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într-o atmosferă entuziastă, de profundă stimă și aleasă prețuire 
față de secretarul general al partidului, sub semnul hotăririi ferme 
a oamenilor muncii de a face totul pentru înfăptuirea mobilizatoarelor
obiective ștabilfte de_ Congres^ al^ XIII-lea al ieif a început

Vizita de lucru a tovarășului Hue Ceausescu, 
împreuna cu tovarășa Elena Ceausescu, in iudetul lași

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarâșa Elena 
Ceaușescu, a început joi, 12 
septembrie, o vizită de lucru în 
județul lași.

La plecarea din București, tovară
șul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
membri și membri supleant! ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul partidului $1 statului 
este Insotit in această vizită de lu
cru de tovarășii Nicolae Constantin, 
Petru Enache. Silviu Curticeanu.

Vizita marchează un nou și im
portant moment al dialogului nemij
locit pe care secretarul general 
al partidului 11 poartă cu făuri
torii bunurilor materiale și spi
rituale. Reîntîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce trăiesc 
și muncesc pe Înfloritoarele melea
guri ale Iașiulul are drept scop cu
noașterea realizărilor obținute, sta
bilirea măsurilor pentru ridicarea 
întregii activități la un nivel supe
rior de calitate și eficientă, cores
punzător cerințelor actualei etape de 
dezvoltare economlco-socială a țării, 
punerea pe deplin in valoare a pu
ternicului potențial material si uman 
de care dispune județul, astfel incit 
Acesta să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la încheierea cu rezultata 
cit mai bune a cincinalului 1981— 
1985. la înfăptuirea mobilizatoarelor 
obiective fixate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Vizita constituie pentru locuitorii 
județului un minunat prilej de a 
reafirma, direct și cald, sentimen
tele lor de nețărmurită dragoste și 
stimă fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușesdu. care călăuzește 
de două decenii istorica operă de 
edificare a socialismului și comunis
mului pe pămîntul României, dedi- 
cîndu-și cu eroism și pilduitoare dă
ruire întreaga viață și activitate 
cauzei libertății, prosperității și fe
ricirii poporului român, triumfului 
idealurilor de pace și colaborare, de 
numele, gîndirea și fapta sa revo
luționară fiind legată cea mai lumi
noasă și glorioasă epocă din istoria 
țării — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Dînd glas acestor înălțătoare sim
țăminte, marii prețuiri ce o poartă 
celui ce întruchipează în mod stră
lucit aspirațiile națiunii noastre, 
ieșenii țin să exprime, in același

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu - întîmp-inați de populație cu deosebită căldură și sentimente de aleasă prețuire

timp, recunoștința fierbinte față de 
tovarășul Nicolae CeaușescO pentru 
grija statornică manifestată pentru 
dezvoltarea județului lor, care'a cu
noscut, asemenea întregii țări, o con
tinuă înflorire în perioada deschisă 
de Congresul al IX-lea al partidului. 
Cu intensă bucurie, satisfacție și 
mîndrie ei raportează astăzi că. da
torită politicii de repartizare echili
brată, armonioasă, a forțelor de pro
ducție în profil teritorial, pe baza 
orientărilor și cu sprijinul direct al 

secretarului general al partidului, 
județul Iași și-a consolidat locul său 
între centrele economice, științifice 
și culturale de primă mărime ale 
patriei. Dezvoltarea, diversificarea 
și modernizarea industriei au făcut 
ca pe harta economică a județului 
să apară noi unități. reprezentînd 
ramurile care au îmbogățit peisajul 
industrial al Iașiulul : metalurgia, 
construcțiile de mașini, electronica, 
industria chimică. în județ se reali
zează în prezent echipamente indus
triale electronice de înaltă calitate, 

întreaga producție națională de te
levizoare cu circuit închis, de 
stații radio profesionale. Tot aici 
se execută o parte însemnată 
din producția de radioreceptoa
re, de țevi sudate, de antibio
tice, de fibre și fire sintetice. 
Industrializarea a impulsionat dez
voltarea întregii activități economi- 
co-sociale din județ și. în primul 
rînd, a agriculturii, a determinat 
crearea a numeroase noi locuri de 
muncă, a transformat înfățișarea 
așezărilor și a’ ridicat nivelul de
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® Calitatea produselor — 
permanent la nivelul cerin
țelor exportului © Eforturi 
susținute pentru realizarea 
integrală a planului la 
producția de minereuri © 
„Buni specialiști, buni re
voluționari" - imperativul 
educării multilaterale a ti
neretului O Festivalul in
ternațional „George Enes- 
cu" - manifestare de pres
tigiu a muzicii românești

viață al celor ce muncesc de la 
orașe și sate. Ilustrativ, In acest 
sens, este faptul că, între anii 1965 
și 1985, producția industrială a ju
dețului a crescut de 12 ori, iar cea 
agricolă de aproape 3 ori. Conti- 
nuînd și ducind mai departe va
loroasele sale tradiții spirituale, 
Iașiul se impune tot mai mult și ca 
o prestigioasă citadelă a științei, in- 
vățămîntului și culturii românești, 
contribuind, intr-o măsură impor-

(Continuare în pag. a Ill-a)

UN BOGAT PROGRAM PENTRU 
PERFECȚIONAI®A ACTIVITĂȚII 

CONSILIILOR POPULARE 
în interesul înfloririi fiecărei
localități, a patriei socialiste

în aceste zile, atenția Întregului 
nostru popor a fost concentrată 
asupra lucrărilor celui de-al III- 
lea Congres al .consiliilor populare 
județene și ai președinților consi
liilor populare municipale, orășe
nești și comunale — eveniment de 
deosebită importantă in viata so- 
cial-politică a tării. Avînd ioc in 
climatul de puternică efervescență 
creatoare in care poporul nostru 
omagiază împlinirea a două dece
nii de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și desfășurîndu-și lu
crările sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Congresul con
siliilor populare s-a afirmat în mod 
pregnant — atît prin participarea 
celor peste 8 000 de aleși ai obștii, 
prin compoziția sa larg reprezen
tativă. cit și prin conținutul dezba
terilor din plen și din cele 9 sec
țiuni pe domenii de activitate — 
ca un deosebit de rodnic forum 
democratic al organelor puterii lo
cale de stat, ca o manifestare de 
expresivă și de largă amploare a 
democrației noastre socialiste.

în acest cadru, de o însemnătate 
determinantă pentru desfășurarea 
congresului, ca și pentru activita
tea viitoare a consiliilor populare, 
s-a impus cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la des
chiderea lucrărilor. Prin bogăția, 
valoarea și complexitatea ideilor 
cuprinse, prin analiza profund 
realistă a activității consiliilor 
populare și cristalizarea limpede a 
obiectivelor acestora în actuala 
etapă. magistrala expunere a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, căreia i 
s-au adăugat concluziile formulate 
în cuvîntarea de încheiere. înar
mează consiliile populare cu un 
prețios program de muncă, deschi- 
zînd în fața lor și a întregului 
popor orizonturi largi de activitate 
susținută pentru îndeplinirea pla
nurilor de dezvoltare economico- 
Socială a țării, pentru perfecționa
rea continuă a democratismului 
orînduirii noastre socialiste, pentru 
dezvoltarea armonioasă și înflori
rea tuturor zonelor, a tuturor ora
șelor și satelor țării. Tocmai de 
aceea. într-o impresionantă unita
te. congresul a hotărit să adopte 
magistrala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu drept program 
al întregii activități pe care consi
liile populare, deputății, toți cetă
țenii o vor desfășura in anii urmă
tori.

Cu deosebită claritate și profund 
discernămînt. în cuvîntare sint re
levate prioritățile și obiectivele 
fundamentale ale acestei etape, 
subliniindu-se că. In următorii cinci 
ani, în centrul activității consilii
lor populare se va afla Îndeplini
rea hotăririlor Congresului al XIII- 
lea al partidului și a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism. Este 
un obiectiv de însemnătate deose
bită. finind seama că cincina
lul 1986—1990 marchează intrarea 
României într-un stadiu nou de 
dezvoltare economlco-socială. rea
lizarea unei noi calități a muncii 
și vieții întregului popor, caracte
ristica generală a întregii activități 
urmînd să fie trecerea de la dez
voltarea extensivă la dezvoltarea 
intensivă a industriei, agriculturii 
și celorlalte ramuri de activitate.

< In concordanță cu aceste obiecti

HOTĂRÎREA-APEL
a plenarei Consiliului Național 

al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 

Gospodăririi Apelor
ÎN PAGINA A ll-A

ve. secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea unei impli
cări mai hotărîtș. sistematice și, 
eficiente a consiliilor populare in 
îndeplinirea planului de dezvoltare 
economico-socialâ în profil terito
rial. cerința ca ele să acorde o 
atenție neslăbită soluționării în 
bune condiții a tuturor sarcinilor 
privind producția industrială — de 
Ia realizarea tuturor indicatorilor 
pină la economisirea de combusti
bili, energie, materiale și materii 
prime și de la sporirea producti
vității muncii la creșterea hotărîtă 
a producției fiecărui județ desti
nată exportului.

Un accent deosebit a fost 
pus în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe creșterea ca
litativă a activității consiliilor 
populare în domeniul agriculturii, 
pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a multiplelor și complexe
lor sarcini ale revoluției agrare. 
Cu cea mai mare limpezime și în 
modul cel mai categoric, secretarul 
general al partidului a subliniat 
că ..în activitatea consiliilor popu
lare. agricultura trebuie să ocupe 
permanent un. loc principal", că 
..problemele agriculturii constituie 
problema fundamentală a activită
ții consiliilor populare". Este o rea
litate că nu puține consilii popu
lare și-au concentrat atentia. în
tr-o măsură predominantă, spre 
unele probleme de interes edi
litar, ocuoîndu-se doar sporadic de 
problemele agriculturii. Unor ase
menea mentalități și practici tre
buie să li se pună capăt imediat, 
incit toate consiliile populare să 
situeze în centrul activității lor în
făptuirea unei agriculturi intensi
ve, de mare productivitate, organi
zată pe baza celor mai noi Cuceriri 
ale științei agricole, care să reali
zeze o folosire integrală și rațio
nală. la randamente înalte, a marii 
avuții naționale pe care o repre
zintă pămîntul. Toți lucrătorii con
siliilor populare, toți deputății vor 
înțelege, după acest congres, că le 
revine o răspundere directă pentru 
felul în chre sînt executate lucră
rile agricole, pentru generalizarea 
rezultatelor celor mai bune si de
pășirea decalajelor existente între 
județe sau unităti apropiate, pen
tru realizarea unei producții cerea
liere și zootehnice substanțial 
sporite.

Dezvoltarea economică, realiza
rea sarcinilor de plan in domeniul 
industriei și agriculturii, sporirea 
considerabilă a producției micii 
industrii, inclusiv a industriei ali
mentare. in special culinare, repre
zintă, totodată, cerința de bagă 
pentru realizarea programului de 
autoconducere si autoaprovizionare. 
Așa cum au reliefat dezbaterile In 
plen și pe secțiuni, un șir de lo
calități și de județe au obținut 
bune rezultate în domeniul auto- 
aprovizionării. reușind să asigure, 
cu mijloace proprii, satisfacerea 
obligațiilor ce le revin in consti
tuirea fondului de stat, cit si a ce
rințelor pentru consumul local; cu 
toate acestea, mai persistă la nu 
puține consilii populare obiceiul de 
a aștepta ca problemele aprovizio
nării să le fie rezolvate de alții 
sau de fondul central — ceea ce. 
practic. înseamnă încătușarea și

(Continuare în pag. a V-a)
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HOTĂRÎREA-APEL---------------
a plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei 

Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
Consiliul National al Agriculturii, Indus

triei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, întrunit în ședință plenară în 
ziua de 9 septembrie 1985, a dezbătut și 
aprobat, în spiritul Directivelor Congresu
lui al XIII-lea al partidului, al indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale din 10 decem
brie 1984, la Consfătuirea de lucru pe pro
blemele agriculturii din 13—14 decembrie 
1984 și la Plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din 
29—31 mai 1985 :

Raportul cu privire la rezultatele obți
nute la cultura griului, orzului și a altor 
cereale păioase în anul agricol 1984—1985, 
concluziile ce se desprind și măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru realizarea și de
pășirea prevederilor planului de stat la 
aceste culturi în anul 1986, primul an al 
viitorului cincinal ;

Măsurile privind realizarea Integrală a 
livrărilor de produse agricole la fondul de 
stat ;

Programul de măsuri cu privire la pre
gătirea și desfășurarea campaniei de re
coltare a culturilor de toamnă, insămința- 
rea cerealelor păioase, executarea ogoa
relor și a altor acțiuni de creștere a ca
pacității de producție a solului.

LUCRĂRILE PLENAREI S-AU DESFĂ
ȘURAT ÎN ATMOSFERA DE PUTERNIC 
ENTUZIASM GENERATA DE ÎMPLINI
REA A DOUA DECENII DE LA CON
GRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, CARE, EXPRI- 
MIND VOINȚA COMUNIȘTILOR, A ÎN
TREGULUI NOSTRU POPOR, L-A ALES 
ÎN FUNCȚIA SUPREMA DE SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI PE CEL 
MAI IUBIT FIU AL NAȚIUNII NOASTRE, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU. 
In această perioadă, țara noastră a par
curs cea mai rodnică etapă din istoria sa 
multimilenară, etapa pe care întreaga na
țiune o numește cu justificată mîndrie, in 
semn de aleasă cinstire față de genialul 
ctitor al României moderne, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". în acești glorioși ani, 
sub conducerea înțeleaptă a partidului, a 
secretarului său general, a fost înfăptuită 
o măreață operă constructivă, de trans
formare revoluționară a întregii societăți, 
asigurindu-se progresul neîntrerupt al eco
nomiei naționale, al științei, învățămintu- 
lui, artei și culturii, creșterea continuă a 
nivelului de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii. Toate marile realizări 
obținute în această perioadă sint nemijlo
cit legate de numele și activitatea neobosi
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
conduce cu strălucire, clarviziune și cute
zanță revoluționară partidul, patria și po
porul pe calea socialismului și comunis
mului, a bunăstării și păcii.

în acești 20 de ani, agricultura româ
nească a cunoscut — asemeni celorlalte 
sectoare ale economiei naționale — profun
de transformări înnoitoare, prezentindu-șe 
astăzi ca o ramură înfloritoare, modernă, în 
plină ascensiune. Beneficiind de importante 
investiții, agricultura' și-a lărgit și moder
nizat necontenit baza materială, sporind 
gradul de mecanizare și chimizare, extin- 
zîndu-se an de an irigațiile și lucrările de 
îmbunătățiri funciare. Ca urmare, produc
ția agricolă vegetală și animală a crescut, 
iar condițiile de muncă și de viață_ ale oa
menilor muncii de pe ogoare s-au îmbună
tățit. Pe această bază, a devenit posibilă 
trecerea la o nouă fază de dezvoltare a 
agriculturii, la înfăptuirea noii revoluții 
agrare, avind ca obiective prioritare creș
terea continuă a producției agricole vege
tale și animale, accentuarea laturilor cali
tative ale întregii activități, transformarea 
modului de viață, de muncă și de gîndire al 
țărănimii. _ _

ÎN NUMELE MILIOANELOR DE LU
CRĂTORI AI OGOARELOR, I’ARTICI- 
PANTII LA PLENARA AU EXPRIMAT 
CONDUCĂTORULUI IUBIT AL PARTI
DULUI ȘI STATULUI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, PROFUNDUL 
LOlC RESPECT. DRAGOSTE ȘI STIMĂ 
PENTRU TOT CE A FĂCUT ȘI FACE ÎN 
SCOPUL DEZVOLTĂRII ȘI MODERNIZĂ
RII CONTINUE A AGRICULTURII 
ROMANEȘTI. S-A DAT GLAS VIEI 
RECUNOȘTINȚE PENTRU CONTRIBU
ȚIA DECISIVA A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, DE EXCEPȚIO
NALĂ ÎNSEMNĂTATE, LA RECONSIDE
RAREA LOCULUI ȘI ROLULUI AGRI
CULTURII ÎN CADRUL ECONOMIEI RO
MÂNEȘTI, LA ELABORAREA ȘI ÎNFĂP
TUIREA NOII POLITICI AGRARE A 
PARTIDULUI, LA DEZVOLTAREA UNEI 
AGRICULTURI INTENSIVE, DE MARE 
RANDAMENT. LA PROPĂȘIREA SATU
LUI ROMÂNESC, CARE CUNOAȘTE O 

VIAȚĂ NOUA, LA CREȘTEREA NIVELU
LUI DE TRAI AL ÎNTREGULUI POPOR.

Exprimîndu-și deplinul acord cu docu
mentele supuse dezbaterii, cu măsurile pro
puse și adoptate, plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor a scos 
în evidentă însemnătatea lor deosebită pen
tru realizarea integrală a prevederilor de 
plan din acest an și trecerea la înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a prevederilor 
pe anul 1986, a obiectivelor stabilite pentru 
această ramură de bază a economiei națio
nale de cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului, in vederea unei mai bune aprovizio
nări a populației cu produse agroali men tare 
și a industriei prelucrătoare cu materii pri
me, a sporirii contribuției agriculturii și in
dustriei alimentare la dezvoltarea generală 
a patriei.

Parti cipanții la plenară și-au însușit 
întru totul concluziile reieșite din analiza 
rezultatelor obținute în agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și gospodărirea 
apelor în cele 8 luni care au trecut din 
acest an, angajîndu-se ferm să nu precupe
țească nici un efort pentru transpunerea 
consecventă în viață a orientărilor și indi
cațiilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru reali
zarea întocmai a sarcinilor ce revin agri
culturii noastre.

însuflețitorul îndemn al conducătorului 
partidului și statului adresat lucrătorilor 
ogoarelor de a face totul pentru stringerea 
cit mai grabnică și fără pierderi a tuturor 
roadelor pămîntului, folosirea cît mai ju
dicioasă a fondului funciar, executarea la 
timp și in cele mai bune condiții a lu
crărilor agricole a mobilizat pe toți parti- 
cipanții la plenară, care au exprimat, în 
numele întregii noastre țărănimi, hotări- 
rea fermă ca, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să acționeze 
energic, în spirit revoluționar, pentru rea
lizarea prevederilor de plan pe 1985 și asi
gurarea unei baze solide recoltei anului 
1986, astfel ca agricultura să aducă o con
tribuție tot mai substanțială la înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism.

Plenara a dezbătut activitatea desfășu
rată și rezultatele obținute la cerealele 
păioase în anul 1985 și a stabilit, pe această 
bază, măsurile ce trebuie luate pentru rea
lizarea de producții superioare la aceste 
culturi în 1986, acțiunile ce se vor între
prinde pentru desfășurarea corespunzătoare 
a campaniei de recoltare și insămînțări din 
toamna acestui an.

Plenara apreciază că producțiile bune 
obținute de multe unități agricole de stat 
și cooperatiste in condițiile grele de climă 
din acest an sint rodul preocupării per
manente a partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru lărgirea și modernizarea continuă 
a bazei tehnico-materiale, a faptului că 
suprafețele irigate au crescut la aproape 3 
milioane de hectare, a muncii temeinice, 
pline de răspundere a colectivelor acestor 
unități, care au lucrat bine pămîntul, res- 
pectînd tehnologiile stabilite. Pe această 
bază a putut fi asigurat necesarul'de cerea
le și de alte produse agricole al țării, buna.» 
aprovizionare a populației cu produse agro- 
alimentare. '

Relevînd că recoltele obținute pe ansam
blu nu se situează însă la nivelul po
tențialului real al agriculturii noastre so
cialiste, plenara a scos in evidență faptul 
că intr-o serie de unități s-au manifestat 
deficiențe în organizarea producției, în fo
losirea mijloacelor mecanice din dotare, a 
pămîntului și forței de muncă, în executa
rea lucrărilor agricole ; producția de orz 
și de griu putea să fie mai mare, chiar în 
condițiile acestui an, dacă in toate unitățile 
s-ar fi acționat cu mai mult spirit de răs
pundere, cu mai multă conștiinciozitate, 
intr-un climat de ordine și disciplină.

Plenara cheamă Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Academia de Științe 
Agricole și Silvice, organele agricole 
județene, consiliile unice agroindus
triale, conducerile unităților agricole 
de producție, toți oamenii muncii din 
agricultură să tragă toate învățămin
tele din experiența anului agricol 
1984—1985 și să ia măsuri pentru în
lăturarea neajunsurilor care au dus Ia 
diminuarea recoltei de griu și orz, a 
celorlalte culturi păioase, pentru crea-x 
rea condițiilor necesare realizării, în 
1986, a unor producții la nivelul planu
lui, al potențialului agriculturii noas
tre socialiste.

Acum, in preajma începerii însă- 
mințărilor de toamnă, plenara cere in
tensificarea eforturilor pentru asigu
rarea in cel mai scurt timp a întregii 
cantități de sămință din soiurile cu 

cele mai bune rezultate, fiecare uni
tate avind posibilitatea să aleagă 2—3 
soiuri cu perioade de vegetație dife
rite, dintre cele mai valoroase pentru 
zona respectivă.

Pornind de la realitatea că, pentru obți
nerea unor producții bune, un rol de mare 
însemnătate îl are felul in care se exe
cută lucrările agricole, arăturile, însămîn- 
țările, respectarea perioadelor optime, ple
nara a subliniat necesitatea ca, la toate 
nivelurile, să se acționeze cu răspundere 
sporită pentru ca insămințările de toamnă 
să se încheie la termenele stabilite pentru 
fiecare zonă. Puternica bază tehnico-ma- 
terială de care dispune agricultura noastră 
socialistă ne dă posibilitatea înfăptuirii in 
cele mai bune condiții a acestui obiectiv.

Plenara cheamă oamenii muncii de 
pe ogoare ca, in lumina indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să fie luate toate măsurile de ordin 
tehnic și organizatoric pentru ca, in 
fiecare unitate, pe fiecare solă, să se 
pregătească patul germinativ in con
diții optime, să se asigure semă
natul de cea mai bună calitate și să 
se respecte cu strictețe normele de 
densitate a plantelor. în acest scop, 
o atenție deosebită se va acorda in
struirii temeinice a mecanizatorilor, a 
tuturor celor ce participă la executa
rea lucrărilor de pregătire a terenului 
și de semănat.

Insușindu-și întru totul aprecierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu că înfăptuirea 
unei agriculturi intensive, de mare pro
ductivitate, organizată pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei agricole, impune in 
primul rînd folosirea rațională și integrală 
a pămîntului — factor hotăritor pentru 
producția agricolă — plenara a subliniat 
importanța deosebită a sarcinii trasate de 
secretarul general' al partidului de a se 
acționa cu și mai multă hotărire pentru 
mai buna organizare a terenurilor, reduce
rea suprafețelor neproductive, a drumuri- 
rilor inutile, pentru buna organizare și fo
losire a pămîntului, a apelor, a întregii su
prafețe agricole a țării.

Plenara cere conducerilor unităților a- 
gricole, tuturor lucrătorilor de pe ogoare să 
acorde cea mai mare atenție gospodăririi 
pămîntului, avuție a întregului popor, prin
cipal mijloc de producție din agricultură, 
să asigure ca fiecare palmă de pămînt să 
se afle în circuitul productiv, să producă 
o recoltă cît mai bogată.

Inscriindu-se pe linia realizării obiective
lor noii revoluții agrare, avind în vedere 
faptul că, în condițiile climatice ale țării 
noastre, irigațiile au un rol hotăritor în 
obținerea unor producții agricole bune și 
constante, plenara a relevat necesitatea de 
a se realiza integral programul de irigații 
și îmbunătățiri funciare. ■

Plenara cheamă Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție,, Consiliul Național al Ape
lor, toate organismele centrale și lo
cale care, au sarcini în domeniul îm
bunătățirilor funciare și gospodăririi 
apelor să adopte măsurile tehnice și 
organizatorice necesare înfăptuirii pre
vederilor din Programul național de 
asigurare a unor producții sigure și 
stabile prin creșterea productivității 
solului, mai buna organizare și folo
sirea in mod unitar a întregii supra
fețe agricole a țării, realizarea iriga
țiilor pe 55—60 la sută din suprafața 
arabilă, prin lucrări de desecare și 
combatere a eroziunii solului.

Toți oamenii muncii din agricultură 
și din unitățile de gospodărire a ape
lor sînt chemați să-și sporească și 
să-și concentreze eforturile pentru 
realizarea la termen, in bune condiții, 
a amenajărilor prevăzute pentru iri
gații. în sisteme mari și locale, a lu
crărilor dc desecări și combatere a 
eroziunii solului, in vederea sporirii 
continue a potențialului productiv al 
pămîntului, reducerii dependenței de 
factorii naturali, obținerii unor rccoltg 
superioare in acest an și în 1986, chiar 
și în condiții climatice mai puțin fa
vorabile.

Avind în vedere că acum sînt hotărîr 
toare lucrările de recoltat. Ministerul Agri
culturii si Industriei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, organele agricole județene, con
siliile unice ' agroindustriale, conducerile 
unităților agricole de stat și cooperatiste 
vor lua toate măsurile tehnice și organi
zatorice pentru efectuarea la timp. în bune 
condiții și fără pierderi a strîngeril în
tregii recolte.

Condițiile climatice din acest an au con
dus la maturarea mai timpurie a culturi
lor de toamnă, la începerea mai devreme a 
recoltărilor. Dispunem de posibilități reale 
pentru a încheia mai repede strinsul re
coltei și, ca urmare, pentru a evita pier
derile de producție și a elibera cît mai 
repede terenurile de resturile vegetale. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organele lor terito
riale, consiliile unice agroindustriale și 
unitățile de producție trebuie să între
prindă tot ce este necesar pentru ca recol
tarea, transportarea și depozitarea produ
selor să decurgă cît mai operativ, in rit
murile stabilite, să se Încadreze cu stric
tețe in programul campaniei de toamnă.

In vederea strîngeril întregii recolte 
de porumb, floarea-soarelui, sfeclă dc 
zahăr, cartofi și alte produse, ple
nara adresează tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare — cooperatori, mecanizatori, 
specialiști agricoli — tuturor locuito
rilor satelor chemarea de a participa 
cu toate forțele, în spirit revoluțio
nar, ca în cel mai scurt timp roadele 
toamnei să fie puse la adăpost în 
hambare, astfel îneît să nu se piardă 
nimic din noua recoltă.

Fiecare fermă și formație de lucru, fie
care brigadă sau echipă care au angajat 
producția în acord global, demonstrînd un 
înalt spirit de ordine și disciplină, de răs
pundere pentru soarta producției, este che
mată să aplice cu toată grija și fermitatea 
tehnologiile prevăzute la recoltare.

în spiritul indicațiilor conducerii parti
dului, plenara cere ca pe întreaga durată 
a campaniei de recoltat să se acorde o 
atenție, deosebită bunei folosiri a tractoa
relor, combinelor, autocamioanelor, a tu
turor mijloacelor mecanice din dotare, in 
conformitate cu normele organizatorice și 
tehnice stabilite, urmărindu-se eliminarea 
totală a deplasărilor in gol, utilizarea lor 
la capacitatea deplină, precum și reduce
rea la minimum a consumului de carbu
ranți și lubrifianți. De asemenea, se vor 
folosi atelajele unităților agricole socia
liste, precum și cele ale țăranilor din zo
nele și localitățile necooperativizate.

Organele agricole județene, consiliile 
unice agroindustriale de stat și cooperatis
te, conducerile unităților agricole vor tre
bui să ia toate măsurile pentru a asigura 
curățirea și dezinfectarea spațiilor de de
pozitare a produselor recoltate.

Experiența unor unități agricole, a frun
tașilor recoltelor bogate a arătat că strin
gerea cu prioritate și fără pierderi a în
tregii recolte de pe suprafețele ce vor fi 
însămînțate cu cereale de toamnă sau 
alte culturi, în vederea eliberării din timp 
a terenului, pentru pregătirea unui bun 
pat germinativ, pun- o temelie trainică 
recoltei anului viitor, primul an al cinci
nalului 1986—1990.

Roadele grădinilor, livezilor șl viilor 
așteaptă să fie culese. în cadrul lucrărilor 
plenarei s-a arătat că tuturor factorilor 
de răspundere, incepînd cu cei din con
ducerea Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, pînă la conducerile 
de C.A.P. și I.A.S.. le revine sarcina să 
acționeze Cu operativitate pentru strînge- 
rea legumelor, fructelor și strugurilor, evi- 
tîndu-se pierderile și deprecierile, să apli
ce cu fermitate măsurile stabilite în viti
cultură și pomicultură pentru refacerea 
viilor șl pomilor după gerurile din iarna 
trecută.

Plenara cheamă ea, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
să se asigure participarea Ia recoltat 
a cooperatorilor, mecanizatorilor, per
sonalului tehnico-administrativ, a în
tregii forțe de muncă de la sate, pre
cum și a elevilor, studenților și a 
altor categorii de oameni ai muncii.

Pentru satisfacerea necesităților de con
sum ale populației, potrivit programului 
de autoaprovizionare teritorială, plenara 

■ pune în fața Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, or
ganelor agricole teritoriale, Departamen
tului pentru contractarea, achiziționarea 
și păstrarea produselor agricole sarcina de 
a acționa cu maximă răspundere și efi
ciență, în vederea acordării de sprijin 
efectiv unităților de producție pentru a-și 
onora neîntîrziat, și cu prioritate, obliga
țiile contractuale de livrare a produselor 
la fondul de stat.

Concomitent cu stringerea și depozitarea 
operativă și fără pierderi a recoltei se va 
acționa pentru efectuarea arăturilor adinei 
de toamnă, a lucrărilor de scarificare, de 
eliminare a băltirilor, de administrare a 
amendamentelor și îngrășămintelor orga
nice și chimice pe toate suprafețele pre

văzute, în scopul asigurării unor condiții 
cit mai bune recoltei anului 1986.

în conformitate cu măsurile stabilite de 
conducerea superioară» de partid, in absen
ța unor precipitații corespunzătoare, se va 
asigura din toamnă, in zonele ce dispun 
de irigații, apa necesară pentru toate în- 
sămințările din anul viitor.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, or
ganele agricole județene vor subordo
na întreaga lor muncă organizatorică și 
tehnică înfăptuirii sarcinilor mari și 
complexe din campania agricolă de 
toamnă. în centrul preocupărilor vor 
fi situate organizarea exemplară a 
activității în toate unitățile. întărirea 
ordinii și disciplinei, dezvoltarea spi
ritului de muncă revoluționar, a răs
punderii personale și colective față de 
realizarea planului.

Fiecare cadru dc conducere din agri
cultură, fiecare specialist va acționa 
pentru respectarea neabătută a tehno
logiilor, pentru stabilirea cu cliscer- 
nămînt și competență profesională a 
soluțiilor tehnice, adaptate condițiilor 
locale și diferențiate de Ia o solă Ia 
alta, pentru soluționarea operativă a 
tuturor problemelor care se ivesc în 
procesul de producție.

Analiza în spirit critic și autocritic a re
zultatelor obținute în cele 8 luni ale acestui 
an în sectorul zootehnic a reliefat necesi
tatea intensificării preocupărilor și crește
rii răspunderii tuturor celot. care lucrează 
în acest domeniu pentru sporirea efective
lor de animale și a producțiilor acestora, 
atît în unitățile agricole de stat și coopera
tiste, cît și în gospodăriile populației, in 
conformitate cu programele existente în 
fiecare județ, în fiecare localitate.

Plenara cere tuturor lucrătorilor din 
zootehnie, specialiștilor, tuturor facto
rilor cu răspunderi la nivel central și 
local să acționeze cu hotărire in 
vederea realizării producțiilor de 
carne, lapte și ouă stabilite prin plan, 
să depună eforturi susținute în vede
rea îmbunătățirii radicale a activității 
în zootehnie, asigurării asistenței sani- 
tar-veterinare, întăririi ordinii și dis
ciplinei in acest important sector al 
producției agricole.

Se va acorda, In toate unitățile, o aten
ție deosebită reproducției la animale, creș
terii substanțiale a numărului de bovine, 
porcine și ovine.

O acțiune de Importanță majoră trebuie 
să o constituie. în toate unitățile — inairfte 
de venirea anotimpului friguros — încheie
rea modernizării adăposturilor de animale, 
pe baza unor șoluții economice cît mai efi
ciente.

în spiritul indicațiilor secretarului gene
ral al partidului cu privire la dezvoltarea 
puternică a bazei furajere, la folosirea la 
maximum a celor peste 4 milioane de hec
tare de finețe și.pășuni, al atenției ce tre- 
bțijâ acordate., culturilor, duble,— factori 
importanți în creșterea., efectivelor și spori
rea' producției animaliere —' plenara cere 
Ministerului AgriciflturiL șl Industriei Ali
mentare, Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole do Producție, organelor agrico
le județene, consiliilor unice agroindustria
le, conducerilor unităților agricole de stat 
și cooperatiste să acorde toată atenția asi
gurării unor cantități îndestulătoare de nu
trețuri de cea mai bună calitate și în 
structura sortimentală prevăzută, gospodă
ririi judicioase a tuturor resurselor de 
hrană pentru animale. Să adunăm toate 
resursele vegetale, astfel ca fiecare uni
tate să-și asigure o balanță furajeră în
destulătoare și echilibrată !

Plenara adresează chemarea de a gene
raliza experiența unităților fruntașe în 
creșterea bovinelor, porcinelor, ovinelor și 
păsărilor în toate județele și de a urmări 
cu exigență și răspundere programele spe
ciale privind dezvoltarea apiculturii, serici
culturii, creșterii numărului de rațe, gîște, 
curci, iepuri de casă și animale de blană.

Pentru -înfăptuirea în cele mai bune con
diții a Programului unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile personale 
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ale membrilor cooperativelor agricole de 
producție și in cele ale țăranilor individuali, 
elaborat din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
plenara adresează tuturor deținătorilor de 
pămînt, indiferent de forma de proprieta
te, chemarea de a spori substanțial contri
buția la constituirea fondului de stat și a 
fondului de produse pentru aprovizionarea 
în profil teritorial.

Plenara cheamă țăranii cooperatori, 
producătorii din zonele și localitățile 
necooperativizate, pe toți oamenii 
muncii dc la sate să folosească ju
dicios fiecare palmă de pămint, să 
crească un număr cit mai mare de a- 
nimale și păsări, să sporească produc
ția animală și să valorifice pe calea 
contractărilor și achizițiilor cit mai 
multe animale și păsări, cit mai multe 
produse agroalimentare.

în cadrul plenarei s-a analizat în spirit 
critic și autocritic modul cum se realizea
ză prevederile de plan în domeniul in
dustriei alimentare. S-a relevat necesitatea 
de a se face totul in vederea asigurării uni
tăților prelucrătoare cu materiile prime ne
cesare și folosirii mai eficiente a capacită
ților de producție, creșterii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității și diversifi
cării produselor.

Plenara cere Departamentului in
dustriei alimentare și centralelor dc 
specialitate să-și îmbunătățească acti
vitatea și să-și îndeplinească neabătut 
obligațiile prevăzute prin lege la con
tractarea materiilor prime.

Oamenii muncii din industria ali
mentară sint chemați să nu precupe
țească nici un efort pentru sporirea 
producției și îmbunătățirea calității 
produselor industriei alimentare, in 
vederea satisfacerii in condiții tot mai 
bune a cerințelor de consum ale popu
lației.

Relevînd rolul important al științei șl 
cercetării agricole in făptuirea noii revolu
ții agrare, a prevederilor de plan și a pro
gramelor stabilite, plenara cere Academiei 
de Științe Agricole și Silvice, tuturor lucră
torilor din institutele și stațiunile de cerce
tări să depună eforturi și să asigure noi so
iuri și hibrizi de înaltă productivitate, mai 
rezistenți la boli și dăunători, la secetă și 
ger, să perfecționeze actualele tehnologii de 
cultură și să le diversifice potrivit condi
țiilor pedoclimatice specifice fiecărei zone, 
care să permită obținerea unor producții 
sporite, cu un număr redus de lucrări și 
consumuri energetice cit mai mici. De ase
menea, cercetarea este chemată să creeze 
noi rase și specii de animale și păsări cu 
randamente superioare, să stabilească teh
nologii cit mai eficiente de creștere și in- 
grășare- a animalelor.

Subliniind caracterul mobilizator al 
prevederilor de plan pe anul 1986 și 
exprimind convingerea că există toate 
condițiile pentru înfăptuirea acestora, 
plenara Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Gospodăririi- Apelor adre
sează conducerilor unităților, tuturor 
oamenilor muncii chemarea de a-și 
însuși și aplica larg cuceririle științei 
și tehnicii avansate, de a acționa cu 
hotărire pentru creșterea continuă a 
producției și productivității muncii, 
modernizarea bazei materiale, organi
zarea superioară a producției, întărirea 
ordinii și disciplinei, a răspunderii 
fiecăruia pentru hunul mers al între
gii activități.

Plenara cheamă oamenii muncii din agri
cultură, industria alimentară, silvicultură 
si din domeniul gospodăririi apelor să ac
ționeze cu toată răspunderea pentru eco
nomisirea energiei, combustibililor și ma
terialelor. recuperarea, recondiționarea și 
refolosirea a cit mai multor subansamble 
și piese de schimb, reducerea consumuri
lor de materii prime și materiale, preve
nirea și combaterea risipei, astfel incit 
creșterea valorii producției nete să se facă 
cu cheltuieli cit mai mici.

CONGRESUL CONSUH POPULARE A
ORGANELOR LOCALE AL

fflIS LARGI ORIZONTURI UE ACTIVITATE RODNICA
PUTERII $1 ADMINISTRAȚIEI PE STAT

Magistrala cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea celui de-al treilea 
Congres al consiliilor populare - document de o 
excepțională însemnătate, care pune în evidență cu 
claritate întregul ansamblu al sarcinilor ce revin în 
actuala etapă organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat, răspunderile lor calitativ sporite pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, a Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României

spre comunism — a fost urmărită cu deosebit interes 
și cu vie atenție, cu deplină aprobare de către parti- 
cipanții la marele forum al democrației noastre so
cialiste, de întreaga noastră națiurte.

Despre însemnătatea cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - a cărei studiere amănunțită și 
aprofundată urmează să se realizeze - un șir de parti
cipant la congres au făcut redactorilor noștri semni
ficative declarații. Redăm citeva dintre ele.

„Consiliile populare trebuie să se implice ferm în îndeplinirea 
planului producției industriale14

Mă aflu încă sub puternica im
presie a strălucitei cuvîntări rostite 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul consiliilor populare. 
Pentru fiecare dintre noi — depu
tat! și cetățeni, deopotrivă — ideile 
dc puternică forță revoluționară 
cuprinse in această cuvintare re
prezintă un îndreptar practic de ri
dicare a întregii activități la un ni- 
vei calitativ cu mult mai ridicat, 
pe măsura exigențelor etapei ac
tuale. a construcției socialiste.

Una din principalele idei pe care 
cuvintarea și, practic. întreaga 
desfășurare a congresului au relie
fat-o este cerința ca toate consiliile 
populare să se implice mai ferm in 
îndeplinirea planului producției in
dustriale.

Potrivit prevederilor din Progra
mul de dezvoltare economico-so- 

cială în profil teritorial pentru vii
torul cincinal, Valea Jiului trebuie 
să-și dubleze producția de cărbune 
extras, ajungînd la sfirșitul anului 
1990 la peste 21 milioane tone. Este 
o sarcină de mare răspundere, nu 
poate fi lăsată doar în seama orga
nelor și instituțiilor centrale, ci im
pune creșterea calitativă a respon
sabilității și pe plan local, o mai 
bună organizare a muncii consiliu
lui nostru popular.

Printre problemele prioritare 
asupra cărora primăria noastră — 
acționind prin mijloacele sale spe
cifice — își va concentra atenția in 
acest domeniu se află impulsiona
rea și urmărirea riguroasă a tutu
ror lucrărilor de investiții de care 
depinde intrarea în producție a 
noilor capacități de producție ; 
creșterea indicilor de utilizare a 
complexelor miniere, a combinelor 

și utilajelor din subteran, astfel in
cit cel puțin 70 la sută din produc
ția de cărbune să fie extrasă meca
nizat ; atragerea de noi muncitori 
in unitățile miniere și asigurarea 
stabilității lor ; generalizarea acti
vității în flux continuu in toate 
cele 10 întreprinderi minigre din 
Valea Jiului etc.

„Țării, cit mai mult cărbune" — 
este deviza sub care consiliul nos
tru popular, mobilizînd eforturile 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
în Valea Jiului, își va canaliza în
treaga activitate de viitor, dind 
astfel viață mărețelor sarcini puse 
in fața noastră de conducătorul 
iubit al partidului și poporului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
marele forum al democrației noas
tre socialiste.

Viorel FAUR
primarul municipiului Petroșani

„în centrul atenției
Subliniind limpede, răspicat că 

problema fundamentală a consilii
lor populare este înfăptuirea 
unei agriculturi intensive, de 
mare productivitate, conducătorul 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a cerut să 
tragem toate concluziile din lipsu
rile de pînă acum, să urmărim în
deaproape realizarea tuturor sar
cinilor revoluției agrare, să ne în
grijim de dotarea tehnică și de 
mersul tuturor lucrărilor, să discu
tăm cu țăranii, cu toți locuitorii 
comunelor pentru a găsi cele mai 
indicate măsuri de creștere a pro-, 
ducției agricole.

Mandatul de aleși ai obștii, ca 
deputați ai consiliilor populare, ne 
obligă — așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu — să 
milităm pentru înfăptuirea năzu
ințelor de progres și bunăstare ale 
celor pe care ii reprezentăm in or
ganele- locale ale puterii de stat,

„Autofinanțarea
Din 1986, toate localitățile și ju

dețele vor trebui să funcționeze pe 
principiul autoconducerii și auto
finanțării — a arătat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adresindu-se 
nouă, tuturor participanților la fo
rumul consiliilor populare. Apelul- 

ale tuturor cetățenilor țării. Iar 
temelia trainică a prosperității fie
cărei localități o constituie dez
voltarea economică a activităților 
productive. In cazul comunei noas
tre — dezvoltarea agriculturii. ,

Ce ne propunem, concret, pen- ’ 
tru o primă etapă ? Prin efectua
rea unor lucrări de îmbunătățiri 
funciare, la care vom atrage toți 
locuitorii comunei, vom asigura o 
structură mai bună a terenurilor 
disponibile, pe categorii de folo
sință. Tot prin atragerea largă a 
cetățenilor, a tuturor locuitorilor 
comunei, vom extinde de la 28 km 
Ia 46 km rețeaua de drenaje pe 
unele terenuri afectate de exces 
temporar de umiditate.

Intr-un alt sector de activitate 
— zootehnia — ne preocupă reali
zarea efectivelor de animale și a 
producțiilor planificate. Pe prime
le 8 luni din acest an am realizat 
și depășit planul la carne, cit și la 

— întru totul posibilă și necesară44
chemare al conducătorului Iubit 
este o cerință de prim ordin, auto
finanțarea fiecărei unități admi- 
nistrativ-teritoriale fiind întru totul 
posibilă și necesară. Fapt de
monstrat și de experiența comunei 
noastre, care se autofinanțează .de 
mai mulți ani. 

lapte de vacă și oaie. In atenția 
noastră acum este asigurarea ba
zei furajere : pină în prezent am 
realizat 700 tone fin', din cele 800 
planificate, avind toate condițiile 
■să depășim nivelul stabilit.

In cuvintarea la .forumul gos
podarilor țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
„în activitatea consiliilor populare 
agricultura trebuie să ocupe per
manent un loc principal". în a- 
cest spirit, toți cei ce ne desfășu
răm activitatea la sate avem da
toria să'acționăm pentru înfăptui
rea unei agriculturi intensive, pen
tru transformarea condițiilor de 
muncă și de viață ale țărănimii, a 
modului său de a gindi și acționa.

Mihai BÎRLIGA 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Roma, 
județul Botoșani

Pornind însă de la marile exi
gente formulate de proiectul Legii 
privind autoconducerea, autogestiu- 
nea economico-financiară și auto
finanțarea unităților administrativ- 
teritoriale — proiect de lege aflat 
pe ordinea de zi a congresului — 
consider că realizările obținute pe 

această linie vor putea crește sub
stanțial pe viitor. Cum anume ? 
Pentru a mări producția agricolă 
și a spori pe această cale sursele 
de venituri ale comunei, consiliul 
popular va trece la desfășurarea 
unor ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare cu participarea cetățeni
lor. într-o primă etapă vom orga
niza acțiuni de masă pentru extin
derea sistemului local de irigații 
— prin forarea de fîntîni in zonele 
din afara sistemului de irigații. 
Totodată. în lumina indicațiilor 
cuprinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorrt acționa 
pentru extinderea și diversifica
rea prestărilor de servicii către 
populație, pentru dezvoltarea mi
cii industrii — surse de venituri 
importante pentru bugetul local, 
O atenție deosebită vom acorda 
creșterii participării, cetățenilor la 
realizarea obiectivelor de interes 
obștesc, la înfăptuirea prevederilor 
din programul local de sistemati
zare.

Gospodărind cu eficientă mijloa
cele materiale și financiare ce ne 
sint puse la dispoziție, sporind 
veniturile proprii, vom putea a- 
sigura baza trainică a dezvoltării 
prdpriei localități, contribuind tot
odată în măsură tot mai mare la 
fondul general de dezvoltare a 
tării.

Gheorcjliița SEGÎRCEANU
primarul comunei Desa,



SCÎNTEIA — vineri 13 septembrie 1985 PAGINA 3VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,MPREUNĂ CU TOVARĂȘA EUENA CEAUȘESCU, ÎN
(Urmare <lin pag. I)

tantă, la pregătirea și formarea noi
lor generații de specialiști, de cadre 
bine pregătite necesare dezvoltării 
economico-sociale a patriei.

Pentru tot ceea ce s-a Înfăptuit 
și se înfăptuiește pentru ei și pen
tru generațiile viitoare, locuitorii 
județului reînnoiesc legămintul so
lemn de a urma cu credință și de
votament pe conducătorul iubit și 
stimat al partidului și statului, de 
a-și indeplini în mod exemplar sar
cinile ce le revin, dind, prin fapte
le lor de muncă, împreună cu în
tregul popor, o nouă strălucire epo
cii pe care o edificăm și care va 
dăinui peste veacuri.

Sint ginduri și sentimente care 
și-au găsit o emoționantă ilustrare 
in primirea făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, încă din momentul sosi
rii pe aeroportul din Iași, împodobit 
sărbătorește in această zi de sep
tembrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinati, la scara avionului, de pri
mul secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., Leonard Con
stantin, care, in numele comuniști
lor, al tuturor locuitorilor din ora
șele și satele ieșene, le-a adresat un 
călduros „Bun venit".

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. O 
formație alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat o- 
norul. Grupuri de pionieri și șoimi 
ai patriei, de tineri, în frumoase 
costume populare, au oferit, în semn 
de aleasă prețuire, buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați, potrivit tradiției, să guste din 
pîinea, sarea și vinul ospitalității.

Mii de cetățeni ai municipiulul- 
reședință de județ, precum și din 
localitățile învecinate, atlați pe ae
roport, au făcut oaspeților dragi o 
caldă și entuziastă primire. S-a 
«candat îndelung, cu putere, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— P.C.R.Î", „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu — România !“. Cei 
prezenți, tineri și vlrstnici, purtau 
cu mindrie portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte pe care 
puteau fi citite urări la adresa 
partidului și a secretarului său ge
neral. ' Mulțimea flutura stegulețe 
roșii și tricolore, flori și eșarfe 
multicolore.

In această entuziastă atmosferă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au luat loc 
la bordul elicopterului prezidențial, 

I îndreptindu-se spre orașul Pașcani 
— primul obiectiv Înscris pe agenda 
vizitei de lucru în județul Iași.

Pe stadionul din localitate, unde 
a aterizat elicopterul prezidențial, 
domnea aceeași atmosferă însufle
țită. de intensă bucurie prilejuită de 
reîntîlnirea cu secretarul general al 
partidului.

Cunoscutul centru feroviar moldo
vean a înregistrat, în ultimele două 
decenii, o puternică dezvoltare in
dustrială. care reprezintă suportul 
întregului proces de înnoire și mo
dernizare a vieții economico-sociale 
a orașului. In Pașcaniul de azi, tra
diționala activitate de construcții si 
reparații de vagoane este întregită 
prin munca unor noi colective din 
industria ușoară, construcții de ma
șini, industria alimentară, electroni
că. mecanică fină întreprinderile 
republicane, împreună cu unitățile 
industriei locale realizează o produc
ție de peste 10 ori mai mare decit 
in 1965.

Această dezvoltare este rodul 
orientărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului în 
timpul vizitelor de lucru efectuate 
aici. Străzile, drepte și largi, străjui
te de blocuri noi și moderne, vorbesc 
și ele despre viata nouă pe care a 
impus-o și aici dezvoltarea econo
mică

La sosirea la Întreprinderea 
de scule și accesorii speci- 
a|g tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat cu cele mai alese 

sentimente de dragoste si stimă de 
Alexandru Necula. ministrul indus
triei electrotehnice. împreună cu re
prezentanți ai conducerii centralei 
industriale de profil si întreprinde
rii au fost discutate probleme pri
vind activitatea tinerei unități, a 
cărei primă capacitate de producție 
a fost pusă în funcțiune în urmă cu 
trei ani. S-a menționat că structura 
actuală a fabricației — scule de 
așchiere pentru mașini-unelte. pro
duse de mecanică fină, echipamente 
diverse — se află intr-un proces 
continuu de diversificare șl moder
nizare.

întreprinderea, construită din indi
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dispune de o bază tehnico-materială 
modernă, realizîndu-și, încă de la 
început, sarcinile de producție. Ea a 
reușit să depășească planul la prin
cipalii indicatori și în perioada care 
a trecut din acest an. A retinut 
atenția sistemul de organizare a flu
xurilor pe linii de fabricație specia
lizate. care asigură o productivitate 
sporită și un nivel ridicat de preci
zie a sculelor așchietoare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate, pe parcursul vizitării 
halei monobloc, cele mai noi și re
prezentative produse care Înglobea
ză soluții tehnice originale, concepu
te de specialiștii noștri. S-a subli
niat în același timp atenția specială 
acordată controlului tehnic de cali
tate în cadrul procesului de fabri
cație a sculelor și accesoriilor de 
mare precizie. Au fost evidențiate 
preocupările tînărului colectiv de a 
asimila noi produse, cu caracteristici 
îmbunătățite, de a extinde tehnolo
giile moderne, cu o ;mai mare efi
cientă economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat eforturile muncitorilor și 
specialiștilor întreprinderii pentru 
realizarea ritmică a planului, pentru 
executarea unor produse .de bună 
calitate, le-a adresat felicitări și 
le-a urat să obțină succese tot mai 
însemnate In viitor.

In aplauzele și uralele celor pre
zent!. elicopterul prezidențial a de
colat. tndreptîndu-se spre următorul 
obiectiv al vizitei.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi pe terenurile fermei nt. 4 
Rediu a cooperativei agri
cole de producție Ruginoa- 
sa Și aici, ca pretutindeni in ora
șele șl satele patriei, în ultimele 
două decenii au avut loc importante 
schimbări. Case frumoase, școală 
nouă, două grădinițe pentru copil, un 
sat de vacanță, unități de prestări 
servicii și de mică industrie. Alături 
de activitatea agricolă, cu o pondere 
determinantă In bugetul de venituri 
al comunei, populația realizează, în 
cadrul secțiilor de mică industrie, o 
producție variată.

La analiza care a avut loc au par
ticipat Gheorghe David, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost prezentată evoluția producției la 
principalele culturi vegetale, precum 
și a producției animaliere. S-a arătat 
că C.A.P. Ruginoasa, care dispune 
de 2 900 de hectare teren arabil, a 
obținut producții la hectar superioa
re celor planificate la cultura griului 
și orzului. Rezultate bune au dat 
culturile de cînepă și fasole, și cele
lalte culturi promit o recoltă bună. 
S-a arătat că strînsul cartofilor a 
început de citeva zile și, conform 
datelor preliminate, se va obține o 
producție de circa 30 000 kg la hec
tar, depășindu-se și in acest caz in
dicatorii de plan.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute în acest 
an agricol și a subliniat necesitatea 
concentrării tuturor forțelor pentru 
recoltarea grabnică a cartofilor și, în 
curînd, a porumbului din soiurile 
extratimpurii, care dețin 70 la sută 
din suprafețe. Urmărind la lucru 
combinele de recoltat cartofi, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a indicat să se 

organizeze culegerea manuală a tu
berculilor răzleți după trecerea utila
jelor, pentru a se evita orice pier
dere, cit de mică, din recoltă.

Secretarul general al partidului a 
discutat cu membrii cooperatori 
despre starea culturilor, s-a interesat 
de rezultatele muncii lor. de cîștigu- 
rile obținute, le-a adresat felicitări 
pentru producțiile realizate și le-a 
urat să obțină recolte tot mai mari 
pentru a asigura și veniturile coope
ratorilor și contribuții tot mai ridi
cate la fondul de stat, la dezvoltarea 
generală a tării.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului a continuat în 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste din Tirgu Frumos. In întîmpi- 
narea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu au venit 
și aici numeroși țărani cooperatori, 
mecanizatori, lucrători ai ogoarelor 
din împrejurimi, care au tinut să 
exprime nemijlocit celui mai iubit 
fiu al poporului profunda recunoș
tință pentru activitatea neobosită 
pusă în slujba binelui și fericirii 
națiunii noastre socialiste.

Gazdele au înfățișat preocupările 
cooperatorilor. mecanizatorilor și 
specialiștilor de aici pentru folosirea 
eficientă a pămîntului, în vederea 
obținerii unor producții cit mai mari, 
sigure și stabile, precum și activita
tea concretă pentru stringerea. ope
rativă și fără pierderi, a întregii 
recolte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu specialiștii prezenți o 
serie de aspecte ale cultivării sfeclei 
de zahăr, despre tehnologiile apli
cate. despre densitatea plantelor la 
hectar. S-a informat că de pe pri
mele suprafețe de pe care a fost 
strînsă recolta s-a obținut o produc
ție de peste 58 000 kg la hectar, su
perioară nivelului planificat. în
treaga cantitate recoltată se livrează 
ritmic, conform graficelor stabilite 
cu fabrica de prelucrare din Paș
cani.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că se desfășoară din 
plin culesul la culturile de floarea- 
soarelui, porumb și soia, și aici pro
ducțiile obținute fiind superioare 
celor prevăzute.’ Astfel, de pe su
prafețele cultivate cu porumb s-au 
recoltat pînă in prezent peste 6 000 
kg porumb boabe la hectar, in con
diții de neirigare a culturilor. To
varășul’Nicolae Ceaușescu a apreciat 
activitatea depusă și rezultatele obți
nute de cooperatorii din Tirgu 
Frumos.
i . •. . ’

In continuare au fost analizate re
zultatele obținute de întreprin
derea agricolă de stat Tirgu 
FrumOS unitate ce se situează 
constant pe locuri fruntașe pe tară 
Ia producția animalieră și vegetală. 
La această întilnire cu conducătorul 
partidului și statului nostru, colec
tivul de oameni ai muncii din în
treprindere a raportat că s-au obți
nut. în 1985. în condiții de neirigare, 
producții medii de 5 100 kg la grîu, 
aproape 4 900 kg la orz. 2 225 kg la 
mazăre si 1 722 kg’ la fasole. Uni
tatea dispune de un puternic sector 
zootehnic, unde se realizează pro
ducții superioare de lapte, carne și 
lină. în acest an, datorită eforturi
lor depuse de lucrătorii ogoarelor, 
în toate fermele și sectoarele de 
producție, unitatea realizează un 
beneficiu dublu fată de cel plani
ficat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat starea culturilor de po
rumb. s-a interesat de tehnologiile 
folosite. Gazdele au raportat că, 
imediat după stringerea secarei masă 
verde, pe o suprafață de 50 de hec
tare s-a trecut la pregătirea tere
nului și la semănatul porumbului, 
întreaga suprafață a fost fertilizată 
cu gunoi de grajd. Numărul plante
lor la hectar depășește 65 000. în 
aceste condiții producția medie esti
mată este de 12 000 kg știuleți la 
hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat ca bune rezultatele obținu-

La întreprinderea agricolă de stat Tirgu Frumos

te și a indicat să se acționeze pen
tru sporirea în continuare a produc
ției de porumb la hectar, pentru ex
tinderea suprafețelor cultivate cu 
această plantă în cultură dublă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderea agricolă 
de stat și cooperativa agricolă de 
producție din Tirgu Frumos pentru 
rezultatele obținute la sfecla de za
hăr. porumb, ca și agricultorilor din 
Ruginoasa pentru producția de car
tofi.

Sint recolte bune, a spus secreta
rul general al partidului, dar pot fi 
si mai bune, apreciind că există po
sibilitatea să se realizeze recolte tot 
mai bogate pentru a asigura creșterea 
veniturilor oamenilor muncii, ale 
cooperatorilor, precum și sporirea 
producției de cereale, a producției 
agricole în general, in vederea sa
tisfacerii necesităților economiei na
ționale, a cerințelor de consum ale 
populației. Tuturor le-au fost adre
sate urări de succese tot mai mari 
în obținerea de recolte tot mai bo
gate, multă sănătate și fericire.

La Asociația economică in- 
tercooperatistă zootehnică
Dumești ~ unde s-a desfășurat

ultima parte a vizitei de lucru din 
această zi — mii de locuitori 
ai comunei și din așezările în
vecinate au întimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu nemărginită bucurie, 
cu sentimente de aleasă stimă și 
profundă prețuire. S-a scandat în
delung pentru patrie, pentru partid 
și secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceausescu au fost in
vitați să viziteze o cuprinzătoare 
expoziție infățijind principalele rea
lizări obținute in ultimele două de
cenii do oamenii muncii din agri

cultura Ieșeană, perspectivele de 
dezvoltare ale acestei importante 
ramuri a economiei județului.

Secretarul general al partidului a 
fost informat asupra modului de 
folosință a terenului, organizării și 
dinamicii producției agricole, apor
tului cercetării științifice la sporirea 
recoltelor Ia culturile cerealiere, 
tehnice și horticole. S-a subliniat 
faptul că prin transpunerea in viață 
a politicii agrare, fundamentată de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, producția agricolă a județu
lui a crescut de trei ori în perioada 
1965—1985. In sectorul vegetal, re
colta de cereale s-a dublat, cea de 
legume, cartofi, sfeclă de zahăr este 
de 3—4 ori mai mare, în proporții 
asemănătoare sporind și producțiile 
animaliere. Ca urmare, au crescut 
livrările de produse agroalimentare 
la fondul de stat.

Această semnificativă evoluție, a 
arătat Dumitru Chivu. directorul di
recției agricole județene, are la bază 
un important volum de investiții 
alocate de stat, care însumează, în 
ultimele două decenii, aproape 14 
miliarde lei. In acest context, au fost 
prezentate dinamica bazei tehnico- 
materiale a agriculturii ieșene, sta
diul realizării. programelor prioritare, 
intre care se detașează programul 
de îmbunătățiri funciare, ce cuprin
de sisteme mari de irigații și dese
cări — cum este cel de la Sculeni- 
Tuțora-Gorbani, precum și ample 
lucrări de amenajări complexe anti- 
erozionale. îndiguiri și regularizări 
de albii, acumulări de apă.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat de structura soiurilor si 
hibrizilor de culturi cerealiere, cu 
deosebire a celor de porumb, și a in
dicat să fie luate măsuri pentru 
aplicarea riguroasă a tehnologiilor 
de lucru, astfel incit să se asigure 
recolte superioare, la nivelul poten
țialului productiv al materialului 
biologic folosit. A fost aoreciată. 

totodată, preocuparea specialiștilor 
pentru aclimatizarea și cultivarea 
unor specii de plante, care pot de
veni surse producătoare de uleiuri 
eterice, alcool și latex.

In continuare, au fost vizitata 
standurile cu produse legumicole, 
viticole, pomicole, ale industriei ali
mentare și industriei mici, precum și 
cele întățișînd aspecte ale dezvoltă
rii zootehniei, ramură care a ajuns 
la o pondere de 53 la sută din to
talul producției agricole a județului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se persevereze în direcția 
sporirii numerice și calitative a efec
tivelor de animale, a producțiilor 
acestora și a subliniat că este nece
sar să se acorde o mai mare atentie 
materializării programului de dez
voltare a sericiculturii in vederea 
creșterii producției de mătase natu
rală. Totodată, s-a cerut ca în do
meniul pisciculturii să fie extinsă 
creșterea peștelui din speciile efi
ciente din punct de vedere econo
mic.

Vizita a Inclus un sector expozlțio- 
nal în care erau înfățișate rezultate
le obținute in domeniul utilizării 
surselor neconvenționale de energie. 
S-a evidențiat că pe seama folosirii 
energiei solare și a vîntului, a bio- 
gazului, a unor instalații de recupe
rare a energiei termice rezultate din 
gazele de ardere, în județul Iași au 
fost economisite, numai în perioada 
1981—1985, aproape 54 mii tone de 
combustibil convențional. In noile 
ansambluri urbane din Iași și Pașcani 
funcționează instalații cu panouri 
solare, care asigură apă caldă la 
peste 3 400 de apartamente. De ase
menea, îh municipiul Iași, 1 400 de’ 
apartamente beneficiază de apă caldă 
pentru consum produsă prin utiliza
rea biogazului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au vizitat apoi complexul 

industrial de creștere a vacilor cu 
lapte al Asociației economicei inter- 
cooperatiste Dumești — unitate care, 
folosind instalații eoliene, solare și 
de biogaz, își asigură aproape In 
întregime autonomia energetică.

Au fost prezentate în continuare 
structura și potențialul productiv ale 
efectivelor de animale, indicele de 
natalitate, randamentul instalațiilor 
de producere a energiei did surse 
neconvenționale. Apreciind experien
ța d’obindită, secretarul general al 
partidului a recomandat preluarea și 
extinderea acestei bune experiențe.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat impre
sia bună făcută de rezultatele obținu
te in agricultura județului, ca și în 
complexul de creștere a animalelor, 
de preocuparea pentru dezvoltarea 
folosirii resurselor proprii de ener
gie. Tovarășul Nicolae Ceauș’escu a 
adresat urarea de a se obține recolte 
tot mai bune, producții de lapte și 
carne tot mai mari, precum și felici
tări tuturor oamenilor muncii, tu
turor cooperatorilor.

Cuvintele secretarului general al 
partidului au fost primite cu puter
nice uraJe. S-a scandat îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !".

Elicopterul prezidențial a decolat, 
indreptindu-se spre Iași.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
tîmpinați cu aceleași sentimente de 
dragoste și prețuire, de puternică 
vibrație patriotică, la sosirea in mu
nicipiul Iași. Prin puternice urale și 
ovații, un mare număr de oameni 
ai muncii au dat expresie bucuriei 
locuitorilor de a-i nvea ca oaspeți 
dragi. Cu adîncă emoție, pionieri și 
șoimi ai patriei, tinere și tineri au 
oferit buchete de flori.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Iași 
continuă.

■IIW*

Pașcani și la Asociația economică intercooperatistâ zootehnică DumeștiIn timpul vizitelor la întreprinderea de scule și accesorii speciale dih
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la nivelul cerințelor exportului
întreprinderea de utilaj greu „Pro- 

;resul“-Brăila și-a cucerit un bine- 
neritat prestigiu atit în țară, cit și 
ieste hotare prin produsele sale re- 
ilizate la un inalt nivel tehnic și ca- 
itativ. O contribuție deosebită își 
iduce in acest sens fabrica de exca- 
'atoare, una din cele patru unități 
de intreprinderii brăilene, al cărei 
■olectiv de oameni ai muncii se si- 
.uează permanent în prima linie a 
lătăllei pentru diversificarea și ri- 
licarea calității produselor, pe baza 
•elor mai noi și valoroase cuceriri 
rle științei și tehnicii. De altfel, în- 
ioirea și modernizarea producției 
ie excavatoare au fost impuse de 
nseși cerințele actuale ale econo- 
niei naționale. în mod deosebit, în
făptuirea amplelor programe de in
vestiții din industrie și agricultură, 
isigurarea competitivității produse- 
or la export au solicitat și solicită 
n continuare fabricarea unor exca
vatoare cu performanțe tehnice su
perioare.

— Pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor deosebit de complexe ce 
ae revin — ne spune ing. Petru Lai, 
directorul fabricii — eforturile co
lectivului nostru sînt orientate cu 
precădere spre creșterea continuă a 
capacităților de producție, prin intro
ducerea susținută a progresului teh
nic, spre îmbogățirea cunoștințelor 
tehnico-prol'esionale ale tuturor oa
menilor muncii. Dispunem astăzi de 
mașini și utilaje de inalt nivel teh
nic — mașini-agregat, mașini cu co
mandă numerică, mașini specializate 
— de muncitori, tehnicieni și spe
cialiști bine pregătiți profesional, în 
măsură să realizeze produse la cel 
mai înalt nivel tehnic și calitativ, 
competitive pe piața internațională. 
Drept dovadă, 76 la sută din produc
ția acestui an o reprezintă produ
sele noi și modernizate. Și aceasta 
în condițiile creșterii continue a pro
ducției fizice. Bunăoară, în prezent, 
colectivul nostru acționează cu toate 
forțele pentru a realiza, așa cum 
s-a angajat, 100 de excavatoare pes
ta sarcinile de plan, acestea fiind 
destinate bazinelor carbonifere de Ia 
Kovinari și Motrți, precum și un 
mare volum de piese de schimb so
licitate de service-ul organizat de 
noi in aceste zone. Este răspunsul 
nostru muncitoresc la chemarea se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de ai 
contribui la dezvoltarea bazei ener
getice a țării. Cu îndreptățită satis
facție putem raporta că, în prezent, 
sîntem in grafic cu livrările la 
te produse.

într-adevăr, discutînd cu o 
de muncitori fruntași, printre
strungarii Gheorghe Corpaciu și 
Mihai Cocoș, rectificatorul Stoica 
Enciu ori maistrul Gheorghe- Ple- 
șoianu, ai ferma, convingere că an
gajamentele .asumate vor fi înfăp
tuite întocmai. Demn de remarcat

este și faptul că, acționînd pentru 
satisfacerea unor asemenea cerințe 
de maximă importanță pentru eco
nomia națională, colectivul fabricii 
nu neglijează nici un moment înde
plinirea obligațiilor față de parte
nerii externi. Dimpotrivă, îndeplini
rea exemplară a planului la export 
constituie in această unitate o ade
vărată prioritate a priorităților. Mai 
exact, oamenii muncii de aici și-au 
propus să onoreze toate comenzile la 
export pe întregul an pînă Ia sfir- 
șitul lunii septembrie la piesele de 
schimb și pînă Ia sfîrșitul lunii oc
tombrie la excavatoare. Este un an
gajament mobilizator, care se înfăp
tuiește printr-o activitate bine orga
nizată, prin munca harnică a între
gului colectiv. în secția 500, bună
oară, în aceste zile se executau în

La întreprinderea 
de utilaj greu 

„Progresul" - Brăila

aces-

serie 
care

avans, pentru o serie de parteneri 
din R.S. Cehoslovacă și R.P. Polonă, 
excavatoare destinate să lucreze pe 
terenuri mlăștinoase. Totodată, se 
lucra intens la execuția seriei zero 
a echipamentelor de lucru inter
schimbabile ce vor dota excavatoa
rele destinate exportului în R.P. Po
lonă.

Aceeași puternică mobilizare exis
tă și la secția 800, specializată în fa
bricarea de aparatură hidraulică. 
Notăm că, în ultimii trei ani, prin
tr-o bună organizare a fluxului teh
nologic și dotarea corespunzătoare 
cu SDV-uri, producția secției s-a 
triplat. Tot aici, ca urmare a unor 
studii și măsuri temeinice, timpul 
necesar pentru trecerea de la fabri
cația unui tip de produs la altul s-a 
redus de la șase schimburi Ia numai 
două schimburi. Toate acestea au o 
importanță deosebită dacă avem în 
vedere că produsele acestei secții 
au un inalt grad de tehnicitate și 
sint intens solicitate de un nu
măr foarte mare de unități econo
mice. Tocmai venind în întîmpina- 
rea unor asemenea cerințe recente, 
familia aparaturii hidraulice, grele 
a fost îmbogățită prin omologarea 
mior noi produse ce vor dota nave 
de 5 000 tdw. construite de șantierul 

. naval din Brăila.
Produsele fabricate la „Progresul" 

Brăila sînt intens solicitate și de a- 
gricultură. Astfel, 
gramului național de irigații, dese- 

,cări și combatere, a .eroziunii solu
lui a impus dezvoltarea continuă a 
sistemei de mașini destinate agri- 

.’.ItJH ' . "i ■

înfăptuirea pro-

culturii. în acest scop. în ultimii doi 
ani, aici au fost asimilate in fabrica
ție — așa cum aveam să aflăm de 
la tovarășul Vasile Cîrîc, șeful ser
viciului desfacere — mașinile de 
săpat șanțuri și pentru drenaj tip 
MSD 180, excavatoarele și dragli- 
nele pentru terenuri mlăștinoase, 
săpătoarele tip freză și instalațiile 
de finisat și betonat canale de iri
gații. Această ultimă instalație este 
compusă dintr-un sistem de patru 
mașini. Executate în faza de proto
tip. acestea au fost deja testate 
standurile de probă, urmînd să 
livrate agriculturii pentru probe 
anduranță și omologare.

Preocupările privind înnoirea 
modernizarea producției sînt eviden
te în toate secțiile întreprinderii. 
Așa s-a reușit ca excavatoarele li
vrate la export sub marca „Promex" 
să lucreze in prezent in peste 50 de 
țări ale lumii. Or, pentru a se men
ține pe aceste piețe și pentru a cîș- 
tiga altele, produsele intreprinderii 
trebuie să fie permanent competi
tive cu cele mai bune produse. si
milare ce se realizează pe plan
mondial. Amănunte privind ultimele 
noutăți din acest domeniu aveam să 
aflăm de la ing. Constantin Scutel- 
nicu, director al Centrului de cer
cetare științifică si inginerie tehno
logică pentru utilaje de construcții, 
centru 
derii.

— în 
milarea ___  ... . . .
hidraulic pe șenile, cu o putere de 
180 CP și o cupă de 0,8—1,5 mc, do
tat cu echipamente de excavare și 
de încărcare și cu un șasiu special 
proiectat și construit, ce-1 face apt 
să lucreze in cariere. în prezent, pe 
planșete se află în reproiectare ex
cavatorul hidraulic de 2,5—3.2 mc pe 
șenile. Prin reproiectare, excavato
rul va fi dotat cu un singur motor 
de acționare de 400 CP, în loc de 
două motoare mai mici, ceea ce va 
permite creșterea performanțelor 
sale tehnice și reducerea greutății 
proprii cu 4 tone.

O noutate pentru anul 1986 o re
prezintă și autoexcavatorul tip AT 
801. De asemenea, este in curs de 
proiectare excavatorul universal de 
0.5 mc, cu o putere de 65 CP. pen
tru terenuri mlăștinoase, iar in stu
diu tehnico-economic se află un 
miniexcavator cu o putere de numai 
25—30 CP. destinat să lucreze in 
spații restrinse. Deci se poate afir
ma că gama tiposortimentală de ex
cavatoare fabricate la Brăila va fi 
și în anul viitor comparabilă cu cea 
a marilor firme producătoare din 
lume, performantele lor tehnice șî 
calitative situîndu-se în continuare 
la cel mai înalt nivel atins pe plan 
mondial.

pe 
fie 
de

Si

aflat în incinta întreprin-

luna Iunie s-a încheiat- asi- 
unui nou tip de excavator

Virqil GHEORGHITĂ

Eforturi susținute pentru
realizarea integrală a planului

la producția de minereuri
Prin volumul activității sale pro

ductive, Exploatarea minieră Leșu 
Ursului deține primul loc intre uni
tățile Combinatului minier „Sucea
va" din Gura Humortflui. Oamenii 
muncii din această unitate țin să fie 
însă printre primii și prin rezulta
tele obținute, prin felul cum își în
deplinesc sarcinile ce le revin. Iar 
cum tradiția minerească impune ca 
drumul de la intenție pînă la faptă 
să fie cit mai scurt, iată că după 8 
luni din, acest an minerii de la Leșu 
Ursului au depășit planul la produc
ția fizică cu 2 761 tone sulf, 35 tone 
cupru și 83 tone zinc.

Totuși, din cauza condițiilor natu
rale grele de la începutul anului, 
primul semestru s-a încheiat cu o 
restanță însemnată la producția 
de minereu extras. Ca atare, a în
ceput o adevărată ofensivă pentru 
creșterea ritmului de extracție, in 
lunile iulie și august reușindu-se să 
se recupereze circa 5 000 tone de mi
nereu din restanța înregistrată în 
prima parte a anului. Nu cu mult 
timp în urmă, adunarea generală a 
oamenilor muncii a stabilit — în 
urma unei analize exigente — că 
există condițiile necesare pentru re
cuperarea integrală a restanțelor și 
îndeplinirea exemplară a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal.

— Stimulați de Inflăcăratele che
mări adresate minerilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a asigura dez
voltarea bazei de materii prime a 
țării, ca și de recentele hotărîri șl 
sarcini stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., am trtțfut 
la adoptarea unor măsuri tehnico- 
organizatorice a căror eficiență 
începe să se vadă —• ne spune tova
rășul Florin Andriescu, directorul 
unității. La sectorul Pîriul Cîinelui, 
de pildă, am organizat un raion de 
mare productivitate, prin înființarea 
unui „schimb pană" pe întreaga 
durată â unei luni. Practic, prin re-, 
distribuirea oamenilor

felii supraînălțate. La unul din aba
taje a fost introdusă susținerea cu 
stilpi hidraulici, ceea ce permite ex
tragerea zăcămîntului pe întreaga 
grosime a mineralizației, de 3—9 
metri. Utilizarea metodei de exploa
tare amintite a determinat o creștere 
a productivității de la 4.44 tone 
pe post la 5,12 tone pe post. Avînd 
în vedere avantajele acestei metode, 
inclusiv acela al reducerii consumu
lui de lemn cu 1,52 metri cubi la o 
mie de tone de minereu extras, în

La Exploatarea 
minieră Leșu Ursului

căror eficiență

_____ indirect pro
ductivi, schimbtd III din zilele de 
duminică, atunci cînd se făceau în
treținerea și repararea utilajelor din 
subteran, a devenit schimb de pro
ducție. Aceasta ne-a permis să avem 
în permanență, la fiecare loc de 
muncă, efectivul complet de oameni. 
Concomitent, am luat o seric de mă
suri pentru cit mai buna exploatare 
și întreținere a utilajelor. în felul 
acesta, în luna septembrie vom ex
trage suplimentar din acest raion 
4 300 tone minereu. Tot la Pîriul Cii- 
nelui am început să utilizăm o ma
șină de încărcat cu o capacitate a 
cupei de două ori mai mare fată de 
a mașinilor folosite pină acum. 
Deoarece condițiile de zăcămînt 
permit, stratul avînd grosimi mai 
mari, favorabile exploatării în sub- 
etaje, vom introduce aici încă o 
mașină de încărcat MIT-2P, care are 
o productivitate de patru ori . mai 
mare și poate funcționa la o încli
nare dublă a abatajului, comparativ 
cu utilajele folosite pină acum.

O serie de măsuri au fost luate și 
la zona a Ii-a, unde există un zăcă
mînt cu grosimi mari, exploatat prin 
metoda ascendentă cu rambleu cu

ultima parte a acestei luni, susține
rea hidraulică va fi extinsă la încă 
două abataje. Totodată, săparea ga
leriilor se va face prin susținerea 
tavanului cu ancore, plasă și -torcret, 
timpul de execuție reducîndu-se in 
acest fel cu 20 la sută.

Minerul Petru Moraru, șef de bri
gadă, ne-a explicat pe larg și avan
tajele utilizării în abatajele de mare 
productivitate a dispozitivelor de 
încărcat găurile de mină cu exploziv. 
„Deocamdată, ne relată' dînsul, fo
losim numai două asemenea dispozi
tive, alte patru urmînd să fie intro
duse în această lună. Dispozitivele 
sînt funcționale și asigură creșterea 
productivității muncii 
pe abataj".

Minerii de la Leșu 
de o puternică zestre 
rea fondurilor fixe 
peste 25 la sută mai 
anul 1981. De aceea, ■ se acordă o 
atenție deosebită creșterii indicilor 
de folosire a utilajelor. Acțiunile în
treprinse — între care organizarea de 
brigăzi complexe in care sint incluși, 
pe, lingă mineri, și lăcătuși, mecanici 
de locomotivă, electricieni, care fac 
intervenții rapide pentru înlăturarea 
eventualelor defecțiuni ale utilaje
lor ; organizarea^unui sector electro
mecanic ; creșterea volumului de 
piese recondiționate și mai buna 
aprovizionare cu piese de schimb, 
furtunuri și conducte — au făcut ca 
indicele de utilizare a utilajelor mi
niere în abataje să fie de 85,47 la 
sută, față 
planificat, 
în galerii, 
crescut de 
în 1984 la 
care a trecut din acest an.

— Ținînd seama de numărul mare 
de utilaje din dotare, de extinderea 
permanentă a mecanizării, una din 
preocupările noastre de bază — ne 
spune tovarășul Vasile Vărvâroi, 
președintele- comitetului sindicatului 
— este ridicarea calificării oameni
lor, in acțiunea de perfecționare a 
pregătirii profesionale fiind cuprinși 
în acest an peste 800 lucrători. Tot
odată, 30 de lucrători urmează 
cursuri de calificare fără scoatere 
din producție în meseria de miner,

alți 40 urmînd a Începe astfel de 
cursuri în trimestrul IV. Acțiunea 
este menită să asigure creșterea nu
mărului de posturi efectiv prestate 
in abataje. Nu neglijăm, in același 
timp, nici acțiunile cu caracter edu
cativ. Din propria noastră experien
ță ne-am convins că prin Înfiin
țarea de brigăzi complexe se întă
resc ordinea și disciplina, se reduce 
numărul de învoiri și absențe de la 
program. De aceea, extindem acum 
această formă de organizare a mun
cii și la zona a Il-a de extracție, 
urmind ca in perioada următoare să 
o generalizăm.

într-adevăr, rezultatele obținute 
de brigada complexă condusă de 
Petru Moraru, alcătuită din 52 de 
oameni și care la sfîrșitul lunii au
gust înregistra o depășire a planului 
de peste 5 000 tone minereu extras, 
confirmă avantajele acestei forme 
de organizare a muncii și constituie 
un argument în plus pentru gene
ralizarea ei. Așa după cum este ne
cesar să se acționeze în continuare 
cu aceeași consecvență pentru 
transpunerea în practică a măsurilor 
stabilite privind rezolvarea operativă 
a tuturor problemelor de care de
pinde îndeplinirea integrală a pla
nului pe acest an la producția de 
minereuri.

Sava BEJINARW 
corespondentul „Scînteii'' 
Radu BOGDAN

cu 2—3 la sută

Ursulul dispun 
tehnică, valoa- 
fiind acum cu 
mare decît în

de 78,50 la sută cit era 
La mașinile de încărcat 
de pildă, acest indice a 
la numai circa 40 la sută 
75,23 la sută in perioada

An de an, pentru dezvoltarea invățămîntului au fost alocate însemnate fonduri de la bugetul de stat. Au fost construite noi institute și facultăți, laboratoare 
și săli de clasă, cantine și cămine studențești etc. In imagine : noile cămine studențești de pe platforma Institutului de fizică atomică -de la Măgurele 

(dreapta) ; într-unul din laboratoarele Facultății de electrotehnică din Craiova (stingă) Foto : E. Dichiseanu

//BUNI SPECIALIȘTI. BUNI REVOLUȚIONAR
imperativul educării multilaterale a

La începutul fiecărui nou an de 
Invățămint, secretarul general al, 
partidului nostru, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează chemări însuflețitoare tu
turor slujitorilor școlii de a-și con
sacra talentul și energia educării 
multilaterale a tinerei generații, for
mării ei în cultul muncii, al crea
ției, al respectului pentru valorile 
naționale. îndemnurile formulate cu 
aceste prilejuri se alcătuiesc intr-o 
adevărată carte de învățătură in lu
mina căreia ideile despre educația 
revoluționară și patriotică a tine
retului primesc înțelesuri și o moti
vație superioară, in consens cu exi
gențele epocii pe care o trăim. Știut 
fiind că dezvoltarea societății con
temporane ne pune permanent în 
fața unei problematici noi care, prin 
caracteristicile ei — universalitate, 
globalitate, pluridisciplinaritate. gra
vitate — presupune adoptarea unor 
atitudini noi. Cînd milităm, în spiri
tul documentelor programatice ale 
Partidului Comunist Român, a con
cepției înaintate a președintelui țării 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională său pentru descurajarea 
agresiunii și promovarea păcii, adop
tăm atitudini noi, revoluționare față 
de probleme de anvergură mondială 
de o deosebită gravitate. Cînd spu
nem că principiul educației perma
nente va produce o „revoluție co- 
perniciană" în sistemele de invăță
mint avem in vedere o transformare 
globală, profundă și eficientă a o- 
biectivelor și a conținuturil'or, a 
proceselor didactice și a stilurilor 
de muncă ale profesorilor și, final
mente, a rezultatelor educației. Cind 
un grup de muncitori și tehnicieni 
sfidează dificultăți insurmontabile 
reparind o instalație complexă in
tr-un timp mult mai scurt decit pre
vede manualul acesteia, ei fac do
vadă de spirit revoluționar. Faptul 
că izbutesc demonstrează competen
ța și realismul lor, iar faptul că 
„realizează imposibilul", că s-au des
prins de opiniile și căile comune, 
pune în evidență doza de inventivi
tate, dăruire și romantism care intră 
în înfăptuirea lor de excepție.

în lumina unor astfel de conside- 
rațiuni și exemple înțelegem poate 
mai profund insistența pe care secre
tarul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. o pune in 
a sublinia importanța inovării și a 
promovării unor noi metodologii, a 
însușirii temeinice și a aplicării 
creatoare a achizițiilor științei și 
tehnologiei, a dăruirii față de țelul 
suprem — construirea socialismului 
și a comunismului în patria noastră. 
Angajat im edificarea unei societăți 
a echității, a justiției și a bunăstării 
pentru toți, poporul nostru este so
licitat să-și pună integral în valoa
re resursele spirituale de care dispu
ne, să caute și să inventeze, să com
pare și să perfecționeze, să se des
prindă de ceea ce este realmente de
pășit și să adopte noi moduri de a 
gindi și a acționa, noi atitudini și noi 
stiluri de muncă. Ar fi destul să 
reamintim aici impactul profund oe 
care il are informatizarea (ciberne- 
tizarea) industriei, a agriculturii, a 
gestiunii, a cercetării asupra proce
selor muncii, pentru a evalua corect 
importanta adoptării unor noi com
portamente și a dominării schimbă
rilor care au loc în societate și în 
propria noastră viață.

Spiritul revoluționar renrezintă, 
așadar, o sinteză de însușiri spiri
tuale : inventivitate bazată pe stu
diu asiduu și pe căutare, cutezanță 
care evită cu grijă cărările aventu
rismului și ale imorovizației, inova
re curajoasă, care poartă in sine 
atit respectul față de trecut, cit și 
preocuparea pentru eficientă, dărui
re statornică față de cauza comună 
și de bunul obștesc, orientare pros
pectivă manifestată în primul rind 
prin atitudine antiOipativă și

înscrierea activității profesionale în 
perspectiva exigențelor viitorului, 
spirit iscoditor aflat în continuă cău
tare a ameliorărilor posibile, devo
tament profund față de viitorul so
cialist și comunist al țării etc. A- 
ceastă enumerare care ar putea con
tinua pune în lumină adevărul că 
spiritul revoluționar constituie o sin
teză de însușiri de ordin intelectual 
și moral-volitiv și că interdependen
țele dintre acestea sint foarte strin- 
se. Un tinăr care pină la sfîrșitul 
școlarității nu ajunge la maturitate 
intelectuală și morală, adică la ca
pacitatea de a analiza cu obiectivi
tate situațiile socio-profesionale și 
de a evalua cu realism consecințele 
acțiunilor sale, va ajunge in mod 
inevitabil la unele impasuri și e- 
șecuri, oricit entuziasm și dinamism 
ar pune în ceea ce întreprinde. Și

plicării celor învățate. O sinteză de 
o așa complexitate presupune core
larea și echilibrarea însușirilor care 
o compun, astfel incit acestea să se 
întrunească și să se exprime 
forma unui mod constant de a abor
da problemele, de a gindi și a acțio
na. O primă sugestie pe care cerce
tarea pedagogică o oferă educatori-, 
lor este aceea privitoare la reexami
narea propriului stil al activității 
didactice în scopul promovării com
portamentelor stimulative pentru e- 
levi și studenți și al eliminării com
portamentelor inhibitive. Cercetări 
experimentale riguroase au pus in 
evidență și au demonstrat nu numai 
teza că „toți elevii pot să învețe", cl 
și aceea că resursele latente ale a- 
cestora sînt mai importante 
cele efectiv manifestate in 
procesului instructiv-educativ.

sub

decît 
cadrul 

Ma-

Noul an de invățămint sub semnul calității

invers : cel care stăpfnește informa
ția și pachetul de priceperi de mun
că cerute de o anumită profesiune 
fără a dispune de însușirile morale 
cerute de orice înfăptuire remarca
bilă, fără a avea vocația noului și 
pasiunea pentru inovare și amelio
rare, va lucra liniștit în coada plu
tonului, constituind o energie care 
nu s-a aprins niciodată cu întreaga 
ei putere. Spiritul revoluționar este 
incompatibil nu numai cu pregătirea 
lacunară, superficială, ci și cu viața 
construită pe principiul comodjțății 
și al nonparticipării. Acest? idei 
sînt reunite într-o succintă, dar deo
sebit de densă, de mobifizâ- 
toare 
aparține 
partidului
Nicolae Ceaușescu : 
bit de important în mersul înainte al 
societății socialiste românești il au 
dezvoltarea științei și tehnicii, culti
varea spiritului de creație propriu, a 
mindriei de a aduce, o contribuție o- 
riginală, prețioasă la progresul ra
pid al patriei noastre și la patrimo
niul cunoașterii universale".

Cultivarea spiritului revoluționar 
este, tocmai de aceea, o datorie pe
dagogică a tuturor educatorilor. Am 
situat spiritul revoluționar în rîndul 
finalităților educației, alături de pa
triotismul și umanismul socialist, de 
creativitate și responsabilitate, de 
autonomie intelectuală și morală, 
pentru a sublinia ideea că asimila
rea temeinică a însușirilor care îl 
compun este o operă de durată re
venind tuturor profesorilor și con
stituind un rod al învățării și al a-

de densă,
,șl grăitoare formulare care 

secretarului general al 
nostru, tovarășul 

„Un rol deosc-

rea majoritate a elevilor dispun de 
un potențial superior celui de care 
fac dovadă în situațiile educaționa
le concrete și adesea inhibitive prin 

alerte impuse învățării, 
de 
al

40
pe

ritmurile 
prin spiritul 
mărul mare 
clase (peste 
constatat că 
veniente care sînt generate de con
dițiile în care se desfășoară învăța
rea, intervine cu un rol important și 
calitatea comportamentelor profeso
rului; prin caracterul lor stimulativ, 
ele pot pune în lucru resursele de 
inventivitate și pasiune ale copiilor 
și tinerilor șl, invers, prin caracte
rul lor inhibitiv, ele pot declanșa 
blocaje, pot genera sau întări neîn
crederea în sine sau indiferența față 
de instituțiile educative și de proce
sul de autoînvățare. Au caracter sti
mulativ manifestarea încrederii în 
cei care învață și in posibilitatea lor 
de a birui dificultățile, sinceritatea 
și deschiderea 'față de valorile pro
priei discipline și față de viitor, fo
losirea unui limbaj corect și plăcut 
etc. Au caracter inhibitiv indiferen
ța față de proiectele de viață și de 
idealurile adolescenților și tinerilor, 
atitudinile rigide și ofensatoare, con
ceperea examenelor sau a proceselor 
de evaluare ca un gen de răfuieli, 
folosirea unor expresii demobiliza
toare sau umilitoare cum ar fi ..tu 
totdeauna dai in bară" sau „dacă tă
ceai, filozof rămîneai" etc.

Cultivarea spiritului revoluționar 
pretinde promovarea mai curajoasă 
in practica educațională a unor me
tode care au pătruns mai recent în

competiție, prin nu- 
elevilor din unele 

elevi) etc. Or, s-a 
lingă aceste incon-

arsenalul didactic, cum ar fi dezba
terea, expunerea cu oponent, drama
tizarea ca modalitate a expunerii, 
metoda scenariilor sau asaltul 
idei numit și 
minate". Prin chiar denumirea 
această metodă nouă cere educato
rului să renunțe temporar la unele 
norme tradiționale ale didacticii cum 
ar fi corectarea promptă a erorilor 
comise de elevi sau studenți, supu
nerea răspunsurilor obținute de la 
aceștia unei analize deschise tuturor 
participanților (elevilor unei clase 
sau studenților unui seminar) etc. 
Dar asaltul de idei are o capacitate 
deosebită de stimulare a resurselor 
latente și a inventivității ca moda
litate de cultivare a imaginației, a 
spiritului revoluționar, a creativită
ții ; „metoda evaluării aminate," ar 
trebui să-și găsească un loc mai im
portant în abordarea unor anumite 
teme sau în cadrul unor cercuri de 
elevi sau studenți, cum ar fi cercu
rile de prospectivă : transporturile în 
viitor, locuința în deceniile de 'după 
anul 2000, alimentația în viitor; pă
durea în viitor etc.

Ca și alte procese educative, și 
cele care au ca finalitate principală 
cultivarea spiritului revoluționar, ca 
însușire de bază a personalității co
muniste, trebuie să prevină erorile 
posibile. Unii adolescenți sau tineri 
ar putea confunda spiritul revoluțio
nar cu agitația sterilă sau cu moda
litățile facile de a ajunge la „cîștig 
și la avantaje" fără muncă temeini
că și fără competentă intr-un anu
mit domeniu. Și asta, cu atit! mai 
mult, cu rit efortvl de sporire nj pro
ductivității muncii în toate sectoa
rele societății noastre socialiste tre
buie să aibă în vedere nu numai sau 
nu în primul rind pe cei care, Istră- 
duindu-se, nu lucrează încă la ni
velul celor mai buni, ci și pel cei 
superficiali și incompetenți care „se 
apără" împiedicindu-i pe alții să 
progreseze, să inoveze și să asigure 
calitatea cerută produselor noastre 
în toate domeniile de activitahl.

Toți adolescenții și tinerii trebuie 
să-și formeze convingerea că spiri
tul revoluționar este o trăsătura mo- 
ral-intelectuală aleasă a personalită
ții. o caracteristică a celor care îm
bină intr-un mănunchi indivizibil 
patriotismul, competența și etica, un 
mod de a fi și de a gindi al genera
țiilor' chemate să desăvîrșeascăj con
struirea socialismului și a comunis
mului în țara noastră.

Sînt citeva considerații privind 
formarea și educarea viitorilor spe
cialiști în spirit revoluționar, care 
merită, credem, să fie evocate acum, 
in pragul unui nou an de învățamint.

de 
„metoda evaluării ar

sa,

Prof. univ. dr.
Georcje VAIDEANU

Festivalul internațional „George Enescu"
manifestare de prestigiu a muzicii românești

«hhmh

Capitala țării noastre va îm
brăca, peste citeva zile, hainele 
unei mari sărbători muzicale : cta 
de-a X-a ediție a Festivalului in
ternațional „George Enescu" — 
organizatori : Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Uniunea com
pozitorilor și muzicologilor. Radio- 
televiziunca română, in colaborare 
cu Agenția de impresariat artistic. 
Filarmonica „George Enescu" și 
Opera Română — o ediție jubilia
ră. care coincide cu împlinirea a 
trei decenii de la dispariția ge
nialului compozitor român, mar- 
cind, in același timp, alte două im- 

' portante momente ale istoriei mu
zicii românești : aniversarea unui 
secol și jumătate de activitate 
lirică românească și centenarul 
Operei Române. Un eveniment de 
rezonanță internațională, care va 
avea in prim plan creația enes- 
ciană. evidențiind, totodată, succe
sele școlilor românești de compo
ziție, interpretare, muzicologie.

— Cum apreciați programul ma
nifestărilor acestei ediții jubiliare 1 
a fost prima întrebare pe care am 
adresat-o muzicologului 
Călinoiu, președintele 
compozitorilor, rectorul Conserva
torului „Ciprian Porumbescu".

— Actuala ediție este uni bun 
superi oa- 

dar 
creației 
Astfel, 

ale

Nicolae 
Uniunii

de valorificare 
enesciene, 

a 
general, 
manifestări

■
5# J

îi i

Camera de comandă a hidrocentralei Tău din cadrul Sistemului hidro
energetic Valea Sebeșului

prilej 
ră a moștenirii 
și de popularizare 
românești. in 
în cele 46 de 
acestor 11 zile de sărbătoare cul
turală (17—27 septembrie), 
lingă capodopere ale muzicii uni
versale vor fi interpretate 104 lu
crări — opere, balete, simfonii, 
cvartete, coruri, lieduri etc. — sem
nate de'76 compozitori români, 19 , 
opusuri aparținind creației enes
ciene. Șt. pentru că se împlinesc 
și 150 de ani de cînd în cadrul 
„Societății Filarmonice" — înte
meiată de Ion Heliade Rădulescu, 
I. Cimpineanu și C. Aristia — au 
avut loc reprezentații atit cu lu
crări dramatico-muzicale originale 
cit și cu opere traduse în limba 
română (vodevilul „Triumful amo
rului" al compozitorului înaintaș 
loan Andrei Wachman, fragmente

pe

din opera „Semiramida" de Ros
sini), precum și 100 de ani de la 
întemeierea Operei Române prin 
strădaniile lui George Stephănescu 
— autor al primei simfonii româ
nești, întemeietorul moral de ne
contestat al Operei naționale, cel ce 
spunea că „Opera română va fi 
cea- mai răsunătoare fanfară care 
va duce țărilor străine sunetul 
Deșteptării Naționale, al îndrumă
rii românilor spre sublimul în artă, 
după cum acum cîțiva ani bubuitul 
tunului a vestit lumii bărbăția și 
gloria Soldatului român" (referire 
la incheierea războiului de indo- 
oendență a României) — gongul 
inaugurării Festivalului Interna
țional „George Enescu" va răș ina 
la Opera Română 1 Să nu uităm 
nici cuvintele lui Enescu prin care 
spunea : „Opera Română ! Visul 
meu de demult ! O operă unde să 
auzi in limba noastră, cu cintărcții 
și muzicienii noștri, marile capo
dopere ale literaturii universale 
și, mai tirziu, lucrări lirice româ
nești". Este firesc deci ca sărbă
toarea Operei Române, a 
lirice românești, in genere, să în
ceapă cu tragedia lirică „Oedip" — 
capodoperă a literaturii universale. 
Este la fel de firesc ca cea de-a 
X-a ediție a Festivalului interna
țional care ii poartă numele să 
debuteze cu „Oedip“-ul enescian.

— încă de la prima ediție, 
din 1058, Festivalul internațional 
„George Enescu" a intrat in con
știința culturală contemporană. Se 
cinstea memoria unui mare muzi
cian, personalitate complexă — 
compozitor, dirijor, violonist, pia
nist, pedagog — se pleda pentru ma
turizarea școlii românești de com
poziție — școală de talie interna
țională, pentru tezaurul de talente 
ale artei interpretative. . pentru 
efervescența vieții artistice româ
nești. Cum definiți acest act cul
tural de mare amplitudine ?

— Prin organizarea manifestări
lor consacrate omagierii lui Geor
ge Enescu ne facem astăzi o dato
rie patriotică răspunzînd înaltelor 
îndemnuri ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, în expu-

artei

nerea la Plenara lărgită a C.C. al 
P C.R. din 1—2 iunie 
„Nu se poate vorbi 
patriotică 
terea -și 
muncii și 
Instituirea 
Enescu" 
gierii oamenilor de scamă ai po
porului român, in spiritul politicii 
culturale, educative, a partidului 
nostru. Cinstim deci memoria ce
lui mai mare muzician român, un 
muzician care și-a înscris numele 
la loc de frunte in cultura uni
versală a epocii sale !

— După cum știm, in cele 46 de 
manifestări vor fi prezentați maeș
tri ai baghetei, soliști vocali și in
strumentiști, dansatori din Româ
nia, din U.R.S.S., R. P. Chineză, 
Franța, Anglia, R. F. Germania, 
Spania, Belgia, Italia, Argentina, 
Japonia etc. — in total 14 țări din 
3 continente. Să-i numim pe diri
jorul japonez ......................
lerinii Alia 
Fedorov — .... _. ________
Mare Academic de Stat din Mos
cova, cvartetul „Brodsky" (Anglia), 
cvartetul „Dolezal“ (R. S. Ceho
slovacă), Teatrul de balet contem
poran din Leningrad, chitaristul 
spaniol Jose Miguel Moreno. Saxo
fonistul francez Daniel Kientzy, 
dirijorul francez Jean Perisson...

— De asemenea, în zilele de 18 
și 19 septembrie va avea loc un 
simpozion de muzicologie cu parti
ciparea unor personalități de peste 
hotare, dedicat acestui important 
eveniment al vieții muzicale națio
nale și internaționale ; vom nota 
și apariția Agendei festivalului 
(autor : Colegiul criticilor muzicali 
— A.T.M., în colaborare cu revista 
„Muzica"), 5 numere cuprinzind 
interviuri, cronici, discografie enes- 
ciană, opinii etc. — toate acestea 
dind o dată mai mult strălucire 
celor 11 zile de sărbătoare cultu
rală, de sărbătoare a muzicii româ
nești, cu ecou în viața artistică 
internațională.

1932. spunea : 
de educație 
fără cunoăș- 
trecutului, a 
înaintașilor".

„George 
oma-

socialisiă 
cinstirea 
a luptei 

Festivalului 
se .înscrie pe linia

lunchi Hirokani, ba- 
Mihalcenko și Mihai 
soliști ai Teatrului

Convorbire consemnată de
Smaranda OȚEANU
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Cronica zilei
Tovarășul Ion Stoian, membru su

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația Adunării Democratice 
a Poporului Camerunez (R.D.P.C.), 
condusă de Henry Elangwe, membru 
al C.C, al R.D.P.C.. secretar adjunct 
cu probleme de presă, informare si 
propagandă, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. a efectuat o vizită în tara 
noastră.

în timpul întrevederii a fost scoa
să în evidentă evoluția favorabilă a 
raporturilor de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Aduna
rea Democratică a Poporului Came
runez, în concordantă cu interesele 
celor două partide, tari și popoare. 
Oaspeților camerunezi le-au fost în
fățișate preocupările actuale ale 
partidului și statului în opera de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în cursul șederii în România, de
legația R.D.P.C. a avut intilniri și 
convorbiri la Uniunea scriitorilor, 
Comitetul județean Constanta al 
P.C.R., a vizitat unități industriale 
și agricole, obiective social-culturale 
din Capitală și din diferite județe.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Costa'Rica, joi după-amiază a

„Ziua pompierilor"

ADUNARE FESTIVĂ
în Capitală a avut loc adunarea 

festivă organizată cu prilejul îm
plinirii a 137 de ani de la eroicele 
lupte din Dealul Spirii și al Zilei 
pompierilor din Republica Socialis
tă Romania. Au luat parte membri 
ai Consiliului de conducere al Mi
nisterului de Interne, cadre din Co
mandamentul pompierilor și din di
recțiile și unitățile centrale ale mi
nisterului, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi 
bucureștene și ai formațiilor civile 
de pompieri.

în acest cadru au fost evocate 
glorioasele tradiții de luptă ale pom
pierilor români, subliniindu-se con
tribuția lor la opera de construire 
a socialismului, la apărarea proprie
tății socialiste, a vieții și bunurilor 
cetățenilor împotriva incendiilor.

într-o atmosferă însuflețitoare, 
participanții la adunare au adoptat 
o telegramă adresată tovarășului

în permanență, 

la datorie!
La 13 septembrie sărbătorim 

„Ziua pompierilor din Republica 
Socialistă România". Ea constituie, 
deopotrivă, moment de referință la 
eroicele fapte de arme săvîrșite în 
Dealul Spirii în urmă cu 137 de ani 
și la implinirca a 150 de ani de la 
înființarea primei unităti militare 
de pompieri din țara noastră și. în 
același timp, prilej de înaltă apre
ciere a celor care se află, astăzi, 
permanent la datorie in slujba 
apărării avuției naționale împotri
va incendiilor și calamităților na
turale.

Sărbătorirea „Zilei pompierilor" 
are loc, anul acesta. în atmosfera 
ele vibrantă și puternică angajare 
In muncă a întregului nostru po
por, de eroic efort pentru îndepli
nirea exemplară a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
ca un omagiu adus celebrării 
împlinirii a două decenii de 
la alegerea 'tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in suprema 
funcție de secretar general al 
partidului și a 41 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944. eveni
mente înscrise cu litere de aur in 
noua istorie a patriei noastre.

Integrați organic în activitatea 
de construcție a noii societăți, 
pompierii militari acționează eu 
abnegație și devotament pentru în
deplinirea sarcinilor si misiunilor 
de mare răspundere ce Te revin
— in domeniul apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului român
— din istoricile hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., din 
cuvintările și expunerile coman
dantului suprem al forțelor armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. din 
planul de măsuri adoptat de 
Secretariatul C.C. al P.C.R. in fe
bruarie 1984. Totodată, aplicind cu 
răspundere și fermitate principiul 
apărării vieții oamenilor și avu
ției naționale împotriva incen
diilor. pompierii militari au acțio
nat. de la an la an. cu mai multă 
exigență pentru activizarea comi
siilor tehnice și a formațiilor civile 
de pompieri din obiective și locali
tăți : au conlucrat mai strins cu 
masele de oameni ai muncii pentru 
respectarea întocmai a prevederi
lor legale și a normelor de preve
nire și stingere a incendiilor.

Beneficiind de grija deosebită și 
permanentă a secretarului general 
ni partidului, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pompierii militari și-au perfecțio
nat continuu activitatea de preve
nire în vederea eliminării cauze
lor generatoare de incendii. Faptul 
că, de la începutul anului 1985 și 
pină în prezent, pe întreaga econo
mie națională, numărul de incendii 
a scăzut față de anul trecut cu 
aproape 13 la sută, iar pagubele 
provocate de acestea cu peste 25 la 
sută, constituie o dovadă elocventă 
că activitățile instructiv-educative 
desfășurate cu cetățenii au fost 
nțai eficiente, că a sporit responsa
bilitatea factorilor de conducere, a 
oamenilor muncii.

vremea
Institutul de meteorologie șî hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 13 septembrie, ora 20 
— 1G septembrie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi predominant frumoasă 
In. cea mai mare parte a intervalului. 
Cșrul va fi variabil. Izolat, va ploua 
slab, la început în sud-estul țării, apoi, 
la sfirșitul intervalului, în vest șl 

avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte ale dezvoltării 
economice și sociale a acestei țări.

Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A participat, de asemenea. Marco 
William Quesada Bermudez. însărci
nat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Costa Rica la București.

*

La cinematograful „Studio", din 
Capitală, sint organizate, incepînd 
de joi, „Zilele filmului sirian".

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Asociației ci
neaștilor, oameni de artă și cultură.

Au participat, de asemenea, Hay- 
ssam Barakat, ambasadorul Repu
blicii Arabe Siriene la București, și 
membri ai ambasadei, precum și șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

NICOLAF. CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor armate. în telegramă se 
exprimă un călduros omagiu, însoțit 
de cele mai alese și înălțătoare sen
timente de admirație, stimă și pre
țuire, pentru tot ce a făcut cu înțe
lepciune și cutezanță in această 
strălucită perioadă istorică, pentru 
binele și fericirea poporului român, 
pentru gloria și măreția națiunii ro
mâne. în telegramă este, totodată, 
exprimată hotărirea fermă a pom
pierilor 'de a sluji cu abnegație și 
totală dăruire patria socialistă, de a 
face totul pentru a-și perfecționa 
stilul și metodele de muncă, nepre
cupețind nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a nobilei mi
siuni care le-a fost încredințată de 
partid și de stat.

(Agerpres)

Cu fermitate și exigentă sporită 
s-a acționat, de asemenea, și pen
tru creșterea capacității de inter
venție a unităților și subunităților 
de pompieri, a formațiilor civile, 
pentru stingerea incendiilor si înlă
turarea efectelor calamităților na
turale. Ca urmare, de la începutul 
anului au fost salvate 1 007 persoa
ne, 29 026 animale, precum și alte 
însemnate bunuri materiale.

Rod al activității desfășurate în 
unităti și subunități de organele și 
organizațiile de partid pentru înde
plinirea la un nivel calitativ supe
rior a misiunilor încredințate, pen
tru creșterea conștiinței politice și 
profesionale a cadrelor și militari
lor in termen, pentru dezvoltarea 
spiritului revoluționar și răspunde
rii în muncă a întregului personal, 
30 la sută din unitățile județene 
de pompieri dețin titlul de „Unitate 
de frunte", iar peste 88 la sută din
tre companii distincția de „Subuni
tate de frunte".

Privind in spirit critic propria 
activitate, pompierii militari și ci
vili sint hotărîti să acționeze. în 
continuare, cu devotament și abne
gație. cu toată fermitatea și răs
punderea pentru asigurarea aplică
rii hotărîrilor de partid și a le
gislației socialiste care reglemen
tează activitatea de prevenire a in
cendiilor. pentru urmărirea conti
nuă a eficientei întregii noastre 
munci, pentru dezvoltarea conlu
crării cu masele de oameni ai mun
cii de la orașe și sate. Eforturile 
noastre sporite vor fi îndreptate 
spre perfection area procesului in- 
structiv-educativ al cadrelor si mi
litarilor în termen. întărirea capa
cității combative a unităților _ si 
formațiilor civile de pompieri. în
tronarea ordinii și disciplinei desă- 
vîrșite. modernizarea continuă a 
cooperării cu toate unitățile Minis
terului de Interne și celelalte com
partimente ale sistemului național 
de apărare.

Conștient! de înalta răspun
dere ce le-a fost încredințată, pom
pierii militari și civili Se angajea
ză. de ziua lor, să stoa permanent 
la datorie, să muncească mereu cu 
abnegație si responsabilitate comu
nistă pentru transpunerea în prac
tică a sarcinilor ce le revin din ho
tărîrile celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, din 
ordinele și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ; să acționeze 
ferm, cu întreaga lor capacitate și 
energie, pentru a îndeplini exem
plar misiunile încredințate, ocro
tind, împotriva incendiilor și a al
tor calamități, viața oamenilor, 
proprietatea socialistă, bunurile 
personale ale cetățenilor ; să fie 
gata oricind de a apăra, chiar cu 
sacrificiul vieții, independenta, su
veranitatea și integritatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România.

General-maior 
Gheorqhe BRICEAG 
comandantul pompierilor

nord-vest. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, izolat mai 
scăzute in primele două'nopți, iar ma
ximele între 17 și 27 de grade, pe a- 
locuri mai ridicate la sfirșitul inter
valului. Local, dimineața se va pro
duce ceață slabă. In București : Vre
mea va fi predominant frumoasă, cu 
cerul variabil. Tendință de ploaie slabă, 
la începutul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 9 și 
12 grade, iar maximele intre 21 șl 24 
de grade. Condiții favorabile produce
rii cețli slabe, dimineața.

UN BOGAT PROGRAM PENTRU PERFECTIONAREA din țările socialiste /

ACTIVITĂȚII CONSILIILOR POPULARE R. P. CHINEZĂ

(Urinare clin pag. I)

nevalorificarea unor imense rezer
ve interne.

în același spirit se ridică și ce
rința unei riguroase aplicări a 
principiilor autogestiunii și auto
finanțării fiecărei unităti adminis- 
trativ-teritoriale. Congresul a vali
dat cu putere prevederile proiectu
lui de lege supus dezbaterii publice, 
care preconizează ca fiecare con
siliu popular să aibă bugetul său 
propriu de venituri și cheltuieli, să 
asigure astfel o contribuție impor
tantă la fondul general de dezvol
tare a tării și. in același timp, la 
realizarea veniturilor necesare ac
tivității proprii de administrare și 
gospodărire a localităților si. jude
țelor — esențială fiind încetăteni- 
rea unei mentalități înaintate, a 
unei optici gospodărești. în sensul 
înțelegerii clare a faptului că nici 
o localitate și nici un județ nu tre
buie să cheltuiască mai mult decit 
mijloacele pe care le realizează.

Așa cum a subliniat și cu acest 
prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o sarcină importantă revine consi
liilor populare în organizarea teri
toriului și sistematizarea localită
ților, revederea programelor de 
sistematizare teritorială urmînd

SPORT: COMENTARII DUPĂ MECIUL ROMÂNiA-ANGLIA

„O ECHIPĂ DISCIPLINATĂ, VIGUROASA, PLINĂ 
DE INGENIOZITATE"

— așa caracterizează presa engleză formația de fotbal a României
Citeva scurte aprecieri din cronica 

sportivă a ziarelor londoneze. „Daily 
Telegraph" iși titrează comentariul 
„Anglia — ținută in frîu de Româ
nia", sintetizîntl astfel o părere ge
nerală printre gazetarii englezi, atit 
la conferința de presă de după joc, 
cit și in cele ce au scris in jurna
lele apărute ieri. Cum au reușit 
aceasta jucătorii noștri ? Să conti
nuăm cu un fragment semnificativ 
din același ziar : .... de Ia început,
echipa României a arătat că, deși un 
punct le-ar fi valoros, totuși iși vor 
da silința să le ciștige pe amîndouă", 
„...nu a fost un meci intr-un singur 
sens, echipa română înglobind in jo
cul ei mișcări clare și rapide de 
atac care au pus apărarea engleză 
in încurcătură". Iată ce subliniază

„SELECȚIONATA ROMÂNIEI A ATINS O CLASĂ DE JOC 
CE O ÎNDREPTĂȚEȘTE SA ASPIRE LA... MEXIC"

Comentatorul agenției France 
Presse scrie, printre altele : „Echipa 
de fotbal a Angliei a trebuit să se 
mulțumească cu un meci nul (1—1) 
in fata formației României, după 
o partidă agreabilă. " 'desfășurată 
intr-un ritm susținut. La început, 
echipa engleză a avut inițiativa și 
în minutul 25 Hoddle a deschis sco
rul. dar contraatacurile selecționatei 
române au fost deosebit de pericu
loase si cele două bare ale lui Hagi 
au produs mari emoții gazdelor. La 
15 minute de la reluare, românii au 
reușit să egaleze grație lui Cămăta
ru, care a rezistat cu brio atacului 
a doi apărători, invingîndu-1 cu un 
șut plasat pe portarul englez. în 
continuare, englezii s-au străduit să 
obțină victoria, dar apărarea română 
nu s-a lăsat depășită".

La rindul său, agenția Associated 
Press notează : „Selecționata Româ
niei și-a sporit șansele de a se ca
lifica in turneul final al campiona
tului mondial de fotbal de anul vii
tor, din Mexic, obligind reprezenta
tiva engleză, favorită în acest joc. să 
se mulțumească cu un draw : 1—1. 
Profitind de o ezitare a apărării 
echipei române, Glenn Hoddle a

Uniforme școlare frumoase, trainice
Vacanta va rămine, 

curind. o amintire 
frumoasă. începe școa
la. cu exigentele ei. cu 
normele ei de ordine 
și disciplină, de la 
care nici un elev nu 
se poate abate. Una 
dintre acestea, obliga
torie. o constituie ți
nuta vestimentară.

Raioane specializa

te organizate în maga
zinele cooperativelor 
de producție, achiziții 
și desfacere a mărfu
rilor au pus in vinza- 
re toată gama de ar
ticole necesare elevi
lor. Și, ca o grijă deo
sebită a factorilor de 
resort, semnalăm fap
tul că o serie de mari 
magazine din Capitală

Administrația de Stat Lolo-Pronosport informează :
Duminică 15 septembrie a.c., 

Administrația de Stat Loto-Prono
sport organizează o nouă tragere 
multiplă Pronoexpres, cu care 
ocazie participanților li se oferă 
șanse sporite de a intra în posesia 
unor importante ciștiguri in auto
turisme „Dacia 1 300“ — la ambele 
faze ale tragerii — mari sume de 
bani, precum și excursii in R.S. Ce

să conducă atit la folosirea rațio
nală a pămîntului. cit și la asigu
rarea unor condiții superioare de 
viată și activitate. în vederea ri
dicării nivelului general de civili
zație. urbanizarea insemnind nu 
concentrarea populației in orașele 
existente, ci ridicarea condițiilor de 
viată din localitățile sătești la ni
velul celor din localitățile urbane. 
Numai dezvoltarea armonioasă și 
puternică a fiecărei localități, trans
formarea fiecărei comune intr-un 
centru puternic și civilizat al con
strucției socialiste vor asigura dez
voltarea generală a tării potrivit 
cerințelor ștergerii deosebirilor e- 
sentiale dintre oraș și sat. înaintă
rii spre comunism.

Așa cum s-a arătat in cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. așa 
cum a reieșit, ca un factor comun 
al tuturor dezbaterilor din plen si 
din șectiuni. condiția de bază pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce revin consiliilor popu
lare este perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor de muncă, 
in primul rînd întărirea legăturilor 
cu masele de cetățeni, intensi
ficarea atragerii acestora și /stimu
larea participării Iqr la conducerea 
și realizarea tuturor acțiunilor so
ciale do Înflorire a fiecărei loca
lități.

și „The Times" : „Contrar tuturor 
așteptărilor, tinerii români au des
chis adesea în mod strălucit jocul și 
numai după ce au egalat s-au blocat 
în apărare. Cum este caracterizată 
echipa României de influentul ziar 
„The Guardian" ? „Anglia a fost ți
nută la scorul de 1—1 de echipa 
României — disciplinată, plină de 
ingeniozitate și viguroasă, echipă 
care a meritat pe deplin punctul ce 
i-a consolidat șansele de a ajunge 
în Mexic". Desigur, presa abundă 
în expresii... colorate la adresă jucă
torilor noștri, ca „pasa criminală" 
a lui Rednic trimisă lui Cămătaru la 
situația golului înscris în mod ma
gistral de acesta sau „șutul de o 
cruzime feroce" al lui Hagi, cind 
mingea a lovit bara, lăsindu-1 în

făcut ca echipa Angliei să preia con
ducerea. dar oaspeții au replicat 
printr-un gol stupefiant inscris de 
Cămătaru in minutul 60. Prin acest 
rezultat. România continuă șă rămi- 
nă echipa care nu a fost înființa 
niciodată pe «Wembley», încheind 
la egalitate toate cele trei meciuri 
susținute in ultimii 15 ani pe faimo
sul stadion londonez. în pofida fap
tului că golul gazdelor a fost oare
cum norocos, fotbaliștii români au 
dovedit că sint capabili să surprindă 
formația engleză, talentatul Hagi 
trimitînd balonul de două ori in 
bară in prima repriză. Prima lui în
cercare, după numai șapte minute 
de joc, a fost un sclipitor șut cu 
efect de la circa 25 m, în urma că
ruia mingea a lovit puternic bara 
transversală. A doua șansă a lui 
Hagi s-a petrecut in finalul primei 
reprize cind. preluind o pasă de la 
Coraș. l-a păcălit din nou pe por
tarul Shilton, dar balonul a ricoșat 
din încheietura barelor. De altfel, 
Hagi a fost o amenințare continuă 
centru \masiva apărare engleză. 
Forța d(r atac a forrhației engleze a 
fost, de asemenea, anihilată, gigan
tul înaintaș Hateley fiind foarte 
bine păzit de fundașul Iovan.

și din tară preiau co
menzi pentru realiza
rea unor numere de 
uniforme pentru elevi 
și eleve mai inalți și 
mai inalte.

In raioanele specia
lizate ale comerțului 
de stat, aranjate pe 
umerașe, se etalează o 
veritabilă paradă a’ti
nereții : costume-uni- 
l’ormă pentru șoimii 
patriei, costume-uni- 
l'ormă și pantaloni- 
uniformă pentru toate 
clasele, rochițe pepit 
pentru elevele din cla
sele I—IV, sarafane si 
bluze bleu pentru ele
vele din clasele V— 
VIII, uniforme pentru 
tinerii care participă 
la pregătirea pentru 
apărarea patriei, arti
cole 'pentru pionieri 
(bluze, cămăși albe, 
fuste plisate. cravate, 
centuri, insigne), pre
cum și ciorapi, bascuri, 
pantofi, ghete, artico
le de sport. Toate a- 
ceste uniforme ale 
decentei și elegan
ței sobre își așteap
tă ultimii cumpără
tori. Nici un elev sau 
elevă, în ziua sărbăto
rească a deschiderii 
școlii, nu trebuie să 
facă notă discordantă 
cu masa de / școlari 
pregătiți să' înceapă 
prima oră de clasă așa 
cum se cuvine. (Marta 
Cuibuș).

hoslovacă. La această tragere se 
efectuează 8 extrageri, în două faze 
cu un total de 48 numere extrase. 
Extragerile „legate" de la faza a 
doua oferă ciștiguri pentru 4 și 5 
numere din 12 extrase. Variantele 
de 25 lei pot obține ciștiguri cumu
late la ambele faze.

Simbătă 14 septembrie 1985 este 
ultima zi de participare.

Programele și hotărîrile adoptate 
de Congresul al III-lea al consi
liilor populare configurează un ca
dru de acțiune’ deosebit de bogat, 
deschid o perspectivă măreață dez
voltării tuturor zonelor si localită
ților patriei noastre. Poporul nos
tru. sub conducerea partidului, dis
pune de tot ce este necesar, are 
deplina putere de a asigura tradu
cerea în viată a tuturor acestor 
obiective. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceausescu în cuvin- 
tarea rostită la încheierea lucrări
lor congresului, acum hotărâtoare 
este munca practică, organizatorică 
ce trebuie desfășurată in condiții 
îmbunătățite in toate domeniile de 
activitate.

Să ne angajăm față de condu
cerea partidului și statului, fată de 
președintele (arii noastre, că nc 
vom situa la înălțimea importante
lor îndatoriri ee ne revin, că nu 
vom precupeți nici un efori si vom 
acționa eu toată energia și fermi
tatea în vederea înlănțuirii neabă
tute a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru în
florirea și ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație, în înaintarea neabătută 
spre societatea de aur — spre co
munism !

grozit și neputincios pe Shilton, 
toate denotînd in fond o recunoaș
tere a calității jucătorilor noștri, in 
ciuda faptului că, evident, rezultatul 
final n-a fost pe placul ziariștilor 
și publicului englez. Dar, nouă ne-a 
plăcut extraordinar atit rezultatul, 
cit rpai ales jocul echipei noastre. 
Un joc matur, pregătit minuțios, 
realist și totuși inventiv de Mircea 
Lucescu și Mircea Rădulescu, cu 
răspunderi precise in teren din par
tea tuturor fotbaliștilor români, 
chiar dacă împrejurările sau nece
sitățile de ordin tactic au impus 
modificări in formație.

Bătălia încă nu s-a incheiat și tre
buie alte eforturi pentru a obține 
victorii și in următoarele două 
partide.

V. MIRONESCU

Continuind să joace cu încredere, 
I românii au reușit să egaleze scorul 

îrr minutul 60 : Rednic i-a trimis 
balonul,jui>£JÎ(pătaru și .acesta a 
trecut pe lingă doi apărători englezi, 
înainte de a «valsa» pe lingă Shilton, 
și a trimite balonul în poarta goală".

Agenția Reuter evidențiază in co
mentariul său calitatea jocului pres
tat de cele două echipe, mentionind, 
între altele : „Selecționata Angliei a 
trebuit să depună eforturi pentru a 
cuceri un punct ce-i asigură pre
zenta la turneul final din Mexic. In 
timpul partidei s-au înregistrat mo
mente de fotbal de un înalt nivel 
tehnic, doi dintre jucători. Hagi și 
Hoddle, avînd prestații deosebite. 
Românul Hagi a șutat de două ori 
în bară și a constituit un permanent 
pericol pentru poarta lui Shilton. 
Golul echipei române a fost inscris 
însă de Cămătaru, care a fructificat 
cu promptitudine o pasă primită de 
la Rednic. Pe măsură ce jocul înain
ta. iar Hagi și Cămătaru puneau in 
dificultate in repetate ;înduri apăra
rea engleză, creștea sentimentul că 
selecționata României a atins o clasă 
de joc ce o îndreptățește să aspire 
la calificarea in turneul final din 
Mexic".

SUCEAVA:

Prin munca locuitorilor 
sporeșie zestrea 

de frumusețe 
a municipiului

Alături de rezultatele prestigioa
se. obținute în activitatea produc
tivă, locuitorii municipiului Su
ceava se înscriu cu realizări deo
sebite în domeniul social-edilitar. 
„Numai in perioada care a trecut 
din acest an — ne spune tovarășul 
Mihai Hanganu, prim-viccpre- 
ședinte al consiliului popular mu
nicipal — sucevenii au executat 
muncă patriotică in valoare de 
peste 220 milioane lei. Acestea se 
regăsesc în contribuția adusă la 
inălțarea a numeroase obiective 
social-edilitare, intre care sistema
tizarea pe verticală a cartierului 
«Cuza Vodă» și a unor zone din 
ansamblurile «Ștefan cel Mare» și 
„Mără.șești", renovarea clădirii 
Teatrului municipal, amenajarea 
complexului sportiv «Ștrand» și a 
bazelor sportive de la întreprin
derea de reparații auto și liceul 
industrial nr. 2, întreținerea și mo
dernizarea rețelei stradale, decol- 
matarea a 32 000 metri liniari șan
țuri etc. Dragostea de frumos, do
rința oamenilor de a trăi intr-un 
oraș curat au determinat o partici
pare largă la acțiunile de bună 
gospodărire și înfrumusețare a 
municipiului. In acest scop, au fost 
plantați aproape 30 000 arbori și 
arbuști ornamentali, peste 7 km de 
gard viu, II 000 trandafiri și mai 
mult de 650 000 flori, care au 
sporit zestrea de frumusețe a ora
șului nostru". (Sava Bejinariu).
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20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Bun găsit, școală ! Reportaj-do- 

cumentar
20,55 Omagiu patriei șl partidului (co

lor). Cintece pionierești
21,05 Film serial (color). „Limita po- 

sibilului“. Premieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii sovietice. E- 
cranizare a romanului omonim 
al scriitorului Iosif Gherasimov. 
Cu : Vitali Solomin. A. Leontiev, 
I. Kuznețov, I. Brazgovka, I. stu- 
pakov, V. Smirnițki, A. Mihai
lov, A. Nazarov. Regia : Pavel 
Kogan și Piotr Mostovoi. Epi
sodul 6

21,50 Telejurnal

Ample modernizări în portul Heihe
In cadrul progresu

lui general al țării, 
ambițioase proiecte de 
dezvoltare se realizea
ză în provincia Hei
longjiang. O preocu
pare prioritară constă 
in dezvoltarea trans
porturilor și comuni
cațiilor dintre orașul 
de reședință Heihe și 
alte regiuni, treeîn- 
du-se Ia construirea 
dc căi ferate și făcin- 
du-se pregătiri in ve
derea deschiderii pri
mei linii de transport 
aerian. Prin lărgirea 
și modernizarea por
tului fluvial al orașu
lui de reședință Heihe 
se are în vedere creș
terea de circa 10 ori a 
volumului de mărfuri 
transportate prin a- 
ceastă zonă.

R. S. CEHOSLOVACĂ
Cercetarea științifică în sprijinul producției

Recent. in Ceho
slovacia a fost creat un 
organism de stat neu
tru dezvoltarea tehni- 
co-științifică, avind ca 
una din principalele 
meniri aplicarea ope
rativă și eficientă in 
practică a cuceririlor 
științei și tehnicii. în
ființarea acestui orga
nism este o urmare a 
creșterii volumului 
cercetărilor și a pon
derii științei și teh
nicii în progresul ge
neral al țării. Statul 
cehoslovac alocă pen
tru dezvoltarea știin
ței și tehnicii 4 la sută 
din venitul național, 
investiții comparabile 
cu ale celor mai dez

Se trece la valorifi
carea mai deplină a 
resurselor energetice 
prin deschiderea de 
noi mine de cărbuni
— ale căror rezerve se 
ridică la miliarde de 
tone — și construirea 
mai multor hidrocen
trale de dimensiuni 
mici și mijlocii, folo
sirea bogatelor cursuri 
de apă din regiune 
garantind o producție 
ieftină de curent elec
tric.

Proiectele — arată 
ziarul „China Daily"
— au în vedere dez
voltarea complexă a 
regiunii, prevăzîn- 
du-se și o puternică 
extindere a învăță- 
mîntului mediu, pro
fesional și superior, in 
vederea creării de ca
dre pentru diferite

voltate țări industria
lizate.

Potențialul tehnico- 
științil'ic este repre
zentat de peste 170 000 
de persoane, concen
trate in 407 institute și 
1 500 dc puncte de cer
cetare specializate. A- 
portul lor la dezvolta
rea economiei națio
nale este de circa 5 
miliarde coroane a- 
nual. Acest aport se 
materializează in pro
duse „de virf" — 
mașini-unelte cu co
mandă numerică, tur
bine hidraulice, in
stalații pentru cen
trale atomoelectrice, 
mașini de rectificat 
universale, calculatoa

R. P. UNGARĂ
Extinderea suprafețelor din circuitul agricol

In R.P. Ungară se 
aplică un complex de 
măsuri pentru a se 
evita reducerea și de
gradarea suprafețelor 
destinate agriculturii. 
Preocuparea in acest 
sens — se arată 
in buletinul agenției 
„Buda-Press" — este 
pe deplin justificată, 
avîndu-se în vedere că 
terenurile cultivate, in 
prezent, care totali
zează 6,6 milioane de 
hectare-, 'au cunoscut

in decursul deceniilor 
o reducere cu 870 000 
hectare.

Oprirea restrîngerii 
suprafețelor agricole 
este insoțită de ame
liorarea celor existen
te și atragerea in cir
cuitul productiv a 
unor noi terenuri. Este 
vorba de terenurile 
erodate ca urmare a 
exploatării „la zi" a 
cărbunilor, a celor de
venite disponibile prin 
suprimarea unor căi 
ferate și dezafectarea

R. P. POLONĂ
Noi capacități energetice

Fotografia înfățișează ultima fază a lucrărilor de construcție, de la termo
centrala Polaniec cu o capacitate de 200 MW și care, adăugindu-se celor 
șase unități de acest gen existente în voievodatul Tarnobrzeg, este menită 
să asigure necesarul de energie electrică in această regiune a Poloniei

cinema
® Declarație de dragoste : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 
19,30.
© Visele orașului („Zilele filmului 
sirian**) : 17,30 ; 20, Cantonul părăsit: 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30 : STUDIO
(59 53 15).
© Pas în doi : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17.45; 20. ARTA 
(21 31 8G) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Ciuleandra: LIRA (317171) — 15; 
17,30; 19.30.
© Masca de argint : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
0 Circșarii — 15, Ostaticul — 17; 19 : 
DRUMUL SĂRII (3128 13).
® Secretul Iui Bacchus: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Imposibila Iubire : PACEA
(60 30 85) — 15; 18,30.
© Cu miinile curate : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Un comisar acuză : FLACARA 
(22 33 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
@ Nocturna Barrandov : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19.
® Lebedele negre r UNION (13 49 04)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19.
© Șansa : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19.
© Așa bunic, așa nepot î POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
© Sonata pe malul lacului : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Bunul meu vecin Sam : SALA 
MICA A PALATULUI — 17; 19.45, 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,45; 
14,30: 17,15; 20. FLAMURA (85 77 12) — 
10; 13; 16; 19.
0 Paloș contra paloș : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11: 13; 15.30; 17.30: 19.30. 
© Legenda dragostei : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19. AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16: 19. la grădină
— 20.
© Joe Limonada : FERENTARI
(80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 

ramuri ale economiei 
și culturii.

O puternică sursă 
de creștere a avuției 
regiunii o constituie 
dezvoltarea unei ra
mificate industrii pen
tru prelucrarea produ
selor agricole și folo
sirea intensivă a celor 
660 de mii de hectare 
de pămint de înaltă 
calitate.

Regiunea primește 
importante sume pen
tru investiții din 
partea organelor cen
trale. iar peste cîțiva 
ani va dispune de 
propriile sale surse de 
investiții. Pentru în
făptuirea obiectivelor 
propuse s-a trecut 
deja la realizarea a 40 
de proiecte, în timp 
ce circa alte 200 sint 
în curs de elaborare.

re automate, mașini 
textile hidraulice și 
pneumatice și alte 
produse dc inalt nivel 
tehnic, folosite atit 
pentru modernizarea 
continuă a economiei 
naționale, cit și pen
tru export.

în ultimul timp au 
fost elaborate și apli
cate, de asemenea, noi 
tehnologii cu un con
siderabil efect econo
mic in exploatarea la 
suprafață a cărbune
lui, prelucrarea plăci
lor fibrolemnoase, 
producerea materiale
lor textile nețesute, 
miniaturizarea siste
melor de comandă etc.

altor obiective nca- 
gricolc.

Este in curs de rea
lizare un amplu pro
gram privind proteja
rea calității apelor. O 
atenție deosebită se 
acordă lacului Bala
ton, urmărindu-se, in
tr-o primă fază, opri
rea deteriorării apelor 
sale, iar apoi amelio
rarea continuă a aces
tora, inclusiv prin for
marea. unei flore] care 
să asimileze elcmcn- 

'■ tete -poluante. >

© Pe urmele șoimului : TIMPURI 
NOI (15 G1 10) — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45: 20.
® Călărețul electric : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19.30, 
MELODIA (11 13 49) — 9: 11,15 ; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Splendoare în Iarbă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19,15, 
la grădină — 20.15.
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15-87 67) — 9: 12: 15.30; 18,30.
© Cursă infernală : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 
20. GRADINA GLORIA (47 46 75) —
20,15.
G Desene animate : DOINA (16 35 38)
— 9: 11; 13; 15, Undeva, cindva — 
17; 19,15.
0 Hangar 18 : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11; 13; 15.15: 17.30; 19.45, CUL
TURAL (83 50 13) — 9: 11,15: 13,30 ; 
15.45; 18; 20.15. BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: 11: 13: 15.15: 17.30; 19.45.
G Atenție la Pană de vultur : BU- 
ZESTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
© Toate mi se Intîmplă numai mie : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Cartea lui Ioviță — 19 ; (sala 
Atelier) : între cinci și șapte — 20
© Filarmonica „George Enescu*4 
(15 68 75, sala Studio) : „Lumea liedu- 
lui“. Liliana Petrescu — mezzosopra- 
nă, Inna Oncescu — pian. Program 
BRAHMS — 17.30
© Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Eunucul — 19 ; .(sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Cîntec despre mine în
sumi — 19
© Teatru] de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 19
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației —.19
G Teatrul satiric-muzlcal „C?* Tăna- 
se“ (15 5G78, grădina Boema) : Boe
ma, bucuria mea ! — 19,30
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J manifestanți, care au răspuns la 
' chemarea Organizației pentru pace 
l și solidaritate din intreaga Indie, 

poartă pancarte pe care sint in-

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

Să înceteze cursa înarmărilor, 
să fie asigurată pacea lumii!

■-)

I
)
I
I

NU, amplasării rachetelor de croazieră în Olanda 
Max Van Den Berg, aflat in vizită | 
la Washington, a declarat că, dacă 
partidul său va ajunge la putere 
ca urmare a alegerilor generale de 
anul viitor, nu va 
sarea rachetelor in

WASHINGTON. — Partidul Mun
cii din Olanda și-a reafirmat pozi
ția de respingere categorică a am
plasării pe pămintul olandez, a 
rachetelor americane de croazieră. 
Președintele Partidului Muncii,

„Să salvăm planeta de
BERLIN. — Comitetul interna

țional Auschwitz, reunit la Berlin, 
a dat publicității un apel în care 
avertizează împotriva pericolului 
distrugerii omenirii prin folosirea 
armelor nucleare, relatează agenția 
A.D.N. „Să nu permitem — se afir
mă în apel — ca Pămintul să de
vină un gigant Auschwitz nuclear. 
Să nu uităm Hiroshima și Naga-

permite ampla- 
Olanda.

un Kuschwiîz nuclear!"
saki. Să salvăm planeta noastră, să 
o eliberăm de armele de distrugere 
in masă“. Totodată, se relevă că 
reluarea dialogului dintre cele două 
superputeri face să se nască o nouă 
speranță privind încetarea tuturor 
experiențelor nucleare și sistarea 
amplasării de noi arme nucleare, 
precum și renunțarea la militariza
rea spațiului cosmic.

Un mare marș al păcii în India
DELHI. — Un mare marș al pă

cii, la care iau parte zeci de mii 
de persoane, a început in statul 
indian Tamil Nadu. Coloanele de

I

I
scrise cererile lor privind oprirea 
imediată a cursei înarmărilor, tre
cerea la înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a celei nucleare, și im- , 
piedicarea militarizării Cosmosului, ț 
Participanții la marș se vor reuni ' 
in capitala statului Madras, unde 
vor avea loc mitinguri de masă și i 
alte manifestații in sprijinul păcii. -

îngrijorare în R.F. Germania față de pregătirea 
unor noi tipuri de arme nucleare

BONN. — Guvernul vest-german 
trebuie să folosească toate mijloa
cele ce-i stau la dispoziție pentru 
a împiedica staționarea de arme 
cu neutroni pe teritoriul vest- 
german, se arată intr-un document 
prezentat în Comisia pentru pro
blemele apărării a Bundestagului 
de către fracțiunea Partidului So
cial-Democrat. Erwin Horn, expert 
social-democrat în problemele mi-

litare, a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu relatările de presă po
trivit cărora S.U.A. au dezvoltat o 
nouă generație de focoase cu neu
troni ce urmează să fie aduse în 
Europa. Potrivit unor estimări, ci
tate de agenția D.P.A., in statul 
New York ar exista deja 380 de 
focoase pentru rachete „Lance" și 
intre 200 și 400 de focoase cu neu
troni pentru artilerie, ce așteaptă 
să fie transportate in Europa.

*

*
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Militarizarea spațiului cosmic reprezintă 
un grav pericol pentru viitorul civilizației

BAMAKO. — Nici un popor din 
lume nu trebuie să stea deoparte în 
lupta pentru interzicerea și lichi
darea armelor nucleare, au decla
rat participanții la o conferință 
pentru apărarea păcii, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Bama
ko. Militarizarea spațiului cosmic,

declarat la conferință Fabala 
al Mișcării pentru

R.S.A

a
Diallo, secretar 
pace din Mali, va avea urmări ca
tastrofale pentru soarta omenirii, 
și orice pas în această direc
ție grăbește sfirșitul civilizației 
noastre.

Sînt necesare garanții ferme 
de securitate pentru statele neposesoare de arme nucleare 
Poziții de principiu prezentate de delegația țârii noastre 

la Conferința

Mitingul de la Addis Abeba ORIENTUL MIJLOCIU

de la Geneva

I
I

I

Reprimarea brutală a demonstrațiilor antiapartheid
PRETORIA 12 (Agerpres). — Alțl 

cinci negri au fost uciși, joi. de for
țele politiei sud-africane, care au 
deschis focul asupra participanților 
la o serie de demonstrații de pro
test împotriva apartheidului, în loca
litățile Guguletu și Langa, de lingă 
Capetown, și Howick, din provincia 
Natal, informează agențiile Reuter 
și France Presse. La Soweto, lîngă 
Johannesburg, tirurile polițiștilor au 
provocat rănirea unui profesor alb 
și a 10 elevi de culoare.

Agențiile internaționale 
semnalează, de asemenea, 
a operat zeci de arestări
participanților la acțiunile de pro
test organizate în diferite regiuni ale 
țării.

de presă 
că poliția 
în rîndul

PRETORIA 12 (Agerpres). — Un 
raport al Consiliului președintelui — 
organism „consultativ parlamentar" 
în Africa de Sud — cere abolirea 
reglementărilor privind libertatea de 
mișcare a negrilor, inclusiv renunța
rea la sistemul „permiselor de tre
cere", atit de detestate de populația 
de culoare — informează agențiile 
Reuter și United Press International.

Raportul este considerat de adversa
rii regimului de apartheid drept o 
nouă manevră a acestuia, întrucît 
„reforma" actualelor reglementări 
s-ar putea constitui într-o serie de 
măsuri și mai restrictive, cerind ne
grilor care ar dori să părăsească 
bantustanele și să se stabilească în 
alte localități să aibă locuri de mun
că și locuințe asigurate — condiții 
greu de îndeplinit în țara segregației 
rasiale.

Referindu-se. la așa-numita refor
mă constituțională, preconizată de 
regimul de la Pretoria, liderul de 
culoare Desmond Tutu, laureat al 
Premiului Nobel pentru pace, a rea
firmat că aceasta nu reprezintă 
decît o manevră menită să slăbeas
că lupta populației de culoare împo
triva sistemului de apartheid. Solu
ționarea reală a problemelor — a 
subliniat el — impune în mod nece
sar suspendarea neîntîrziată a stării 
excepționale, retragerea trupelor gu
vernamentale din zonele locuite de 
negri, eliberarea deținuților politici 
și angajarea convorbirilor cu repre
zentanții populației africane.

GENEVA 12 (Agerpres). — în 
aceste zile, lucrările celei de-a treia 
Conferințe pentru examinarea mo
dului de aplicare a Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, 
care se desfășoară în comisii, sînt 
concentrate pe degajarea ideilor de 
bază care ar urma să fie incluse în 
documentul sau documentele finale 
ale acestei reuniuni.

Intervenind în dezbateri, delega
ția română a prezentat poziția tării 
noastre privind dreptul statelor ne- 
posesoare de arme nucleare de a 
obține din partea statelor posesoare 
de astfel de arme garanții ferme că 
nu vor deveni niciodată și in nici 
o împrejurare obiectul folosirii ar
mei nucleare sau al amenințării cu 
această armă. A fost subliniată ne
cesitatea convenirii, la actuala reu
niune. a unor prevederi prin care 
să se recomande Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva să accele
reze negocierile în vederea elabo
rării unui sistem international de 
garanții de securitate pentru statele 
neposesoare de arme nucleare.

Delegația română a reafirmat, tot
odată. .poziția de principiu a țării 
noastre cu privire la accesul neîn
grădit al tuturor statelor, in special 
al celor in curs de dezvoltare, la 
tehnologiile pentru utilizarea ener
giei nucleare in scopul1 promovării 
progresului lor economic si social. 
Delegația a sprijinit, in dezbateri, 
propunerile pentru sporirea asistenței 
oferite țârilor in curs de dezvoltare 
părți la tratat in dezvoltarea pro
gramelor lor electronucleare civile, 
precum și pentru asigurarea aprovi
zionării cu materiale nucleare nece
sare utilizărilor pașnice. în scopul 
derulării normale, planificate și pre
vizibile a activităților nucleare care 
depind de importul 
produse.

In același timp, 
importanta dreptului 
cunoscut de tratat -
acorduri regionale pentru a asigura 
absenta totală de arme nucleare pe 
teritoriile respective, delegația țării 
noastre a arătat că România susține 
inițiativele privind crearea de zone 
denuclearjzate în diferite părți ale 
lumii, cu acordarea de garanții de 
securitate din partea statelor pose
soare de arme nucleare pentru ță
rile care hotărăsc să creeze aseme
nea zone. In context, a fost prezen
tată pe larg inițiativa României pri
vind crearea în Balcani a unei zone 
a păcii, bunei vecinătăți și cooperă
rii. liberă de arme nucleare.

ca prilejul aniversării 
revoluției

ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la mitingul care a 
avut loc la Addis Abeba cu prilejul 
celei de-a Xl-a aniversări a revolu
ției, președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etiopiei, 
Mengistu Haile Mariam, a declarat 
că în anii de după doborîrea regimu
lui monarhic feudal poporul, etiopian 
a dobindit succese importante, rela
tează agenția T.A.S.S. Aceste reali
zări pe tărim politic, economic și so
cial se datorează eforturilor pline de 
abnegație ale oamenilor 
Etiopia, a arătat vorbitorul, a optat 
ferm pentru calea socialistă de dez
voltare și, în prezent, este necesar 
să se folosească toate posibilitățile pe 

a

muncii.

care le oferă socialismul pentru 
îmbunătăți viața poporului.

unor asemenea

referindu-se Ia 
statelor — re- 

- de a încheia

Peni susține eforturile 
de pace ale „Grupului 

de la Contadora"

® Sesiune a Consiliului ministerial al Ligii Arabe • Un interviu 
al președintelui Consiliului Executiv al O.E.P. • Reuniune 

consacrată problemei palestiniene
TUNIS 12 (Agerpres). — La Tunis 

au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
84-a sesiuni ordinare a Consiliului 
ministerial al Ligii Arabe, consa
crată examinării principalelor pro
bleme cu care se confruntă lumea 
arabă, situației poporului palestinian 
și a unor aspecte privind colabora
rea arabo-africană. La dezbateri, 

.precizează agenția Reuter, au parti
cipat reprezentanții permanenți ai 
celor 20 de state membre și Organi- 

' zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). în cadrul lucrărilor, vorbi
torii au subliniat necesitatea întări
rii solidarității interarabe și a înce
tării stării conflictuale din Liban. 
Participanții au acuzat, totodată, ac
țiunile represive întreprinse de for
țele israeliene împotriva taberelor 
palestiniene.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea sesiunii condamnă 
regimului minoritar rasist de 
toria.

GENEVA 12 (Agerpres). — în in
tervențiile la reuniunea organizații
lor neguvernamentale _______ _
examinării problemei palestiniene, 
numeroși vorbitori au ___
fără rezolvarea problemei palestinie
ne. nu poate fi instaurată o pace 
trainică și echitabilă în Orientul 
Mijlociu. S-a subliniat necesitatea 
asigurării dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare, inclusiv a 
dreptului său la un stat propriu.

consacrată

relevat că.

politica 
la Pre-

In sprijinul 

independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început lucrările 
unei conferințe internaționale asupra 
Namibiei, la care 
mentari, oameni 
personalități din 
ale lumii, între 
nia. Reuniunea urmărește să atragă 
atenția comunității internaționale 
asupra pericolelor pe care le pre
zintă pentru pacea și securitatea in
ternațională refuzul persistent al 
autorităților rasiste sud-africane de 
a accepta rezoluțiile O.N.U. și deci
ziile Consiliului de Securitate refe
ritoare la transferul guvernării teri
toriului către reprezentanții legitimi 
ai poporului namibian. Conferința va 
■propune o serie de acțiuni interna
ționale care să contribuie la acorda
rea independentei Namibiei cît mai 
curînd posibil.

Intr-un mesaj adresat conferinței, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, subliniază că Na
țiunile Unite condamnă cu hotărîre 
acțiunile guvernului de la Pretoria 
fată de Namibia. Este respinsă încă 
o dată crearea de către regimul sud- 
african a unui așa-numit „guvern 
de tranziție" în Namibia, inițiativă 
considerată ca o nouă încercare a 
Pretoriei de a se opune hotărîrilor 
O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— într-o declarație făcută la sediul 
O.N.U., ministrul peruan al relații
lor externe, Allan Wagner, s-a pro
nunțat pentru soluționarea exclusiv 
prin mijloace pașnice a stării con
flictuale din America Centrală — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a arătat că țara sa sprijină efortu
rile de pace ale „Grupului de la 
Contadora" și ya face tot ce depinde 
de ea pentru realizarea unor pro
grese pe calea instaurării unui cli
mat real de pace, securitate și coo
perare în America Centrală.

Intr-un 
ANSA.

ROMA 12 (Agerpres). — 
interviu citat de agenția 
președintele Comitetului Executiv ai 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a 
declarat că este dispus să se întîl- 
nească cu liderii israelieni „in orice 
moment și in orice loc". Referin- 
du-se la poziția S.U.A., liderul O.E.P. 
a spus : „Un pas înainte ar fi fost 
o întîlnire între reprezentanți ai 
Statelor Unite și o delegație iorda- 
niano-palestiniană. Dar, din cauza 
relațiilor lor cu israelienii, america
nii au început să bată în retragere, 
după ce acceptaseră în principiu 
lista cu persoanele propuse pentru 
întîlnire".

TEL AVIV 12 (Agerpres) — Auto
ritățile militare israeliene de ocupa
ție din teritoriul de pe malul de vest 
al Iordanului și Gaza au încheiat o 
operațiune de amplasare a unor noi 
efective de soldați în unele zone din 
teritoriile menționate, în cadrul noi
lor măsuri represive vizînd înăbuși
rea luptei populației palestiniene 
împotriva ocupației. In cadrul aces
tor măsuri, în numeroase localități 
de pe malul de vest al Iordanului și 
din Gaza a fost instituită starea 
excepțională, în virtutea căreia pa
trule circulă pe străzi, 6Înt efectua
te razii și arestări.

După cum informează agenția 
U.P.I., forțele Israeliene au arestat, 
miercuri seara, șapte tineri palesti
nieni in teritoriul de pe malul de 
vest al Iordanului, ridicînd la 75 nu
mărul celor care au fost puși în ul
tima lună în detenție administrativă.

Grupul țărilor arabe la O.N.U. a 
cerut oficial convocarea unei re
uniuni de urgență a Consiliului de 
Securitate pentru a analiza deterio
rarea situației in teritoriile arabe 
ocupate.

participă parla- 
de știință, alte 
numeroase țări 
care și Româ- Planeta în angrenajul devorator

al cursei înarmărilor (ni)
„O acțiune sub egida Națiunilor Unite care-și propune să informeze, 

să educe și să creeze un -larg curent de opinie în sprijinul obiectivelor 
O.N.U. vizind limitarea înarmărilor și dezarmarea'' : astfel este definit 
succint scopul Campaniei mondiale de dezarmare, lansată în 1982, ca 
urmare a inițiativei unui mare număr de state, în rîndul cărora România 
s-a dovedit și de această dată deosebit de activă. Printre multiplele 
modalități de conștientizare a opiniei publice asupra gravelor consecințe 
pe care cursa înarmărilor le prezintă pentru prezentul și viitorul omenirii, 
al civilizației planetare, se numără și editarea, într-un tiraj de masă, a unui 
afiș sintetizind în mod ingenios - într-o suită de grafice concepute ca

roțile unul vast și amenințător angrenaj - rezultatele studiilor și cercetărilor 
întreprinse de organisme de specialitate și experți ai O.N.U. Escalada 
continuă a înarmărilor și cheltuielilor militare se constituie într-o ipotecă 
din cele mai apăsătoare asupra fiecărui locuitor al Terrei, așa cum s-a 
putut vedea din articolele anterioare în care au fost comentate un șir 
din aceste grafice (vezi „Scînteia" din 31 august și din 6 septembrie 
a.c.) ; aspectele pe care le prezentăm în numărul de față adaugă noi 
„piese" la dosarul incriminatoriu al acestui mare flagel al vremurilor 
noastre.

GENEVA 12 (Agerpres). — Intr-un 
raport al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) se arată că țările cel 
mai puțin dezvoltate au înregistrat 
și la începutul acestui deceniu rezul
tate economice deosebit de slabe. 
Producția pe locuitor este în aceste 
țări de 50 de ori mal mică decît în 

ritmul 
de la 4 
sută în 
situația

statele industrializate, iar 
creșterii economice a scăzut 
la sută în anii ’70 la 2 la 
1982. Există pericolul ca 
economică a celor mai sărace state 
să se agraveze și mai mult, dacă 
țările industrializate nu-și vor res
pecta angajamentele asumate în 
1981 privind nivelul asistenței acor
date.

Raportul U.N.C.T.A.D. cere state
lor dezvoltate din punct de vedere 
industrial — relatează agenția A.P. 
— să procedeze cit mai curînd po
sibil la dublarea asistenței acordate 
țărilor sărace pină în 1985 sau să 
aloce în acest scop cel puțin 0,15 
la sută din produsul lor național 
brut.

măr de state fabrică asemenea 
arme.

Pe zi ce trece, 
armelor 
gătește 
armele 
dreaptă 
diază eventuale 
gice" 
taifunuri, uragane), 
ce‘ 
tremure) ș.a., se desfășoară 
cetări în vederea extinderii 
Cosmos a cursei înarmărilor („răz
boiul stelelor"). Tocmai această 
creștere uluitor de rapidă a gra
dului de complexitate al armelor și 
sistemelor de arme determină ca, 
o dată cu sporirea exponențială a 
capacității lor de distrugere, bu
getele militare să capete proporții 
inimaginabile. Și, desigur, instrui
rea în mînuirea unor arme atît de 
sofisticate devine tot mai costi
sitoare. Intr-adevăr — așa cum 
reiese din graficul de mai jos, 
care înfățișează RAPORTUL DIN
TRE CHELTUIELILE MILITARE 
ȘI CELE DESTINATE INVAȚA- 
MlNTULUI — în medie pregă
tirea 
plan mondial, la 20 000 de do
lari. Această 
in contrast cu cheltuielile 
tru pregătirea unui copil de 
școlară, care, tot pe plan 
dial, reprezintă în
380 de dolari, adică de peste 52 de 
ori mai puțin 1 De 
puțin ca să înveți 
decit 
menii..
utilizați pentru instruirea unui mi
litar ar putea învăța carte, pregă- 
tindu-se pentru viață și nu pentru 
moarte, 52 de copii.

Or, după cum se știe, peste 200 
milioane de copii, care trăiesc mai 
ales în țările în curs de dezvol
tare, sînt privați de posibilitatea 
de a învăța, numărul total al anal- 
fabeților, cuprinzîndu-i și pe adulțl, 
ridicîndu-se la 800 pînă la 
de milioane — ceea ce, la 
Iul minim, reprezintă mai 
de o cincime din populația 
dială ■“ ...................
Această 
cumplit paradox al unei epoci de 
avint fără egal al științei și tehni
cii ar putea fi lichidat, potrivit 
statisticilor O.N.U., cu mai puțin 
de 2 la sută (16—20 miliarde dolari) 
din banii irosiți anual pe înarmări. 
Alte echivalențe, determinate tot 
de experții O.N.U., sînt la fel de 
concludente :

• Prin renunțarea la construi
rea unui singur avion de luptă

Estimările minime ale O.N.U. 
sînt lipsite de orice echivoc : lu
mea s-a transformat într-o imensă 
cazarmă și, totodată, într-un gi
gantic arsenal, suprasaturat de 
explozibil — convențional și atomic 
— gata să se aprindă la cea mai 
mică scînteie și să transforrne 
planeta într-o torță uriașă. Că nu 
este vorba de nici o exagerare, că 
nu avem de-a face cu simple 
figuri de stil o dovedesc datele 
următoare, pe care experții O.N.U. 
le consideră a fi, repetăm, la 
pragul cel mai de jos al estimă
rilor.

• Forțele armate regulate 
totalizează in prezent 25 de mi
lioane de oameni (dislocați pe 
teritorii naționale și pe un 
număr de peste 3 000 baze mi
litare aflate pe teritorii străine), 
în afara acestora mai trebuind 
puși la socoteală zeci sau chiar 
sute de milioane de rezerviști.

® Totodată, în activități cu 
caracter militar sînt angajați 
55 milioane de civili, între care 
500 000 de cercetători și savanți 
de înaltă calificare. Laolaltă, cei 
80 de milioane de oameni, mi
litari și civili, angrenați în ase
menea activități reprezintă 4 
sută din populația aptă 
muncă a planetei.
• Armamentul și tehnica 

luptă convențională de care 
dispun țările lumii includ, între 
altele, 140 000 tancuri grele, 
peste 35 000 avioane de luptă, 
peste 21 000 elicoptere, peste 
1 100 mari nave de suprafață, 
peste 700 submarine de atac.

• Armamentul nuclear cu
prinde 55 000 focoase, transpor
tabile cu ajutorul a mii de vec
tori — rachete cu rază lungă, 
medie și scurtă de acțiune și 
bombardiere grele; rachetele de 
tipul MIRV, cu baza la sol sau 
aflate la bordul submarinelor, 
sînt capabile să transporte si
multan pînă la 14 focoase, care, 
după desprindere, se îndreaptă 
separat fiecare către o altă țintă.

• Deși folosirea armelor chi
mice și biologice este interzisă 
(în ce privește armele biologice 
interdicția se extinde și asupra 
producerii și depozitării), exper
ții O.N.U. consideră că un nu

ia
de

de

nomenclatorul 
și armamentelor se lmbo- 
cu noi tipuri, cum ar fi 
„inteligente" (care se in- 
singure spre țintă), se stu- 

„arme meteorolo- 
(menite 6ă provoace furtuni, 

j. .arme geologi- 
(provocarea artificială de cu- 

cer- 
!n

unui
— în medie piregă- 
soldat se ridică, pe

sumă este pusă 
pen- 

vîrstă 
mon- 

medie numai

52 de ori mai 
să devii om, 

ca să înveți să ucizi oa- 
. Sau. altfel spus, cu banii

combatere eficientă a 
și traficului de stupe- 

regiune. Conferința se 
din doi în doi ani. La

din
ce

LA BUENOS AIRES a fost dată 
publicității o declarație a P.C. din 
Chile, in care este relevată necesi
tatea consolidării unității de actin

UN PUTERNIC CUTREMUR DE 
PĂMÎNT, măsurînd 6.8 pe sca
ra Richter, a fost înregistrat, 
joi dimineața, în zonele de vest și

GEIXITIILE DE PRESA

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
NICARAGUA, Daniel Ortega Saa
vedra. l-a primit, la Managua, pe 
senatorul american Julian Bond, 
care a întreprins. în fruntea unei 
delegații, o vizită oficială în Nica
ragua. în cursul convorbirii au fost 
abordate aspecte ale evoluției ra
porturilor bilaterale, precum si ale 
stării conflictuale din America 
Centrală.

ÎN CAPITALA ARABIEI SAU- 
DITE s-au deschis lucrările primei 
conferințe in probleme de educație 
a statelor arabe din zona Golfului. 
După cum informează agenția > 
KUNA, sînt dezbătute probleme 
care preocupă țările respective, 
urmînd să se stabilească măsuri de 
perfecționare în continuare a sis- 
temului de învățămint. La lucrări 
participă reprezentanți din Kuweit, 
Arabia Saudită. Emiratele Arabe 
Unite, Qatar, Bahrein, Oman.

PROTEST. Exprimîndu-si 
nou protestul față de atentatul 
a determinat scufundarea. în portul 
Auckland, a navei „Rainbow War
rior". aparținînd ‘mișcării ecologis- 
te „Greenpeace", Noua Zeelandă a 
subliniat că această acțiune repre
zintă cea mai serioasă violare a 
suveranității sale naționale din în
treaga istorie a tării, informează 
agenția Reuter. într-o declarație 
făcută în acest sens la Welling
ton, vicepremierul neozeelandez, 
Geoffrey Palmer, a precizat că va 
examina problema respectivă cu 
prilejul vizitei pe care urmează să 
o întreprindă în Franța, în cursul 
lunii viitoare.

pe scurt
ne a maselor largi populare chilie
ne, in lupta pentru democratizarea 
vieții politice interne — transmite 
agenția T.A.S.S. Documentul subli
niază hotărirea comuniștilor chi
lieni de a colabora cu toate forțele 
naționale care se pronunță pentru 
instaurarea unui guvern civil, de
mocratic. de largă reprezentare a 
maselor largi populare.

SPECTACOL DE MUZICA SI 
DANSURI. La Universitatea Yar- 
mouk din Irbid, Iordania, in cadrul 
unei seri culturale românești, a 
avut loc un spectacol de muzică și 
dansuri populare, susținut de 
grupul „Hora". Au participat peste 
o mie de spectatori — cadre uni
versitare, oameni de știință, artă și 
cultură, oameni de afaceri. De ase
menea, a fost prezentată expoziția 
de fotografii „România azi", infă- 
țișind obiective economice și so- 
cial-culturale, realizate in țara 
noastră in ultimele două decenii.

SITUAȚIA DIN BOLIVIA s-a 
înrăutățit, în ultimele zile, datori
tă, pe de o parte, trecerii sub con
trol militar a principalelor între
prinderi de stat și declarării drept 
„ilegală" a grevei generale initiate 
la 4 august de către Centrala Mun
citorească BoliviAnă (C.O.B.) în 
semn de protest împotriva politi
cii economice a guvernului, iar pe 
de altă parte, datorită continuării 
ferme a acțiunilor revendicative 
ale oamenilor muncii bolivieni. 
Potrivit agențiilor de presă, con
semnul la grevă generală este res
pectat de aproximativ 80 la sută 
din forța de muncă activă a tării.

1 000 
nive- 
mult 

. . mon-
(4,8 miliarde locuitori),

gravă anomalie, acest

nord-vest ale regiunii autonome 
. Xinjiang Uygur (nord-vestul R.P.
Chineze) — anunță Biroul de stat 
pentru seismologie din China, citat 
de agenția China Nouă. Se men
ționează că seismul a provocat dis
trugerea unor clădiri, dar nu se 
cunosc încă amănunte în ce priveș
te victimele și pagubele produse.

REUNIUNE ANTIDROG. La Te
heran și-a început lucrările cea 
de-a XX-a Conferință a Comisiei 
Națiunilor Unite pentru controlul 
stupefiantelor în Orientul Mijlo
ciu, consacrată examinării posibili
tăților de 
producției 
■fiante în 
întrunește 
actualele lucrări participă repre
zentanți din Turcia, Iran, Afganis
tan și Pakistan, precum și ai Sue
diei și „Interpol“-ului.

modern s-ar putea construi 1 000 
săli de clasă, Iar prin renunța
rea la manevrele unui singur 
detașament de blindate s-ar 
putea construi 28 grădinițe de 
copii.

• Costul unui submarin ato
mic reprezintă cheltuielile de 
școlarizare pe un an a 16 mi
lioane de copii.

• Cu un miliard de dolari, 
adică mai puțin de jumătate 
decît se cheltuiește într-o singu
ră zi pe înarmări, s-ar putea 
crea 71 000 posturi pentru cadre 
didactice.

O celebră statuie din fata sediu
lui Națiunilor Unite proclamă ideea 
nobilă : „Să prefacem săbiile in plu
guri". Cu tot atîta îndreptățire se 
poate spune : „Să prefacem tunuri
le, avioanele și rachetele în săli de 
clasă, laboratoare, grădinițe, spații 
de joc și recreație pentru toți co
piii și tinerii lumii". Deocamdată, 
rămîne însă realitatea tragică a 
celor 25 milioane de militari înar
mați pînă în dinți, care frustrează 
de lumina învățăturii o cincime 
din populația globului.

GRAV ACCIDENT FEROVIAR. 
Jn apropierea orășelului Mangual- 
de, in centrul Portugaliei, s-a pro
dus un grav accident feroviar : 
două trenuri de călători s-au cioc
nit frontal. Bilanțul difuzat joi 
seara consemna 46 de morți și 
circa 150 de răniți. In Portugalia 
a fost decretat doliu național pe o 
perioadă de trei zile.

SECETA. Ca urmare a secetei 
ce a cuprins practic toate zone
le tării, în Italia se înregistrează 
o situație alarmantă, relatează a- 
genția T.A.S.S. în regiunea Marche, 
unde nu au mai căzut precipitații 
de patru luni, au fost compromise 
aproximativ 70 la sută din culturi
le de cereale. 30 la sută din cea 
de sfeclă de zahăr și 40 de procen
te din cea de sorg. Seceta a provo
cat dificultăți și în aprovizionarea 
populației cu apă potabilă.

Tot atît de tragică, dacă nu șl 
mai tragică, este și realitatea (vezi 
graficul de mai sus, care re
prezintă RAPORTUL DINTRE 
CHELTUIELILE MILITARE ȘI 
CELE DESTINATE OCROTIRII 
SĂNĂTĂȚII) că în timp ce 
pe ansamblul populației exis
tă Ia fiecare 100 000 de oameni 
556 de soldați, numărul medicilor 
este de numai 85, adică de aproa
pe 7 ori mai puțin.

De aproape 7 ori mai puțin. In 
condițiile cînd 1 miliard și jumă
tate de oameni, îndeosebi din ță
rile slab dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare, dar nu puțini și din 
țări capitaliste avansate economic, 
nu au acces la asistența medicală, 
cînd în zonele afectate de malarie 
trăiesc peste 1 miliard de oameni, 
cind în 1982 a murit un copil la 
fiecare două secunde din cauza 
unei maladii sau a subnutriției, 
cînd bolile infecțioase de tot felul, 
începînd cu tuberculoza și ter- 
minînd cu înfiorătoarele boli tropi
cale, provoacă anual 
milioane de victime, 
situației apare și mai 
ne gîndim la cîteva

milioane și 
Dramatismul 
evident dacă 
fapte ca :

• Sumele cheltuite In lume 
pentru inarmări in numai 15 ore 
(1,3 miliarde dolari) ar ajunge 
pentru vaccinarea tuturor co
piilor planetei contra bolilor 
contagioase.

• Din sumele cheltuite pen
tru construirea unei rachete in
tercontinentale s-ar putea ridica 
cinci spitale de mare capacita
te, cu dotare ultramodernă.

® Cu două miliarde de dolari 
(mai puțin decît cheltuielile mi
litare mondiale pe o zi) s-ar 
putea asigura apa potabilă 
pentru toți locuitorii țârilor sub
dezvoltate, lipsa acesteia con
stituind cum se știe cauza a ne
numărate boli endemice.

• Cu ajutorul unei sume de 
șase miliarde dolari anual, pe 
o perioadă de 15 ani, s-ar evi
ta moartea a 8—10 milioane de 
copii, creîndu-li-se, in plus, si
guranța unei vieți omenești.

• Programul O.M.S. de era
dicare a malariei pe glob tre
nează din lipsă de fonduri, deși 
costul său reprezintă doar o 
treime din costul unui submarin 
nuclear de tipul „Trident".

S-a spus, de nenumărate ori, șt 
cifrele de mai sus o dovedesc din 
plin, că armele vatămă și ucid 
chiar dacă nu sînt folosite. In
tr-adevăr, cheltuielile pentru arme- 

' le care se acumulează în cantități 
imense sînt vinovate de faptul că 
au devenit tot mai acute proble
mele cum sînt neștiința de carte, 
lipsa de asistență sanitară, bolile 
care afectează mase uriașe de oa
meni.

Prin contrast, o dată mai mult, 
apare și mai puternic în lumină 
caracterul profund umanist al 
propunerilor României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a 
se trece fără întîrziere la reduce
rea bugetelor militare și a înarmă
rilor și a se utiliza resursele de
venite astfel disponibile in vederea 
soluționării dosarelor urgente ale 
contemporaneității, în primul rînd 
a lichidării cortegiului tragic de 
fenomene care însoțesc subdezvol
tarea, ceea ce ar propulsa pe or
bita progresului și civilizației ma
rea majoritate a omenirii.

R. CAPLESCU
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