conțești și Salcia.La cooperativa agricolă din Purani pe întreaga suprafață de 300 hectare semănate cu porumb după orz. plantele se dezvoltă bine. Un mare număr de cooperatori se află în cimp la executarea prașilelor manuale. Oamenii care s-au angajat să lucreze suprafețele respective in

acord global respectă toate verigile tehnologice, ca și in cazul culturilor principale. Pe o solă de 60 hectare semănată direct in miriște, buruienile erau distruse cu ajutorul cultivatoarelor. De altfel, așa cum avea să ne precizeze tovarășul Ste- lian Bene, președintele consiliului agroindustrial Purani, in toate unitățile agricole din zonă au fost constituite formații de mecanizatori care acționează in această perioadă la prășitul culturilor duble. De asemenea. echipele din cadrul fiecărei ferme lucrează in acord global toate suprafețele cu plante prăsitoare, inclusiv cele cu culturi duble.Și la C.A.P. Siliștea, cele 475 hectare semănate cu culturi duble după orz și griu sint intr-un stadiu a- vansat de vegetație. La porumb, care

ocupă cea mai mare suprafață, s-a trecut de cîteva zile la prașila a doua mecanică. Pe alocuri, unde au apărut „vetre" de buruieni, au intrat cu sapele cooperatorii din cele două ferme de cîmp.Consemnind aceste inițiative bune, nu se poate trece cu vederea că în unele unități agricole din județ, mai ales din consiliile agroindustriale Buzescu, Smirdioasa, Nanov, Turnu Măgurele, lucrările de intreținere a culturilor duble nu se desfășoară in ritm corespunzător. De altfel, anali- zind această situație, comitetul județean de partid a stabilit măsuri concrete pentru mobilizarea unui număr mai mare de forțe, îndeosebi umane, la efectuarea acestor lucrări. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 6 august, ora 20 — 9 
august, ora 2d. în țară : Vremea se 
va răci treptat, începînd clin nord- 
vest. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale care vor avea și ca
racter de averse, însoțite de descărcări 
electrice, în toate regiunile țării. Izo
lat, cantitățile de apă vor depăși 15 
litri pe metru pătrat, în 24 de ore. 
Condiții , de grindină. Vîntul va in
tensifica din sectorul nordic. Tempe
raturile minime, nocturne, vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar cele ma
xime, diurne, între 20 și 30 grade, 
mai ridicate La început în sudul țării, 
în București : Vremea sC va răci ușor. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi, îndeosebi în partea a doua a in
tervalului. Vîntul va prezenta unele 
intensificări din sectorul estic. Tempe
raturile minime, nocturne, vor oscila 
între 13 și 17 grade, iar cele maxime, 
diurne, între 25 și 28 grade, mai ridi
cate în prima zi a intervalului.
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NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES—BOX 
DIN 4 AUGUST 1985

24 2 14.

FAZA I
EXTRAGEREA I :: 13 4 22 33 1739 2 16.
EXTRAGEREA A II-A : 39 8 2233 31 4 41 24.
EXTRAGEREA A HI-A : 41 27 621 33 22 10 31.

FAZA A II-A
EXTRAGEREA A IV-A ?l 17 1842 5 44.
EXTRAGEREA A V-A : 26 38 27’44 29 6.
EXTRAGEREA A Vl-a : 15 12 22

® Cei mai frumoși 20 de ani : TIM
PURI NOI (15 6110) — 17,45; 20,
POPULAR (35 15 17) — 17; 19
© Stejar, extremă urgență : TIM
PURI NOI — 9; 11; 13,15; 15,30

Buletin de București : POPULAR 
— 15
@ Mușchetarul român : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
$ Declarație de dragoste : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
® Timpul dorințelor : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30

0 Capcana: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30
• Masca de argint : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Secretul lui Bachus : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Ciuleandra: PROGRESUL. (23 94 10)
— 15; 17; 19
• Pas în doi : STUDIO (59 53 15) —
9.30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30: 19,30,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19,15
© Legenda dragostei : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19
© Lovitură fulgerătoare : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 13; 17,15; 19,30 
© Asa bunic, așa nepot : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
Q Doctorițele: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

• Burlacul căsătorit : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
© Doi sub o umbrelă : LIRA
(31 71 71) — 16; 18; 20
® Secretul Apoiloniei : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
© Joe Limonada: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, la 
grădină — 21, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
® Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20 
© Yankeii: SCALA (11 03 72) — 9; 
12; 16; 19
® Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
© Alerg după o stea : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15, Ia grădină — 21

© Toată lumea e a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,45; 
18,45, EXCELSIOR (G5 49 45) — 9; 13; 
16; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 
16; 19
© Kramer contra Kramer : LUMINA 
(14 74 IG) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
0 Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
O Clinele electronic : DOINA — 15; 
17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
<® Cursa infernală : FEROVIAR 
(50 51 40) —-9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21, FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
® Atenție Ia Pana de vultur : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Superman : VOLGA (79 71 26) — 9;

12; 16? 19. MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 13;
16; 19, la grădină — 21

teatre
© Teatrul Mic (14 70 81, Ia rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină : Ev de lumină, 
Ev de eroism — 21
• Teatrul de comedie (14 64 60, Ia 
sala^ Majestic) : O dragoste nebună, 
nebună, nebună — 19,30
© Teatrul satiric-muzical .,C. Tănase*4 
(15 56 78, grădina Boema) : Boema,
bucuria mea I — 19.30: (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii — 19,30

Se împlinesc astăzi patru decenii de la restabilirea relațiilor diplomatice dintre țara noastră și Uniunea Sovietică, act politic de deosebită semnificație in cronica tradiționalelor legături de prietenie și solidaritate dintre popoarele, celor două țări. Evenimentul restabilirii relațiilor diplomatice dintre țările noastre a avut loc in condițiile făuririi României noi, libere și democratice, ca urmare a victoriei revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Român.Așa cum este știut, comuniștii' români, înfruntind greutățile luptei duse în condiții de ilegalitate, au acționat cu fermitate, chiar de Ia crearea partidului, pentru relații de bună vecinătate și colaborare între România și U.R.S.S., pentru întărirea tradiționalei prietenii dintre popoarele celor două țări, pentru popularizarea realizărilor obținute de prima țară socialistă. Astfel, se poate spune că stabilirea, pentru prima oară în 1934, a relațiilor diplomatice cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a fost impusă regimului burghezo-moșieresc ca urmare a luptei comuniștilor români, a presiunilor e- xercitate de forțele progresiste, de masele populare. Nutrind puternice sentimente antifasciste, poporul român a înfierat cu hotă- rire atragerea țării în războiul împotriva U.R.S.S. Pe drept cuvînt, în acele împrejurări poporul nostru a demonstrat cu toată forța sa că nu a avut nimic comun cu războiul impus de dictatura militaro- fascistă și de Germania hitleristă. Partidului Comunist Român îi revine meritul de a fi organizat și condus acțiunile de împotrivire față de ocupanții naziști și dictatura anto- nesciană, de a fi militat consecvent pentru colaborarea celor mai largi forțe democratice și progresiste, in scopul de a scoate România din război și de a se alătura Uniunii Sovietice, celorlalte forțe ale coaliției antihitleriste. Frăția de arme a ostașilor români și sovietici, sîngele vărsat împreună pentru cauza eliberării popoarelor de sub dominația fascistă au cimentat pentru totdeauna legăturile de prietenie și solidaritate dintre popoarele și țările noastre.Aceste relații au fost ridicate la un nivel nou, superior după ce in România puterea a fost preluată de oamenii muncii, sub conducerea P.C.R. In această perioadă raporturile dintre partidele, țările și popoarele noastre s-au întărit și dezvoltat continuu. Acest curs se înscrie organic în politica externă a partidului și statului nostru, în centrul căreia se află lărgirea și adin- cirea continuă a conlucrării prietenești și solidarității cu toate țările socialiste, in primul rind cu statele socialiste vecine. în acest cadru, România socialistă acordă o înălța’ prețuire lărgirii iji aprofundării' colaborării multilaterale cu lir.iunra ■Sovietică, . .. • . ■ ,rp-Reafirmind această orientare fundamentală, consacrată in documentele congreselor și conferințelor naționale ale partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în telegrama adresată tovarășului MIHAIL 
GORBACIOV, cu prilejul alegerii in funcția de secretar general al C.C. al P.C.U.S.. arăta : „Am convingerea 
fermă că, acționind împreună, vom 
asigura întărirea continuă a relații
lor de strinsă prietenie și colaborare 
româno-sovietice, a solidarității mi
litante dintre partidele și statele 
noastre, amplificarea și adîncirea 
conlucrării și cooperării rodnice în 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific, precum și în alte domenii 
ale construcției socialiste și comu-*Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la restabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Uniunea Sovietică, între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România și Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a avut loc un schimb de telegrame de felicitare.In telegrama Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România se exprimă convingerea că, acționîndu-se in spiritul și pe baza înțelegerilor stabilite la întîlnirile la nivel înalt și a principiilor Tratatului româno-sovietic de prietenie, colaborare și asistență

40 dc ani de la restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre 

România și U.R.S.S.

niște, spre binele popoarelor noastre, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii".în spiritul prevederilor primului Tratat de prietenie, colaborare și a- sistențâ mutuală, reînnoit in 1970, ale Declarației privind dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al U- niunii Sovietice, dintre România șl Uniunea Sovietică, semnată in 1976, ale altor documente încheiate de România și U.R.S.S. Ia nivel înalt, raporturile româno-sovietice cunosc o evoluție rodnică, se lărgesc și se intensifică neîncetat.Factorul hotăritor în evoluția mereu ascendentă a raporturilor dintre țările și popoarele noastre îl constituie, așa cum este știut, legăturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al U- niunii Sovietice, o primordială însemnătate avind convorbirile la nivel înalt. în acest sens, intîlnirea din martie 1985, de la Moscova, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov a constituit un moment deosebit de important in promovarea în continuare a intensificării și lărgirii legăturilor de colaborare prietenească româno-sovietice.Cunoaște o continuă dezvoltare colaborarea pe tărîm economic, ceea ce asigură o puternică bază dezvoltării dinamice a ansamblului relațiilor dintre cele două țări. Așa cum se știe, Uniunea Sovietică se situează în mod constant pe primul loc în raporturile economice externe ale României. Este semnificativ faptul că pe perioada actualului cincinal colaborarea economică a cunoscut o creștere continuă, schimburile de bunuri materiale urmind să sporească substanțial în acest an față de anul trecut. în același timp, se extind cooperarea și specializarea în producție, inclusiv în forme de înaltă eficiență, intre care construirea în comun a unor importante obiective industriale.Paralel cu amplificarea legăturilor bilaterale. România acționează pentru dezvoltarea colaborării in cadrul C.A.E.R., in scopul soluționării, prin eforturi comune, potrivit înțelegerilor convenite la Consfătuirea la nivel inalt de la Moscova, a unor importante probleme ale dezvoltării e- conomice a celor două țări, a tuturor țărilor membre.Pe asemenea, in spiritul bunelor relații de prietenie și conlucrare dintre partidele și țările noastre, o dezvoltare remarcabilă a cunoscut și cunoaște colaborarea in domeniul științei, culturii și artei. Totodată, se dezvoltă schimburile de experiență pe linie de partid și de stat, între organizațiile de masă și obștești, in diverse sectoare de interes reciproc.România și Uniunea Sovietică colaborează, în același timp, în viața internațională, acționind pentru pro- ntpyar^eatizei păcii, pentru oprirea cursei inarmărilor și înlăturarea prir me.fdiei nucleare, pentru destindere și înțelegere in lume.Cu prilejul împlinirii a patru decenii de Ia restabilirea relațiilor diplomatice dintre România și U.R.S.S., comuniștii din țara noastră. întregul popor român, reafirmîndu-și deplina satisfacție pentru evoluția rodnică, continuu ascendentă a relațiilor româno-sovietice, iși exprimă convingerea că legăturile de strinsă prietenie între țările noastre vor cunoaște și pe viitor o permanentă dezvoltare, în spiritul îndelungatelor tradiții de prietenie și colaborare, spre folosul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii.

V. OROS
★mutuală, se vor Întări și dezvolta tot mai mult prietenia'și colaborarea multilaterală dintre România și U.R.S.S., in interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii.în telegrama Ministerului Afacerilor Externe al Uniunii Sovietice se exprimă convingerea că prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre țările noastre se vor întări și dezvolta și în viitor, spre binele popoarelor sovietic și român, în interesul întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste, triumfului cauzei păcii și socialismului. (Agerpres)

Informații
FOTBAL • îtapa a II-a din divizia A va avea loc duminică, 11 august, Cîteva meciuri din programul acestei etape : la Pitești, F.C. Argeș — Steaua, la București, Dinamo — Universitatea Cluj-Napoca și Rapid — Petrolul. 9 La 11 august incepe și campionatul divizieiB. în seria I concurează și fostele divizionare A Politehnica Iași, Dunărea Galați și F.C. Constanța ; in seria a II-a, C.S. Tirgoviște și Progresul București ; in seria a IlI-a, U. T. Arad. Jiul, F. C. Maramureș Baia Mare, Olimpia Satu Mare șiC. S.M. Reșița, dar o candidată redutabilă la șefia seriei râmine, ca de obicei, și Gloria Bistrița.După cum se anunță de la Comitetul de organizare a Campionatului mondial de fotbal din Mexic, meciurile turneului final, programat anul viitor între 31 mai și 29 iunie, se vor desfășura pe 12 stadioane din orașele Ciudad de Mexico („Azteca" și „Olimpico"), Guadalajara („Jalisco" și „3 Martie"), Monterrey („Universitario" și „Tehnologico"), Leon, Irapuato, Queretaro, Puebla, Toluca și Netzaualcoyot- le.Principalul stadion este „Azteca", avind o capacitate de 111 000 de locuri, cel care a găzduit și finalele turneului olimpic din 1968 și a „Cupei mondiale" din anul 1970.Pe principala arteră a capitalei mexicane, „Paseo de la Reforma", se află în construcție Centrul internațional de presă. Zilele trecute, organizatorii au înminat Cartea de acreditare nr. 1 decanului de vîrstă al ziariștilor sportivi mexicani Augus- tino Gonzalez (85 de ani).
ATLETISM • La Jocurile balcanice de atletism de Ia Stara Za- gora, sportivul român Dumitru Ne- goiță a cișfigat proba de aruncarea suliței, stabilind, totodată, un nou record național și balcanic, cu re-

sportivezultatul de 92,42 m. Concurenții români au terminat, de asemenea, învingători in alte 5 probe : Petru Drăgoescu Ia I 500 m — 4’00”42/100 ; Cristieana Cojocarii la 400 m garduri — 55”62/100 (nou record balcanic) ; Margareta Keseg la 3 000 m plat — in 9’34”87/100 : Mihaela Lo- ghin ia aruncarea greutății — 20,02 m ; Liliana Năstase la heptatlon cu 6 063 puncte • La Pitești, unul dintre centrele atletismului național, ambianță și condiții excelente de competiție la concursul „Prietenia". Au participat, alături de sportivii români, tineri și tinere atlete din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. Germană. Mongolia, Polonia Ungaria și U.R.S.S. S-au distins atletele românce Corina Roșianu, Ana Pădurean, Cleopatra Pălăcean și Florica Neder, sovietica Tatiana Sokolenko și colegul ei Egorov, cehoslovaca Gabriela Sedlakova și cubanezul Roberto Hernandez. în total, la întreceri au participat 400 de tineri concurenți. 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul „Scinteii").

NATATIE. • Proba de săritură în apă de pe platformă din cadrul campionatelor europene de natație de la Sofia a fost ciștigată de sportiva sovietică Angela Stașulevici cu 414,27 puncte, urmată in clasamentul final de Ramona Wenzel (R.D.G.) — 400,62 puncte, Alia Lobankina (U.R.S.S.) — 388,95 puncte, Ileana Pirjol (România)'— 343,95 puncte, Hana Novotna (Cehoslovacia) — 340,23 puncte, Ildiko Kelemen (Ungaria) — 339,93 puncte, Elke Heniriche (R.F.G.) — 336,81puncte, Caroline Roscoe (R.F.G.) — 318,87 puncte, Caria Fusco (Italia) — 317,34 puncte, Isabela Bercaru (România) — 315,78 puncte etc.
9 Rezultate din turneul de polo pe apă : Bulgaria — Polonia 8—8 ; Anglia — Belgia 13—3 ; România — Franța — 9—7.



Expresie a prețuirii și înaltei considerații față de personalitatea
Reafirmarea poziției II. R. S. $. în problema 

dezarmării nucleare
CU PRILEJUL FESTIVALULUI MONDIAL

AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR

proeminentă a președintelui României socialiste

MASULUI NICOLAE CEAUSESCU
l-AU FOST CUNFEBITE PRESTIGIOASE OISTINCTII
Oi PARTEA ONOR FORORI CULTURALE IN SPANIA

MADRID 5 (Agerpres). - Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, i-au fost 
conferite „Medalia comemorativă", Diploma specială 
și titlul de „Membru de onoare" al Asociației spa
niole a prietenilor operei pictorului Francisco Jose de 
Goya - important for cultural din Spania - în cadrul 
acțiunii de omagiere pe plan internațional a mare
lui pictor.

Totodată, consiliul de conducere și primarul locali
tății Fuendetodos-Zaragoza, unde s-a născut pictorul

Francisco Jose de Goya, au acordat președintelui 
Nicolae Ceaușescu titlul de „Cetățean de onoare" al 
acestei așezări cu puternice rezonanțe in viața artjs- 
tică a Spaniei, a lumii întregi.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-a fost oferit, de 
asemenea, de către Asociația spaniolă a prietenilor 
operei pictorului Goya, un album omagial - care con
ține lucrări de grafică ale marelui artist - editat intr-o 
versiune specială.

Răspunsul secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
Consiliului japonez 
bombardamentelor atomicemenea, măsură, s-ar crea condiții favorabile pentru încheierea unui tratat internațional privind interzicerea folosirii armelor nucleare.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. subliniază, totodată, că Uniunea Sovietică are o atitudine plină de înțelegere față de năzuința multor state de a se crea zone fără arme nucleare in diferite ale lumii.în ajunul Împlinirii a 40 de ani de la bombardamentele asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki — se spune în mesaj — este deosebit de actual ca nimeni să nu Încalce statutul nenuclear al Japoniei.

la o scrisoare a 
al organizațiilor victimelorMOSCOVA 5 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că, intr-un mesaj de răspuns la o scrisoare primitădin partea Consiliului japonez alorganizațiilor victimelor bombardamentelor atomice, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a reafirmat că U.R.S.S. este gata — in cazul în care se va ajunge la un acord cu alte puteri nucleare — să treacă cleară. liniază război deja prima arma nucleară.puterile nucleare ar adopta o ase-

imediat la dezarmarea nu- Uniunea Sovietică — se sub- in mesaj — nu va începe un nuclear și ea și-a asumat angajamentul de a nu folosi Dacă toate
regiuniatomice

WASHINGTON; impresionantă demonstrație
armelor nucleare(Agerpres). — de comemorarepentru interzicereaWASHINGTON 5 în cadrul acțiunilor a împlinirii a 40 de ani de la bombardamentele atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, la Washington a avut loc o impresionantă și emoționantă demonstrație pentru interzicerea completă a armelor nucleare. Potrivit agențiilor A.P., U.P.I., Reuter și France Presse, mii de persoane de pe tot cuprinsul Statelor Unite și reprezentanți ai tuturor statelor americane și ai unor organizații de luptă pentru pace din alte țări au alcătuit un uriaș lanț viu, pornind de pe Potomac, de la intrarea principală a Pentagonului, avînd ca puncte de reper pe traseu Centrul memorial Lincoln și Casa Albă, pină pe Capitoliu, unde se află sediul Congresului. Pe acest traseu, lung de aproximativ 25 kilometri, demonstranții au desfășurat, inconjurind Pentagonul, Centrul memorial Lincoln, Casa Albă și Con-

păcii", apro- țesute, brodate, pictate, desenate, precum și fotografii care își propun să sugereze pierderile inestimabile și ireparabile pe care le-ar provoca un conflict nuclear, o expresie a dragostei de viață și speranței de a se pune capăt pericolului unei astfel de catastrofe.în rîndurile manifestanților, care intonau cintecs! de luptă pentru pace și purtau pancarte chemînd la dezarmare și la asigurarea păcii pe planeta noastră, astfel incit omenirea să nu mai permită repetarea tragediilor de la Hiroshima și Nagasaki, se aflau multe femei și copii.

greșul, o imensă „Panglică a lată de un metru, conținînd ximativ 25 000 de imagini

MOSCOVA (Agerpres). varâșul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al C.C. al U.T.C., a participat, duminică, la Moscova, la întîlnirea primilor secretari ai comitetelor centrale ale organizațiilor de tineret din țări socialiste. Au fost discutate probleme privind desfășurarea celui de-al XII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, precum și aspecte ale mișcării internaționale de tineret și studenți.Luind cuvintul în cadrul întîlnirii, primul-secretar al C.C. al U.T.C. a adresat participanților un salut prietenesc din partea Uniunii Tineretului' Comunist din 'România. Vorbitorul a arătat că, prin conținut, finalitate și participare, festivalul, importantă manifestare organizată in contextul Anului Internațional al Tineretului, s-a constituit într-o acțiune menită să pună in valoare noi resurse și capacități ale tinerei generații in lupta sa pentru pace și dezarmare, pentru libertate, independență, democrație și progres. S-a subliniat că astăzi, mai mult ca ori- cind, se impun realizarea și consolidarea unității de acțiune a tineretului și organizațiilor sale de diferite orientări politice, filozofice, ideologice și religioase, angajate în lupta împotriva anacronismelor economice și sociale, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, relevin- du-se, totodată, că se impun eforturi mai susținute pentru atragerea in această luptă a unor forțe tot mai largi ale tinerei generații contemporane. S-a apreciat că mesa-

jul adresat de participanții la festival va găsi un puternic ecou în rindul tineretului de pretutindeni, angajat în prezent în plin proces de marcare a Anului Internațional al Tineretului.în continuare, vorbitorul a evidențiat că Uniunea Tineretului Comunist din România este hotărită să acționeze și în viitor pentru extinderea cooperării cu tineretul revoluționar, progresist și democratic din întreaga lume, manifestîndu-se activ în cadrul mișcării internaționale de tineret și studenți, o atenție deosebită acordind, în acest context, dezvoltării raporturilor de prietenie cu organizațiile de tineret din țările socialiste, contribuție tantă la sporirea continuă a giului socialismului în lume, la realizarea unității și coeziunii socialiste. în același timp, s-a relevat faptul că U.T.C. va dezvolta, în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, raporturile de prietenie și colaborare cu organizații de tineret de diferite orientări și convingeri politice din întreaga lume, marcarea Anului Internațional al Tineretului oferind, în această direcție, noi și ample prilejuri, cu atit mai mult nifestării pot mine o largă nală.

toate impor- presti-țărilor

cu cît obiectivele ma- și trebuie să deter- cooperare internațio-
★în după-amiaza aceleiași zile, delegația tineretului din Republica Socialistă România care a participat la cel de-al XII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Moscova s-a înapoiat în țară.

HIROSHIMA

Chemare la luptă in vederea 
evitării unei catastrofe

atomice

pe scurt
GENTIILE DE PRESĂ

Adresînd președintelui Republicii 
Socialiste România rugămintea de 
a primi aceste mărturii de profun
dă stimă și admirație, conducerea 
asociației a evocai tradiționalele 
legături de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și spaniol, 
întemeiate pe originea lor comună, 
pe afinitățile de limbă și cultură, 
pe idealurile și năzuințele de pace 
și progres ale celor două națiuni.

Asociația spaniolă a prietenilor, 
operei pictorului Goya a organizat

la Madrid o festivitate. In acest 
cadru a fost adus un cald elogiu 
șefului statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, căruia i-au fost 
transmise cordiale felicitări, îm
preună cu cele mal bune urări de 
sănătate, fericire personală, de 
pace și prosperitate poporului ro
mân. S-a relevat, totodată, larga 
apreciere de care se bucură în 
România opera ilustrului pictor 
spaniol.

Aceste distincții ou fost acorda
te in semn de înaltă considerație

față de personalitatea proeminentă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
față de activitatea sa prodigioasă 
consacrată propășirii României, .îm
plinirii aspirațiilor de bunăstare ma
terială și spirituală ale poporului 
român, promovării nobilelor idea
luri de libertate, independență și 
progres ale tuturor națiunilor, edifi
cării unei lumi mai drepte și mal 
bune, fără arme și fără războaie, 
o lume a păcii, înțelegerii și 
colaboră rii.

HIROSHIMA 5 (Agerpres). — O panglică a păcii a fost desfășurată duminică de militanți pentru pace japonezi in jurul Domului din Hiroshima, care a supraviețuit bombardamentului atomic de aici de acum 40 de ani, relatează agenția Associated Press. în cele peste 300 de imagini imprimate pe această panglică sint redate prin simboluri sugestive suferințele și distrugerile materiale pe care le-ar putea provoca o nouă folosire a armelor nucleare, ca avertisment și chemare la luptă pentru evitarea unei asemenea catastrofe. . ....Ceremonia de la Hiroshima, în zona epicentrului exploziei bombei atomice de la 6 august 1945, s-a desfășurat aproape concomitent cu uriașa manifestație de la Washington, unde mii de demonstranți au desfășurat o panglică a păcii similară, lungă de 25 de kilometri; pe un traseu intre Pentagon și Congresul S.U.A.

ÎNTILNIRE CHINO-INDIANA. Hu Qili, membru al Secretariatului C.C. al P.C. Chinez, s-a intîlnit cu o delegație a Congresului Național Indian (I), condusă de Shri- kant Verma, secretar general al partidului, transmite agenția China Nouă. Hu Qili a declarat că guvernul chinez se pronunță cu fermitate pentru dezvoltarea unor relații prietenești cu India și celelalte țări învecinate, pe baza principiilor coexistenței pașnice. De asemenea, el și-a exprimat speranța că raporturile dintre P.C. Chinez și Partidul Congresul Național (I) se vor întări. .. ■ ...».,

cuvintul prilejul sărbătoririi
Zilei naționale, a apreciat ca pozi
tiv bilanțul ultimilor doi ani de la 
înfăptuirea revoluției, in context 
a scos in evidență însemnătatea 
înfăptuirii reformei agrare. Pe de 
altă parte, el a anunțat că un nu- militanți ai 
măr de deținuți vor fi grațiați și 
că vor fi abrogate definitiv inter
dicțiile de circulație.

ția France Presse, citind pe avoca- ții persoanelor tată precizează operate la trei tele care s-au de Chile și în
arestate. Sursa cică arestările au fost zile după inciden- produs la Santiago alte localități, cind partidului au protestat împotriva răpirii și asasinării în luna martie a.c. a trei membri ai P.C. din Chile.

ORIENTUL MIJLOCIU
O Evenimentele din Liban • O nouă măsură represivă a 
autorităților israeliene împotriva locuitorilor palestinieni 

din teritoriile arabe ocupateBEIRUT 5 (Agerpres). — Avioane de luptă israeliene au survolat, luni, la joasă înălțime, regiunea Chtaura, din Valea Bekaa. Avioanele israeliene au fost întîmpinate cu salve trase de baterii antiaeriene.Pe de altă parte, surse ale poliției libaneze au declarat că in localitatea Deir Mimas, aflată in așa-zisa „zonă de securitate" stabilită de forțele israeliene in sudul Libanului, a fost înregistrată o explozie în momentul trecerii unei patrule israeliene.TEL AVIV 5 (Agerpres). — Cabinetul israelian a aprobat o nouă serie de măsuri împotriva populației palestiniene din teritoriile arabe ocupate suspectate că ar desfășura așa- zise „activități antiisraeliene".Potrivit agențiilor Associated Press și Reuter, între noile măsuri se numără expulzarea sau detenția per

soanelor considerate periculoase pentru securitatea Israelului și interzicerea ziarelor palestiniene care nu acceptă cenzura israeliană.AMMAN 5 (Agerpres). — Ministrul iordanian al informațiilor, Mohamed Al-Khatib, a declarat că hotărirea cabinetului israelian privind deportarea locuitorilor palestinieni din teritoriile arabe ocupate, considerați suspecți sau potențiali inițiatori ai unor .„acțiuni antiisraeliene". fără constatarea vinovăției acestora intr-un proces, reprezintă o violare a celor mai elementare principii de drept.în cadrul unui interviu — citat de agenția Associated Press — Al-Khatib a afirmat că această măsură este considerată ca parte a politicii practicate. de multă vreme, de Israel in scopul de a evacua cetățenii arabi din teritoriile aflate sub ocupație.

BOLIVIA: AlegereaLA PAZ 5 (Agerpres). — Liderul Mișcării Naționaliste Revoluționare, Victor Paz Estenssoro, a fost desemnat președinte al Republicii Bolivia, în cadrul sesiunii Congresului Național (parlamentul țării). El a fost ales, după două tururi de scrutin. dintre primii trei candidați care au obținut cele mai multe sufragii la scrutinul prezidențial desfășurat luna trecută. Nou) președinte boli-

noului președintevian Își marți.Victor de 77 de unul dintre fondatorii Mișcării Naționaliste Revoluționare și a fost președinte al Boli
va prelua oficial funcțiaPaz ani, Estenssoro, in virstă de profesie jurist, este

PLENAftA C.C. AL M P.L-A. — 
PARTIDUL MUNCII. La Luanda s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii — relatează agenția T.A.S.S. Au fost examinate probleme legate de dezvoltarea politică și social-eco- nomică a' R. P. Angola, printre care stadiul pregătirilor in vederea desfășurării celui de-al II-lea Congres al M.P.L.A. — Partidul Muncii. O atenție deosebită a fost acordată trală. Declarația difuzată la încheierea lucrărilor liile regimului ria impotriva majoritare din iul Consiliului O.N.U., in care economice împotriva R.S.A.

CONGRESUL PARTIDULUI 
PROGRESIST AL POPORULUI Din GUYANA. Sub deviza Pentru pace, lă și town de-al dultii __________ ... . .Guyana. în raportul prezentat de secretarul general al C.C. al partidului, Cheddi Jagan, s-a făcut o amplă analiză a situației politice și economice interne, o atenție deosebită acordîndu-se dificultăților cu care se confruntă în prezent țara, ca urmare a crizei economiei mondiale.

democrație, unitate naționa- progres social, la George- se desfășoară lucrările celui XXII-lea Congres al Parti- ..Progresist al Poporului din
UN ACCIDENT DE CIRCULA

ȚIE petrecut pe o autostradă din 
Oklahoma, in apropiere de 
tatea Checotah, a provocat 
zia a șapte bombe de cite 
flecare. ,,Au fost, evacuate, 
rar, peste 6 000 de persoane din 
localitatea situată in apropierea lo
cului accidentului. Un camion greu, 
care transporta zece bombe, s-a 
ciocnit cu un autovehicul. Explozia 
și incendiul ce au urmat au cauzat 
spargerea geamurilor din localita
tea aflată la o distanță de 2 km. 
Bombele erau destinate unei baze 
militare din Carolina de Nord.

locali- 
explo- 
o tonă 
tempo-

evoluțiilor din Africa aus-condamnă represa- rasist de la Preto- populației africane țară, sprijină ape- de se Securitate al. cer sancțiuni

ARESTAREA UNOR MILITANȚI 
AI P. C. DIN CHILE. Poliția secretă chiliana a arestat, duminică, in capitala țării, 50 de militanți șl conducători ai P.C. din Chile, aflat în ilegalitate — informează agen-

LA SEDIUL DIN GENEVA AL 
NAȚIUNILOR UNITE s-a deschis, luni, cea de-a 38-a sesiune a Subcomisiei O.N.U. pentru omului, care va examina situația existentă în Sud-Africană.

Un epilog după patru decenii

drenturile îndeosebi Republica
mal fost președinte al Boliv.iei in trei rinduri. în timpul campaniei electorale, el a anunțat ca priorități ale programului său de guvernare dezvoltarea sectorului agricol și diversificarea industriei extractive.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTE
LUI REPUBLICII BURKINA 
FASO. Thomas Sankara, președin
tele Comitetului Național al Revo
luției, președintele Republicii Bur
kina Faso, șef al guvernului, luind

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Paul Bregman, navigator in for
mația de avioane care a partici
pat la lansarea bombei atomice a- 
supra orașului Nagasaki, in au
gust 1945, s-a sinucis duminică la 
Los Angeles, informează agenții-

le internaționale de presă. Se pre
cizează că Bregman și-a luat via
ța cu numai citeva 
împlinirea a 40 de 
mul bombardament 
stirnit vii proteste 
treagă.

zile înainte de 
ani de la pri- 
atomic, care a 
in lumea în-

.1

40 de ani de la bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki

Imperativ suprem al zilelor noastre: interzicerea și eliminarea armelor nucleare

în R.S.A. situația continuă să rămînă încordală 
0 Anunțarea unei greve generale a minerilor de culoare O Cereri tot mai insistente pentru abolirea stării de urgentă 

și renunțarea la politica de apartheidJOHANNESBURG 5 (Agerpres).— Uniunea națională a minerilor de culoare din Republica Sud-Africană a anunțat că organizează o . grevă generală cu începere de la 5 august impotriva politicii de apartheid și represiune a regimului rasist sud-a- frican, a degradării alarmante a condițiilor de viață și de muncă. Greva, relevă A.P., poate avea un efect devastator asupra economiei regimului minoritar de la Pretoria, atit de dependentă de exploatările aurifere. Marea majoritate a minerilor — circa 451 000 — lucrează in minele de aur.„Va fi cea mai importantă grevă pe care a cunoscut-o vreodată a- ceastă țară", declara agenției A.P. Manoko Nchwe, reprezentantă a sindicatelor miniere.Sfidînd noile măsuri adoptate de autoritățile rasiste prin care se interzice organizarea de funeralii colective de teama transformării lor in demonstrații de protest, peste 2 000 de persoane au luat parte la ceremonia funerară desfășurată în orașul Zwide, în apropiere de Port 'Elisabeth, cu prilejul înhumării a 11 persoane ucise în confruntările cu forțele de ordine. Deși poliția locală a organizat un. puternic cordon, au fost rostite cuvîntări, adevărate rechizitorii la adresa apartheidului,

cerîndu-se abolirea stării dc urgență. Au fost arborate pancarte pe care se putea citi : Să ucizi cu brutalitate nu este o soluție la problemele noastre grave", „Nu asasinatele constituie un remediu al situației".Pe de altă parte, s-a anunțat că numărul persoanelor arestate sub regimul stării de urgență a ajuns la aproape 1 400.Politica de apartheid și metodele brutale de punere a acesteia in practică constituie obiectul unor ferme condamnări pe plan internațional.într-o declarație reluată de agenția D.P.A., Ministerul Afacerilor Externe al Camerunului subliniază că nu va exista pace în sudul Africii atit timp cit guvernul de la Pretoria se cramponează de politica sa de discriminare rasială. Un grup de 350 de membri ai Parlamentului Italiei a adresat Ambasadei R.S.A. din Roma o scrisoare in care condamnă măsurile represive la care recurg autoritățile de la Pretoria. într-o telegramă adresată guvernului sud- african. Federația sindicatelor din Norvegia a descris metodele' regimului rasist de a se menține la putere drept inumane și a cerut încetarea persecuțiilor la care sînt supuși liderii sindicali de culoare.(Agerpres)

Comemorarea, la â și 9 august, a evenimentelor 
dramatice din 1945 de la Hiroshima și Nagasaki - 
orașele japoneze care au suferit cumplitele ravagii ale 
primelor bombardamente atomice din istoria omenirii 
- prilejuiește, în intreaga lume, intensificarea acțiunilor 
împotriva pericolelor generate de creșterea conti- 
nuâ a înarmărilor, în primul rind nucleare. Militantă 
neobosită pentru pace, participantă activă la mișcarea 
mondială pentru dezarmare, România avertizează per
manent. prin glasul său cel mai autorizat, acela ol 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, asupra gravității 
fără precedent a primejdiei acumulării de noi și noi 
arme nucleare, cheamă neobosit Io acțiunea unită

a popoarelor pentru punerea in afara legii o arsena
lelor atomice. Reofirmînd hotărirea României socialiste 
de o face totul pentru înlăturarea primejdiei nucleare, 
pentru pace, secretarul general al partidului, președin
tele Republicii, arăta in recenta cuvîntare Io plenara 
Comitetului Central și a activului central de partid : 
„Avem ferma convingere că stă in puterea forțelor pro
gresiste și antiimperialiste, a tuturor popoarelor care 
doresc pacea de a opri cursul periculos al evenimen
telor, că, acționind unite, popoarele vor impune dezar
marea și vor asigura pacea trainică pe planeta noas
tră, realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, fără 
războaie, fără arme nucleare, a egalității, libertății și 
independenței fiecărei națiuni".

„Noi, care am suferii 
bombardamentele atomice, 
ne adresăm tuturor...". 1,1 mod firesc, deosebit de ample și viguroase sint acțiunile întreprinse in JAPONIA. „Noi, care am suferit 
bombardamentele atomice, ne adre
săm tuturor popoarelor" — se spune in Apelul Comitetului japonez pentru interzicerea armelot atomice și cu hidrogen, adresat intregii lumi. 
„Faceți totul ca Hiroshima și Naga
saki să nu se mai repete, ca armele 
nucleare să fie scoase din arsenalele 
tuturor statelor și distruse înainte 
ca ele să distrugă omenirea" — se spune, in continuare în apel. La sfirșitul săptăminii trecute s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen — desfășurată chiar la Hiroshima — participanții che- mînd la realizarea unor acorduri pentru interzicerea dezvoltării, cercetării, experimentării. fabricării, stocării, amplasării și proliferării armelor nucleare și spațiale. La rin- dul lor, supraviețuitorii bombardamentelor atomice — așa-numiții hi- bakusha — au adresat „Apelul 
de Ia Hiroshima și Nagasaki", in

care se afirmă : „Acum este timpul 
să acționăm pentru interzicerea defi
nitivă și eliminarea tuturor armelor 
nucleare. Să acționăm împreună, cit 
mai este timp, pentru a opri expe
rimentarea, cercetările, dezvoltarea, 
producția, amplasarea șt stocarea 
armelor nucleare".

„Nici un popor nu poate 
sta deoparte !". Nu riumat ln Japonia, dar și in restul lumii, ln toate țările, pe toate meridianele globului, amintirea tragediilor de la Hiroshima și Nagasaki ridică la luptă largi mase de oameni, acțiunile in acest sens lmbrăcînd o enormă varietate de forme : demonstrații, 
adunări, „lanțuri vii" de zeci și zeci 
de kilometri, blocări de baze militare, marșuri și ștafete ale păcii, 
congrese, simpozioane, mesa rotun
de, crearea de „tabere ale păcii", 
stringeri de semnături pe apeluri 
pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare.O mare parte din aceste acțiuni s-au desfășurat și se desfășoară In continuare in țările EUROPEI, Ia ora actuală continentul unde s-au acumulat cele mai mari arsenale nucleare.

„Nu vrem o Euroshimă !" ; „Afară 
cu rachetele nucleare !“. Sint lozinci pe care, în R. F. GERMANIA, le scandează in aceste zile zeci de mii de demonstranți, cerind lichidarea tuturor armelor de distrugere in masă de pe continentul european. In MAREA BRITANIE continuă să se desfășoare ample demonstrații in fața bazelor de la Greenham Common și Molesworth, unde a început amplasarea rachetelor americane de croazieră. La marșurile păcii desfășurate in ITALIA împotriva prezentei pe teritoriul țării a rachetelor cu rază medie de acțiune au participat pină In prezent peste 10 milioane persoane. „Europa și întreaga 
lume — fără arme nucleare !“ — a- ceasta este lozinca sub care mișcările pentru pace din BELGIA și OLAN
DA desfășoară acțiuni unite menite să elibereze continentul nostru de pericolul unei catastrofe pustiitoare. Puternice demostrații au avut și au loc. in principalele orașe din AUS
TRIA. ELVEȚIA, PORTUGALIA, 
SPANIA. în marșurile păcii desfășurate in NORVEGIA, DANEMAR
CA, SUEDIA, FINLANDA se cere cu tot mal multă insistență crearea de zone denuclearizate ln nordul

Europei, ca și în alte părți ale continentului.Deosebit de puternice sint și manifestările pentru pace din STAȚE- 
LE UNITE, din țări ale AFRICII și 
AMERICII LATINE, din AUSTRA
LIA și NOUA ZEELANDA.în prpajma zilei de 6 august, șefii de stat și de guvern din INDIA, 
SUEDIA, TANZANIA, GRECIA, 
MEXIC și ARGENTINA au lansat .un nou apel la incetarea totală a experimentării, producerii și desfășurării armei nucleare și a sistemelor de transport la țintă : „Nu exis
tă mod mai potrivit de a comemora 
victimele de la Hiroshima decit acela 
de a ne spori eforturile pentru atin
gerea acestor obiective" — se spune in apel.Toate acestea sînt dovezi elocvente ale conștientizării maselor. Devine tot mai clar că popoarele nu se pot împăca cu perspectiva sinistră a războiului nuclear, in prezent exis- 
tind forțe uriașe, cum n-au existat 
niciodată in istorie, care se pronunță 
pentru dezarmare, pentru pace.

Opțiune fundamentală, 
dictată de interesele vitale 
ale umanității. Romanla socla“ listă, președintele Nicolae Ceaușescu au acționat și acționează cu consecvență pentru înfăptuirea obiectivului primordial al vieții internaționale, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rind la dezarmarea nucleară. în viziunea secretarului general al partidului, pe primul plan trebuie pusă asigurarea celui mal elementar drept al omului — dreptul la pace, la viață, la existență liberă. în acest sens, România a propus un program amplu șl cuprinzător care configurează obiectivele imediate șl de perspectivă ale luptei pentru dezarmare — de la măsuri colaterale, cum ar fi desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor state și retragerea

trupelor străine în interiorul granițelor naționale, pină la măsuri radicale, prevâzînd oprirea cursei înarmărilor, și in primul rind a celei nucleare, trecerea la dezarmare nucleară și generală, incetarea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune in Europa și a contramășu- rilor Uniunii Sovietice, oprirea militarizării Cosmosului, incetarea experiențelor cu arme nucleare și lichidarea totală a acestor arme, a tuturor armelor de distrugere in masă în general. ,Așa cum se știe, opinia publică din țara noastră a salutat declarația secretarului general al C.C. : al P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorbaciov, j cu privire la hotărirea Uniunii Sovietice de a sista in mod unilateral, chiar cu începere de la 6 august, orice experiențe nucleare, pină la 1 ianuarie 1986, acest moratoriu ur- mind a se prelungi dacă și Statele Unite vor adopta o măsură similară. Apreciind ca o acțiune pozitivă noua inițiativă sovietică, țara noastră își exprimă speranța că aceasta va fi urmată de o acțiune similară din partea S.U.A.,- ceea ce ar exercita o puternică înrîurire asupra climatului politic mondial.Pacea, dezarmarea reprezintă aspirații vitale ale popoarelor lumii, aspirații care in aceste zile, cind se împlinesc 40 de ani de la tragediile de la Hiroshima și Nagasaki, do- bindesc un caracter mai stringent decit orieînd. Pacea, dezarmarea reprezintă — așa cum arăta din nou în aceste zile tovarășul Nicolae Ceaușescu — obiectivul suprem pentru care țara noastră este hotărită să militeze cu fermitate și consecvență și de aici înainte, spo- rindu-și necontenit contribuția la înfăptuirea dezideratului suprem al omenirii de a trăi în liniște și înțelegere pe această minunată planetă albastră.
Nicolae PLOPEANU
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