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Cu prilejul vizitei de lucru 
în județul lași a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și al deschiderii anului de 
învățămînt 1985—1986, astăzi va 
avea loc, în municipiul lași, o adu
nare populară, pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite 
direct în jurul orei 10.

[MUNCĂ INTENSA, BINE ORGANIZATĂ?!
DISCIPLINĂ FERMĂ PENTRU 

DESFĂȘURAREA IN BUNE CONDIȚII 
A CAMPANIEI AGRICOLE DE TOAMNĂ

Sub semnul dragostei și stimei nețărmurite față de conducătorul partidului
și statului, al hotărîrii unanime de a-i urma îndemnurile patriotice
la transpunerea neabătută în viată a obiectivelor stabilite de Congresul

al XIII-lea al P. C.R., ieri a continuat

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in județul lași

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a continuat, 
vineri 13 septembrie, vizita de lucru în județul lași.Au participat tovarășii Nicolae Constantin, Nicu Ceaușescu, Petru Enache, Silviu Curticeanu.Vizita din această zi s-a desfășurat în municipiul Iași, străveche așezare moldavă, cu un trecut glorios și cu o personalitate distinctă în istoria și cultura tării, cu bogate tradiții revoluționare, care a avut un rol deosebit în lupta dusă de poporul român pentru împlinirea aspirațiilor sale de unitate, libertate, independență și progres.Asemenea întregii țări, Iașiul a do- bîndit o nouă strălucire, a cunoscut o înflorire fără precedent, a renăscut în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, anii celor mai de seamă înfăptuiri din îndelungata existență a poporului nostru, intrați în conștiința națiunii sub denumirea lor eroică — „Epoca Ceaușescu11.Ieșenii au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu cu toată căldura inimii, cu'cele mai profunde sentimente de dragoste, stimă și recunoștință. Ei și-au reafirmat vibrant bucuria, satisfacția și mindria de a participa, împreună cu întreaga națiune, la înfăptuirea operei istorice pe care secretarul general al Partidului Comunist. Român, președintele.Republî-. cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conceput-o, a înscris-o în programul partidului și o călăuzește cu abnegație și dăruire revoluționară — ridicarea la o viață nouă a tuturor județelor și localităților, a întregii țări, edificarea socialismului și. comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii. în pace,, bună'înțelegere și colaborare cu toate statele lumii.Unitățile vizitate de secretarul general al partidului se înscriu printre ctitoriile de seamă ale acestor ani. ilustrînd. cu puterea faptelor. impetuoasa dezvoltare industrială a orașului. La Iași s-au construit, în ultimele două decenii, din inițiativa și cu sprijinul direct ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, trei moderne platforme industriale, care grupează 39 de întreprinderi, cele mai multe de însemnătate republicană. Aici sînt reprezentate aproape toate ramurile de bază ale industriei noastre, îndeosebi cele purtătoare și promotoare ale progresului tehnic, conferind Iașiului o dimensiune complexă. Marele oraș este puternic implicat, cu întregul său potențial tehnic și uman, în viața economică a patriei, aducîndu-și o apreciată contribuție la propășirea generală a României. Semnificativ pentru forța industriei ieșene este faptul că ea realizează, în prezent, o producție totală în valoare de 28,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creștere de 12 ori față de 1965. Extinderea și diversificarea activității economico-sociale au dus la sporirea considerabilă a locurilor de muncă, numărul personalului muncitor fiind acum de două ori mai mare decît în 1965.în același timp, Iașiul se afirmă ca o viguroasă citadelă a științei, reunind peste 50 de institute, filiale, centre, colective și stațiuni de cercetare și proiectare, ca un prestigios centru de cultură, de învățămînt,. unde studiază peste 100 000 de elevi și studenți. Iașiul științific, cultural și universitar are un aport

valoros la dezvoltarea cercetării românești, în strinsă concordanță cu cerințele construcției socialiste, la pregătirea, educarea și formarea noilor cadre de muncitori și specialiști, la îmbogățirea patrimoniulu, spiritual național.Pe măsura ascensiunii- sale economico-sociale, Iașiul s-a dezvoltat continuu, și pe plan edilitar. Din 1965, pe cuprinsul municipiului s-au ridicat vaste ansambluri de locuințe, însumind 64 000 de apartamente, care se integrează armonios in peisajul urbanistic și natural specific al orașului.Profundele transformări înnoitoare petrecute în ultimii 20 de ani au schimbat radical înfățișarea orașului, au reintinerit Iașiul. dindu-i o nouă frumusețe, demnă de măreția acestui timp, au determinat creșterea permanentă a nivelului de trai, material și spiritual, al locuitorilor săi.Exemplul strălucit al evoluției dinamice a industriei străvechiului oraș moldovean in ultimele două decenii este Combinatul de uti
laj greu primul obiectiv vizitat în cea de-a doua zi a dialogului pe care secretarul general al partidului 'ÎI poartă cu fătifîtârii ■' dtr* bunuri materiale și spirituale de pe meleagurile ieșene. Creație reprezentativă a „Epocii Ceaușescu11, marele combinat a devenit una din unită- țile-etalon ale industriei românești, conferind Iașiului. printre numeroasele atribute, și pe acela de puternică cetate a metalului românesc. Tot ce s-a realizat pină in prezent pe această modernă platformă industrială — piese grele turnate din oțel și fontă, utilaje pentru metalurgie, chimie sau industria minieră — se situează la cel mai înalt nivel al tehnicii actuale.Creat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, marele combinat ieșean s-a dezvoltat, etapă cu etapă, pe baza orientărilor și indicațiilor date de conducătorul partidului și statului la precedentele vizite de lucru, ajungînd astăzi o unitate productivă de maximă însemnătate, puternic implicată în înfăptuirea programelor prioritare ale economiei naționale.Recunoștința profundă a celor aproape 10 000 de oameni ai muncii care lucrează aici pentru preocuparea statornică a conducerii partidului și statului față de unitatea lor și-a găsit o elocventă expresie în primirea entuziastă pe care au făcut-o tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu la sosire. S-a aplaudat și ovaționat îndelung, s-au scandat cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu înaltă stimă și considerație de Mihai Moraru, ministrul industriei de utilaj greu. Ion C. Petre, ministrul construcțiilor industriale, Eugen Nechifor, prim- secretar al comitetului municipal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint întimpinați cu flori ale recunoștinței la Liceul industrial nr. 8

In anii de după Congresul al IX- lea al partidului a devenit o practică în viața social-politică a țării ca sistematic conducerea partidului să analizeze împreună cu oamenii muncii din toate sectoarele de activitate problemele majore privind îmbunătățirea organizării producției, perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creșterea eficienței economice în așa fel ca prevederile planului de dezvoltare' economico-socială să fie îndeplinite exemplar. în spiritul acestei practici, la începutul actualei săptămîni au avut loc cel de-al III-lea Congres. al consiliilor populare, precum și plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, în care au fost dezbătute probleme de mare actualitate ale agriculturii noastre socialiste în lumina obiectivelor și orientărilor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, a cerințelor puse de secretarul general' al partidului în fața oamenilor muncii din această ramură de bază a .economiei naționale.Participanții la congres, ca de altfel toți oamenii muncii din întreaga țară au urmărit cu viu interes cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor congresului, ca și cea rostită la încheierea acestui mare forum. Și cu acest prilej a fost acordată o mare importantă activității în agricultură, valorificării mai intense a posibilităților de sporire ă producției vegetale și zootehnice. în cuvîntarea la congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu claritate că proble
mele agriculturii constituie pro
blema fundamentală a activității 
consiliilor populare, care au da
toria să aplice ferm prevederile 
legii, să asigure executarea la 
timp, în termen, a lucrărilor stabi
lite, executarea tuturor lucrărilor 
de întreținere și îngrijire, astfel 
incit să fie obținute recolte mari 
pe toate suprafețele.Ce concluzii practice pentru activitatea din agricultură se desprind din dezbaterile care au avut loc la Congresul consiliilor populare și la plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor ?în primul rind, a fost reafirmat cu toată claritatea adevărul probat cu numeroase exemple că, a- colo unde oamenii s-au preocupat cu răspundere de buna organizare a producției și a muncii, de folosirea gospodărească a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție, au aplicat tehnologii adecvate condițiilor din zonă s-au obținut rezultate bune și foarte bune in ciuda condițiilor climatice nefavorabile din acest an. Merită evidențiată în acest sens activitatea desfășurată de oamenii muncii din multe consilii agroindustriale și unități agricole din județele Timiș, Arad, Olt și din alte județe care au reușit nu numai să-și realizeze producțiile planificate la grîu și orz. dar chiar să depășească cu mult angajamentele asumate la începutul acestui an. Sînt experiențe care trebuie studiate cu toată atenția, astfel ca tot ce este bun pe planul conducerii și organizării producției, pregătirii

tehnologice, constituirii asolamen- teior, asigurării seminței să fie extins și generalizat încă din aceste zile ale campaniei agricole de toamnă. Important este ca pretutindeni să se asigure valorificarea la nivelul exigențelor actuale a condițiilor de care dispune fiecare unitate, astfel incit să se asigure obținerea recoltelor planificate la culturile de toamnă, să se realizeze efectivele de animale și producțiile prevăzute în zootehnie, să fie puse de pe acum baze trainice viitoarei recolte.In același timp, participanții la dezbateri au abordat cu spirit de răspundere și înaltă exigență uner le neimpliniri, înregistrate in perioada analizată în 'diferite sectoare ale agriculturii. Astfel, pe bună dreptate, s-a subliniat că ne- realizarea integrală a planului la producția de cereale păioase, precum și la alte culturi trebuie pusă nu numai pe seama factorilor climaterici nefavorabili, cit mai ales pe seama slabei exigențe manifestate de unele cadre de conducere din unități agricole și de specialiști, nerespectării tehnologiilor a- gricole, a slabei activități de îndrumare și control din partea organelor agricole teritoriale și centrale. Este imperios necesar ca în fiecare unitate agricolă să se treacă la efectuarea unor analize a- profundate ale activității depuse pină acum, la identificarea cauze- , lor care au dus la neîndeplinirea sarcinilor prevăzute, pentru a pre- întîmpina repetarea unor abateri, neajunsuri, pentru lichidarea lipsurilor, pentru întărirea răspunderii fiecărui lucrător din agricultură, indiferent de locul de muncă. în această lumină capătă importanță deosebită activitatea practică Imediată, intervenția fermă a cadrelor de răspundere pentru asigurarea unei organizări e- xemplare a muncii, astfel ca lucrările complexe din această campanie — strîngerea recoltei de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, culesul legumelor, fructelor și strugurilor, asigurarea furajelor, executarea arăturilor și însămînțărilor de toamnă — să se desfășoare exemplar.Campania agricolă de toamnă, aflată în plină desfășurare, oferă un cîmp larg de afirmare a inițiativei lucrătorilor din agricultură pentru aplicarea neîntîrziată în practică a prețioaselor indicații cuprinse in cuvîntările secretarului general al partidului la Congresul consiliilor populare, a sarcinilor ce decurg din Chemarea-apel a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodăririi Apelor publicată în ziarul nostru de ieri. Revine ca o îndatorire organelor și organizațiilor de partid de la sate de a desfășura în această perioadă o susținută activitate politico-educativă, pentru a întări răspunderea în muncă a mecanizatorilor, cooperatorilor, tuturor lucrătorilor de pe ogoare, asi- gurînd în fiecare localitate mobilizarea la lucru a energiei, hărniciei, elanului Întregii obști sătești, capacitatea ei de organizare și dăruire, pentrp executarea e- xemplară a volumului mare de lucrări în această campanie agricolă de toamnă.

de partid, primarul municipiului Iași, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și a combinatului.Dialogul secretarului general; al partidului cu specialiștii de pe marea platformă industrială ieșeană s-a constituit într-o analiză aprofundată a modului în care se realizează sarcinile de mare însemnătate ce revin combinatului, a principalelor probleme legate de dezvoltarea în continuare a acestuia. Raportînd despre transpunerea în practică a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind sporirea și diversificarea producției, creșterea continuă a nivelului său tehnic și calitativ, directorul general al centralei industriale de resort, ing. Vasiîe Mutu, a relevat că în combinat au fost asimilate peste 100 de mărci de oțeluri, s-au turnat piese de oțel în greutate de peste 300 tone, au fost realizați cilindri de laminor cu crustă dură, prima presă de 800 tone forță pentru tăiat și presat deșeuri metalice, produse de mare performanță. *Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca Centrala industrială de uti

laj metalurgic și de construcții — a cărei Înființare cu puțin timp . în urmă se încadrează în ansamblul măsurilor de perfecționare a activității în acest sector inițiat de secretarul general al partidului — să-și adincească specializarea pe profilul actual, să-și sporească ponderea în ansamblul ramurii. Vizitarea oțelă- riei a pus în evidență preocuparea colectivului pentru asimilarea a noi mărci de oțeluri, pentru sporirea e- ficienței economice. Printre cele mai însemnate succese obținute este de menționat elaborarea otelurilor speciale necesare fabricării unor utilaje din domeniul energeticii nucleare.In prezența secretarului general al partidului, la oțelărie se desfășoară un moment emoționant : este pus în funcțiune noul cuptor electric de 100 tone, executat în devans, gata acum să elaboreze prima sa șarjă de oțel. Pe un uriaș panou se pot citi cuvintele ce exprimă aleasa bucurie de a-1 avea ca oaspete pe conducătorul partidului și al țării : „Raport muncitoresc : Mult iubite si stimate tovarășe secretar general

Nicolae Ceaușescu. vă raportăm că, în cinstea sosirii dumneavoastră, punem în funcțiune cuptorul de 100 tone, ultimul utilaj din capacitatea de, topire de 400 mii tone, cu trei ani și două luni înainte de termen11.Sînt clipe de profundă mîndrie patriotică pe care le trăiesc cu emoție toți cei prezenți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apasă pe butonul fie comandă, declanșînd ultima operație din procesul de elaborare a oțelului. Cuptorul electric, conți- nînd metalul clocotind, începe să se încline. După cîteva clipe de așteptare, jetul de oțel lichid înaintează spre oala de turnare, decorînd spațiul halei cu jerba multicoloră a scînteilor. Momentul este marcat prin puternice aplauze și urale. Muncitorii și specialiștii prezenți scandează cu entuziasm, cu multă însuflețire „Ceaușescu—oțelarii !“.Secretarul general al partidului a adresat calde felicitări colectivelor care au participat la realizarea cuptorului.Vizitarea acestui sector a prile-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Moment emoționant la Combinatul de utilaj greu : este pus în funcțiune noul cuptor electric de 100 tone, executat în devans

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
20 de ani de strălucită afirmare 

a invățămîntului românesc
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■ « A
Școli §i lumină în miez

de septembrie
încă o dată, părinți, 

educatori, țară, trăim 
in miez de septem
brie, împreună cu 
cinci milioane de co
pii, adolescenți și ti
neri, clipele intiiului 
semnal 
an de

' muncă.
Trăit 

țire a 
greș . _____și dăinuire prin afir
mare de sine, momen
tul cind iși redeschid 
porțile miile de lăcașe 
de cultură și civiliza
ție —: constelind, azi, 
intreg cuprinsul pa
triei — ne reunește, 
gind lingă gind, inimă 
lingă inimă, în fiorul 
de cinstire și 
noștință pentru adîn- 
cul izvor de lumină și 
iubire de patrie al șco
lii românești.

Coordonatele emo
ționante pe care se 
înscrie acest moment 
deosebit al școlii do- 
bîndesc in acest an 
aniversar semnificația 
unui bilanț impresio
nant. Noi orizonturi 
de cunoaștere și 
ție se deschid 
neros înaintea 
căruia dintre 
configurind una 
tre marile resurse 
spirituale și materiale 
ale Epocii de •lumină 
pe care o trăim.

însoțind copii sau 
nepoți către școală, cu 
gind de bucurie sau 
rememorindu-ne și re
găsind in ființa noas
tră ființa, făuritoare 
de înalte valori uma
niste și profesionale, a 
școlii românești, trăim, 

^cu profund înțeles, a-

spre un nou 
învățătură, de

ca o consfin- 
nevoii de pro

priu cunoaștere

devărul rostit de cti
torul României de azi 
și de miine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căruia in tot 
ce s-a făurit și se îm
plinește in jurul nos
tru se află opera edu- 
cativ-formativă a șco
lii, rodul organicei in
tegrări a acesteia în 
procesul revoluționar 
de făurire și perfec-

ÎNSEMNĂRI

recu-

crea-

noi, 
din-

ționare a noii 
cietăți.

Cinci milioane de pre
școlari și școlari, elevi 
și studenți vin 
nou la startul 
mai generoase i 
jări sub semnul 
de cunoștințe, de nou, 
al devenirii ca oameni 
folositori patriei, con
structori cutezători ai 
socialismului și comu
nismului. In conștiința 
fiecăruia dintre noi se 
luminează o perspec
tivă legică, fundamen
tală către ceea ce 
sint chemați să împli
nească in anii viitori 
cei aflați, astăzi, pe 
băncile școlii, în ate
liere și amfiteatre. 
Prin hotăririle Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, 
gistralul 
t o v a r 
Nicolae 
prezentat 
definit invățămîntului 
românesc de toate 
gradele noi exigențe Și 
obiective, pe măsura

SO-

i din 
celei 

anga- 
setei

prin ma- 
Raport al 
asului 

Ceaușescu 
atunci, s-au

cutezătorului proiect 
social, uman și econo
mic gindit — pentru 
țară și oamenii ei — 
pină la finele acestui 
secol și in perspecti
va mileniului viitor. 
România anilor 2000, 
prefigurată cu clar
viziune și fermitate 
prin gindirea marelui 
conducător al națiunii, 
prin munca eroică a 
întregului popor ro
mân, are în școală una 
dintre cele mai im
presionante platforme 
de lansare, o vatră de 
lumină revoluționară 
și civilizație socialistă 
unde se deprind cu
noștințe pe măsura 
progresului multilate
ral al științei și prac
ticii constructive, unde 
se modelează caracte
re integre, puternice, 
temerare, devotate 
slujirii patriei, idealu
rilor partidului comu
nist.

In acest luminos 
septembrie în care 
ecourile muncii eroice 
din uzine, de pe șan
tiere, de pe ogoare 
răzbat pină in zecile 
de mii de săli de cla
să și amfiteatre sim
țim cum evenimentul 
căruia îi sintern mar
tori cuprinde valențe 
ale unui legămint cu 
trecutul și viitorul. A- 
vind la temelie tradiții 
seculare, beneficiind 
mai cu seamă de 'ex
cepționala dezvoltare

Mihal
NEGUEESCU

(Continuare 
in pag. a V-a)
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JEPOCA NICOLAE CEAUȘESCU»
20 DE ANI DE STRĂLUCITĂ AFIRMARE 

A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ROMÂNESC
„în întreaga activitate de formare a tineretului pentru muncă și viață, un rol important 

revine școlii, care, prin întregul proces de învățămînt, trebuie să aducă o contribuție determinantă 
la formarea și educarea tinerilor pentru muncă și viață, pentru a fi întotdeauna demni și devotați 
cetățeni ai patriei socialiste». NICOLAe CEAUȘESCU

Ca în numeroase alte do
menii, și în cel al învățămân
tului se oglindesc cuprinzător 
și pregnant marile realizări 
ale societății românești obți
nute în ultimii douăzeci de 
ani. Congresul al IX-lea al 
partidului a marcat declan
șarea celor mai înalte energii 
românești, prin fixarea și 
realizarea unor obiective de 
însemnătate istorică, la care 
au aspirat nenumărate gene
rații de înaintași.

A început atunci o etapă 
nouă de, istorie românească, 
etapa gîndirii novatoare, a 
efervescenței și a creației ge
neralizate, etapa celor mai 
înalte probe de eroism pentru 
milioane și milioane de des
tine românești, etapa încrede
rii nestrămutate în virtuțile 
muncii libere, ale creației, ale 
păcii. în mod firesc și nece
sar, școala românească s-a si
tuat în primele rînduri ale 
luptei pentru împlinirea aces
tor nobile aspirații, fiind în
vestită cu înalta responsabili
tate de principal factor de 
cultură și civilizație socialistă 
al țării. ■(

De aici, și toate acele însu
șiri adăugate în cei 20 de ani 
profilului ei spiritual și ma
terial : educația în cultul iubi
rii de țară a fost repusă în 
drepturile ei firești și prezen
tată astfel încît să conducă 
spre o sinteză superioară în 
formarea noilor generații pen
tru muncă și pentru viață; 
colaborarea cu știința și pro
ducția a dobîndit un conținut 
unitar, organic, intrînd ca 
principiu de bază în alcătui
rea unei strategii de amplă 
perspectivă în domeniul pre
gătirii cadrelor, concepție 
creatoare, profund originală, 
al cărei arhitect este tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului 
și președintele Republicii; 
planurile și programele de în
vățămînt, întreaga vastă operă 
de perfecționare a învățămân
tului de toate gradele, desfă
șurată sub directa îndrumare 
a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 

■ au cunoscut numeroase și ra
dicale izbînzi printr-o necon
tenită apropiere de exigențele 
dezvoltării sociale și ale îm
plinirii personalității umane ; 
localuri școlare noi, moderne, 

.înzestrate cu laboratoare, ca
binete și ateliere didactice au 
devenit embleme contempo
rane ale tuturor așezărilor ro
mânești.

Mai mult decît oricînd, 
școala românească a dobîndit 
astfel conștiința valorii de 
sine și prin chiar acest fapt 
și-a deschis calea autoperfec- 
ționării continue.

K________________

PREGĂTIRE TEMEINICA MUlTILflTERflll 
PENTBU Ml COPIII Șl TINERII TABU

INVAtATUIA SI MUNCA, MUNCA SI INVATATUBA-
OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE ȘCOLII

Invățămîntul românesc asigură astăzi ca
drul larg, accesibil de pregătire a întregu
lui nostru tineret, a cadrelor și specialiștilor 
necesari pentru toate domeniile de activi
tate. Sint edificatoare, în acest sens, condi
țiile materiale • și spirituale asigurate de 
societatea socialistă :
- REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂ- 

MÎNT a cunoscut o amplă dezvoltare :
29 333 în acest an de studiu, față de
24 060 în anul 1965-1966

— funcționează în prezent :
12 950 grădinițe
14 300 școli primare și gimnaziale

981 licee
1 063 școli profesionale și de maiștri 

44 instituții de învățămînt superior
- ZESTREA DIDACTICĂ ÎNSUMEAZĂ :
105 500 săli de clasă

991 amfiteatre și săli de curs
1 017 săli.de seminar

283 350 locuri în internate
90 800 locuri în cămine studențești.

Toate acestea au stimulat CREȘTEREA 
POPULAȚIEI ȘCOLARE în raport cu crește
rea populației, după cum urmează :

21,6 la sută în anul școlar 1965—1966
24,9 la sută în anul școlar 1985-1986

V

Școala noastră se constituie ca un sistem 
complex, închegat, de pregătire profesio
nală, științifică, politică, culturală, umanistă 
a tineretului, în concordanță cu cerințele 
dezvoltării economico-sociale a țării, legă
tura învățămîntului cu producția și cerce
tarea științifică reprezentînd coordonata sa 
fundamentală :
- PESTE 90 LA SUTĂ DIN ELEVII ÎNVĂ- 

ȚĂMINTULUI LICEAL se pregătesc în licee 
industriale, agroindustriale și silvice.

© 54 la sută din timpul de pregătire este 
afectat studiului disciplinelor științifice 
fundamentale, de cultură generală și social- 
politice.

0 46 la sută — disciplinelor tehnologice, 
de specialitate și practicii în producție.

PROFESORI Șl EDUCATORI DE ÎNALTA COMPETENTA
Un valoros corp profesoral - educatoa

re, învățători, profesori în învățămîntul 
gimnazial, liceal și profesional, personal 
didactic în învățămîntul superior - asigură 
pregătirea noilor promoții de muncitori și 
specialiști :

242 000 CADRE DIDACTICE în anul șco
lar 1985-1986, față de 186 641 în anul 
1965-1966.

Oamenii școlii participă la diferite for
me de perfecționare continuă a pregătirii,

- 66 LA SUTĂ DIN STUDENȚI învață în 
facultăți cu profil tehnic, agronomic, silvic.

® 40-65 la sută din timpul lor de pre
gătire este afectat.disciplinelor tehnice, de 
specialitate și practicii în producție.
- PRODUCȚIA EDITORIALĂ destinată 

școlii de toate gradele reprezintă, numai în 
anul 1985, 557 titluri, în peste 17 milioane 
exemplare.
- ÎMBINAREA ÎNVĂȚĂTURII CU MUNCA 

a reprezentat, în anul 1984 :
1 176199 mii lei - activitatea practică 

productivă a elevilor din învățămîntul 
liceal, profesional și de maiștri.

618 674 mii Iei — activitatea de integrare 
în învățămîntul superior.

în acord cu cerințele revoluției științifice 
și tehnice și exigențele muncii de calitate 
în procesul instructiv-educativ.

ÎN ANUL 1984-1985 au fost cuprinși în 
formele de perfecționare a pregătirii :

— 3 320 812 — personal muncitor din 
toate ramurile economiei, din care :

— 32 785 cadre didactice.
în cincinalul 1981—1985 au participat la 

formele de perfecționare a pregătirii 
187 228 cadre didactice.

ȘCOALA NOUA- 
EMBLEMA MTEMMNÂ 

A FIECABEI AȘEZA» BOMÂNEȘTI
Este o realitate demonstrată elocvent de asemenea date:
- 75,8 LA SUTĂ DIN TOTALUL SUPRAFEȚEI DESFĂȘU

RATE A CLĂDIRILOR ȘCOLARE existente astăzi în România 
au fost realizate în ultimii 40 de ani, iar dintre acestea, 
70 LA SUTĂ au fost construite numai în ultimele două 
decenii.

- echivalentul construcțiilor ridicate în ultimele patru 
decenii pentru nevoile învățămîntului reprezintă 14 orașe 
cu 100 000 locuitori fiecare ; 10 dintre aceste orașe au fost 
înălțate în ultimele două decenii.

Pagină realizată de Florica DINULESCU și Mihai IORDANESCU 
Foto : Sandu CRISTIAN și Eugen DICHISEANU

s%25c4%2583li.de


. SClNTEIA — sîmbătă 14 septembrie 1985 PAGINA

In expoziția privind dezvoltarea invățămintului preuniversitar ieșean

■MH

I
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(Urmare din pag. I) juit, în același timp, examinarea problemelor legate de dezvoltarea oțelăriei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie luate măsurile necesare pentru ca, .pină în anul 1988, capacitatea oțelăriei să crească la un milion tone anual, oțel necesar pentru burlane și țevi, pentru alte produse metalurgice. în timpul vizitei s-a analizat, de asemenea, amplasarea la Iași a unui laminor pentru realizarea de țevi și burlane de performanță.A fost urmărit în continuare fluxul tehnologic din- secția forjă grea, unde s-au evidențiat preocupările pentru asimilarea in fabricație a unei game largi de cilindri pentru laminoare, în vederea . eliminării, importurilor. Un loc deosebit, intre produsele de înaltă tehnicitate realizate îl ocupă arzătoarele auto regenerative pentru cuptoarele din sectoarele de forjă și tratament termic. Această premieră tehnică asigură reducerea cu circa 30 la sută a consumului de gaze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat această soluție tehnologică și a indicat sa fie extinsă, in viitor, o dată cu metodele de tratament termic secundar.S-a vizitat în continuare secția de mecanică grea, unde se execută o gamă largă de piese și echipamente de mari dimensiuni, componente ale utilajelor tehnologice pentru energetică, metalurgie, minerit, la realizarea cărora se aplică soluții și procedee moderne de înaltă productivitate și eficiență, elaborate de specialiștii combinatului. S-a evidențiat că în centrul preocupărilor colectivului muncitoresc de aici se situează transpunerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului privind creșterea indicelui de valorificare a metalului, sporirea gradului de funcționalitate și fiabilitate al produselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că in secție se produc, la scară industrială, cilindri turnați din fontă cu crustă dură și cilindri forjați' din oțel pentru laminoare, atit pentru 

beneficiarii interni, cit si pentru export, cilindri calibrori din fontă cu grafit nodular, care asigură o reducere de circa 40 la sută a consumului de metal față de piesele din fontă obișnuită, scule pentru lami- noarele de țevi, bucșe din oțel forjat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se creeze un centru service, care să asigure atit buna funcționare a mașinilor și agregatelor, cit și pregătirea forței da muncă la nivelul dotării existente.La secția de utilaj tehnologic complex greu au fost prezentate aspecte legate de asimilarea turbinelor hidroenergetice de 14 MW, a morilor cu bile și autogene pentru prepararea minereurilor cuprifere, a caje- lor pentru laminoare, a celorlalte a- gregate complexe ’pentru înfăptuirea' programului național energetic și da- dezvoltare a bazei de materii prime. Secretarul general al partidului a apreciat rezultatele obținute și a cerut să se acorde cea mai mare a- tenție fabricației de turbine hidraulice, de agregate pentru prepararea minereurilor. S-a indicat, totodată, ca la mașinile-unelte de mare performanță să fie extins sistemul de lucru în colective coordonate de specialiști pentru programarea și executarea operațiilor de complexitate sporită.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor oamenilor muncii din Combinatul de utilaj greu felicitări pentru realizările obținute. Combinatul a reușit, intr-un timp relativ scurt, să se dezvolte puternic și să fie una dintre unitățile importante de utilaj greu din. țară — a arătat secretarul' general al partidului — și sint perspective ca acest combinat să se dezvolte mai puternic, ca oțelăria să ajungă pină la un milion tone,-ceea ce va transforma Iașiul într-un centru siderurgic, producând de aproape patru ori mai mult oțel decît realiza România în 1938. Toate a- cestea demonstrează forța și capacitatea poporului nostru, a oamenilor muncii de a înfăptui pqjitica partidului nostru de făurire a societății 

socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. Cu asemenea combinate putem merge cu pași repezi spre comunism. Vă felicit încă o dată și vă doresc mult succes, multă sănătate și. fericire — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu.S-a vizitat în continuare JJceul 
industrial nr. 8 lași, unitate de învățămînt complexă, care pregătește viitorii muncitori ai Combinatului de utilaj greu. Din 1979, anul înființării, in această veritabilă uzină școlară, care dispune de o bază materială puternică, de personal didactic și ingineresc de recunoscută competență, au învățat meserii mii de elevi care lucrează astăzi tn1 secțiile de producție ale combihatului.Și aici, ca de altfel pe în- tregul traseu străbătut, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sint în- timpinați de mii de oameni cu un vibrant entuziasm, cu dovezi de aleasă stimă și . prețuire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntului, și de Poliana Cristescu, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Secretarului general al partidului i-au fost prezentate de către Dumitru Purțuc, directorul liceului, aspecte ale procesului de învățămînt. S-a subliniat că, în ultimii cinci ani, prin cursurile liceale de zi și serale, prin școala profesională și cea de maiștri. au fost pregătite într-o gamă largă de profesii aproape 3 000 de cadre, care s-au integrat tn procesul de producție al combinatului.Au fost vizitate în continuare laboratoarele, pe specialități, echipa-- te modern, unde tinerii deprind tainele prelucrării metalului, ale transformării lui in mașini și utilaje necesare economiei naționale, și exportului. Elevii și-au exprimat cu căldură, cu emoție recunoștința

. fierbinte pentru de pregătire ce: mulțumind din părintească cu car.e sint înconjurați în procesul formării lor ca munci- ; tori destoinici; constructori de mîine ai societății noastre socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceatișescu au fost invitați să viziteze o expoziție care'ilustrează dezvoltarea bazei ma-:teriale a învățămîntului preuniversitar ieșean în ultimele două decenii, diversificarea profilului unităților de învățămînt, contribuția unităților școlare la realizarea producției industriale și agricole a județului. Elevi și eleve, fruntași ai liceelor ieșene, au prezentat frumoasele lor realizări, care fructifică experiența acumulată..;...înJ: școală și;^ . _____________________ _______._____ , „uzină, unde procesul instructiv a ~ varășa ,;EIena Ceaușescu s-au îhdrep- căpătat valențele uneî activități 'di- '■ tat apoi;-spre Următorul obiectiv al vizitei. Mii de oameni ai muncii ieșeni, muncitori, elevi, studenți, cadre didactice și-au manifestat, de-a lungul întregului traseu, dragostea nețărmurită față de secretarul general al partidului, au ovaționat inde- lung pentru partid și conducătorul său, au scandat „Ceaușescu r- P.C.R. !“, „Ceaușescu — eroism. România — comunism !“. Tineri și tinere imbrăcați in portul moldovenesc tradițional s-au prins . ih horă, formații artistice.au cîntat. frumoase melodii populare. Pretutindeni, o mare de oameni care, prin manifestările de entuziasm, au dat glas bucuriei de a-l avea din nou în mijlocul, lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele căruia sînt legate marile împliniri ale patriei.Dialogul de lucru al secretarului, general al partidului cu făuritorii ■ de bunuri materiale ieșeni a conți-; nuat la întreprinderea de ma- 
șini-agregat și mașini-unel- 
te speciale m°dernă unitate a industriei noastre creată, ca de altfel toate celelalte obiective aflate în zona industrială din partea de sud-' : est a municipiului, în anii de mărețe împliniri istorice ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".

condițiile minunate le sint . asigurate, inimă pentru grija

namice, în sfrinsă legătură'cu producția, cu munca. Expoziția sintetizează o realitate existentă la scara întregii țări : transpunerea în viață a relației învățămint-cercetare-producție. devenită în anii „Epocii Ceaușescu" elementul definitoriu al politicii românești în domeniul in- structiv-educativ, ce poartă amprenta gindirii analitice, de largă deschidere spre viitor a secretarului general al partidului.Un loc aparte în câdrul expoziției îl ocupă panourile și exponatele care prezintă activitatea pionierilor și uteciștilor din județ. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate numeroasele activități de educație revoluționară și patriotică, de formare pentru muncă, pentru viață. Sînt expuse o serie de aparate electronice, plachetele unor mașini ale viitorului realizate de pionieri în cadrul cercurilor de creație. în cadrul expoziției sint ilustrate, de asemenea, participarea tineretului școlar, a membrilor Uniunii Tineretului Comunist la dezvoltarea economică a județului, la activitatea de creație tehnico-știirițifică, realizările brigăzilor care participă pe șantiere, la înfăptuirea marilor obiective de investiții.

Secretarul general al partidului a adresat calde felicitări pionierilor și uteciștilor pentru bunele rezultate obținute in școală și' în producție, exprimînd dorința ca, și în viitor, școlarii din Iași să. învețe bine, să se pregătească temeinic pentru a deveni demni urmași ai puternicului detașament al clasei noastre muncitoare.Miile de elevi și profesori prezenți au aplaudat cu căldură, au ovaționat îndelung, au scandat numele partidului, al secretarului său general, exprimînd prin aceasta angajamentul de a depune toate eforturile pentru a răspunde nobilei și importantei misiuni încredințate — formarea prin muncă și pentru muncă a tinerei generații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to-

La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați de Alexandru Necula, ministrul indus- • triei electrotehnice, de reprezentanți ai centralei industriale de profil și ai unității vizitate.Prezentînd raportul muncitoresc al tînăfului colectiv de aici, directorul întreprinderii, Constantin Gîlea, a arătat că, în perioada car e a trecut din acest an, la principalii indicatori de plan s-au înregistrat însemnate creșteri față de prevederi. Producția fizică a fost depășită cu Îl la sută.De Ia precedenta vizită, colectivul Întreprinderii, a cărui medie de vîr- stă nu depășește 25 de ani, a dobîn- dit o personalitate distinctă în peisajul .economic al județului, al țării..Secretarul general al partidului a, fost informat că indicațiile date' cu prilejul vizitei precedente sînt îndeplinite, întreprinderea ieșeană asimi- lînd. întreaga gamă de elemente tipizate necesare fabricării de mașini- agregat și linii de transfer pentru toate .ramurile economiei naționale. Totodată, s-a relevat că această modernă unitate a trecut de la producerea. mașini,lor-unelte de serie la fabricarea mașinilor speciale, care asigură valorificarea superioară a rezultatelor cercetării românești, precum și a materiilor prime.Pe parcursul vizitării principalelor secții de producție, gazdele au prezentat aportul întreprinderii ieșene la înfăptuirea programelor speciale din diverse sectoare ale economiei naționale, cum ar fi cele din industria autovehiculelor și industria carboniferă, precum și .contribuția la dezvoltarea industriei de rulmenți. Au fost înfățișate, de asemenea, rezultatele privind tipizarea subansam- blelor care intră în componența produselor purtînd marca întreprinderii, subliniindu-se preocupările pe a- ceastă linie care au condus la scurtarea ciclului de fabricație de aproape două ori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați in legătură cu contribuția de 

seamă în asigurarea acestor succes a cercetării proprii. în prezent, 80 l sută din productia-marfă a între prinderii o reprezintă produsele no S-a arătat că a fost elaborat un pre gram special privind automatizare proceselor de • fabricație, prin apli carea căruia productivitatea munc se va dubla.în secția de montaj au re' t atenț.iâ o serie de mașini pregk pentru a fi expediate beneficiarilc de peste hotare, experiența acumu lată în cei aproape zece ani de exis tență permițind colectivului între prinderii să răspundă cu promptitu dine solicitărilor economiei națio nale, ale partenerilor externi.■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu adresat calde felicitări muncitorilo și specialiștilor, care, într-o perioa dă scurtă de timp, au reușit să pro ducă mașini de tehnicitate înalt' și le-a urat să obțină rezultate ci mai bune, să acționeze în continuar pentru ridicarea calității produseloi a întregii activități.Directorul unității a mulțumit pen tru aprecierile la adresa colectivu lui, pentru prețioasele indicații pri mite în timpul vizitei și a exprima angajamentul tuturor de a nu pre cupeți nici un efort pentru îndepli nirea exemplară a indicatorilor d plan pe acest an și pe întregul cinci nai. pentru a pune o bază trainic; trecerii la înfăptuirea sarcinilor ce 1 revin in primul an al viitorului cin cinai.Pretutindeni, pe parcursul vizite! tovarășul Nicolae Ceaușescu. to varășa Elena Ceaușescu au fost în timpinați. într-o atmosferă insufle titoare, cu sentimente de intens: bucurie prilejuită de reîntîlnirea ci secretarul general al partidului. Ti nere și tineri au oferit. în semn d< aleasă prețuire, frumoase buchete d. flori. S-a scandat cu puteri „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușesci și poporul". „Stima noastră si min dria. Ceaușescu — România !“.Vizita de lucru a tovafășulu Nicolae Ceaușescu, împreună cu to varășa Elena Ceaușescu, in județu Iași continuă.

In timpul vizitei la Întreprinderea de mașini-agregat și mașini-unelte speciale
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Congresul consiliilor populare a deschis largi 
orizonturi de activitate rodnică organelor

locale ale puterii și 
„Autofinanțarea va oglindi efectiv 
spiritul gospodăresc al consiliilor 

populare"Orientările și indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntările pe care am avut nemărginita bucurie de a le asculta în sala Congresului consiliilor populare constituie pentru toți deputății și, de fapt, pentru toți cetățenii mobilizatoare programe de acțiune. Secretarul general al partidului a subliniat din nou, cu toată claritatea, una din sarcinile importante ce revin consiliilor populare — și anume asigurarea autofinanțării tuturor unităților administra- tiv-teritoriale, ca premisă obligatorie a procesului de autocondu- cere.în acest domeniu, șl județul Neamț a obținut unele realizări. Dacă la sfîrșitul cincinalului precedent în județul nostru se auto- finanțau numai 8 unități administrativ teritoriale, în prezent numărul acestora se ridică la 27. Demn de remarcat este și faptul că veniturile proprii la bugetul consiliului popular județean sînt cu 140 000 000 lei mai mari față de volumul prevăzut. Principala sursă a acestor venituri au constituit-o mica industrie și prestările de servicii, mai buna valorificare a resurselor materiale locale.Totuși, trebuie să recunoaștem deschis că în domeniul autofinan-

ascultat cu viu Interes stră- cuvîntare rostită Ia deschi- lucrărilor congresului de to-Am lucită derea varășul Nicolae Ceaușescu. La întoarcerea în comună, în cadrul a- dunărilor cetățenești, în întîlnirile cu oamenii muncii, cu toți cetățenii comunei, voi prezenta pe larg învățămintele cu care am plecat de la acest înalt forum al democrației socialiste, precum și modalitățile prin care va trebui să acționăm în vederea îmbunătățirii întregii noastre activități.Una din direcțiile importante de acțiune spre care ne-au îndrumat cuvîntarea secretarului general al partidului, lucrările congresului este dezvoltarea industriei mici șl a prestărilor de servicii. Sîntem hotăriți și ne vom mobiliza în așa . fel eforturile incit în anul 1990 să obținem o valoare a producției- marfă industrială > de cel puțin 8 000 lei pe locuitor, garanție sigură a autofinanțării întregii noastre activități. In acest sens vom trece cu hotărire la dezvoltarea resurselor energetice locale, mai ales că avem un real potențial hidroenergetic pretabil la realizarea de micro- hidrocentrale; la realizarea Încă din acest an a unor stații de biogaz în fiecare circumscripție electorală. Sîntem în stadiu avansat cu instalațiile de captare a energiei solare pentru prepararea apei calde menajere la blocurile de locuințe șl grupurile sociale din centrul minier Șuncuiuș.Vom extinde, de asemenea, acti- Ianc DUMITRU 
primarul comunei Șuncuiuș, 
județul Bihor

La întreprinderea „Electromureș" din Tlrgu Mureș

t

Inginerul secției — pe calea Si a in-

sub-specifice de continuu resurselorLA ÎNTREPRINDEREA „RULMENTUL
Un mod exemplar de a acționa pentru 
realizarea fiecărui contract la exportNu cu mult timp în urmă, întreprinderea „Rulmentul" din Brașov a primit de la o serie de firme străine comenzi suplimentare pentru mai multe loturi de rulmenți. Totalizate, comenzile respective se ridicau la circa un milion de rulmenți, cifră care nu putea fi ignorată. Ca atare, comenzile au fost acceptate, iar contractele încheiate. Aceasta în pofida faptului că onorarea lor punea probleme deosebite colectivului brașovean. Una din acestea o constituia lipsa de capacitate la unele linii de prelucrare și montaj, mai cu seamă la rulmenții de tipul „TIMKEN". Ce-i drept, în uzină exista o linie creată special pentru montarea unor asemenea rulmenți, tot pentru export, dar aceasta era încărcată la întreaga capacitate proiectată. Pentru onorarea noilor contracte se impunea, deci, să se mărească producția acestei linii de fabricație.Ce era de făcut ? S-a studiat bine situația încărcării liniei, precum și rezervele ce pot fi create printr-o organizare exemplară a producției și a muncii. Apoi s-a stat de vorbă cu oamenii, cu cei care lucrează în 

țării realizările puteau fi mult mai mari, atît pe plan județean, cît și la nivelul localităților. Cauzele acestor neîmpliniri constau atît în lipsa de preocupare a unor consilii populare pentru creșterea veniturilor proprii prin mai buna valorificare a resurselor locale, cit și în lipsa unui control riguros asupra cheltuielilor prevăzute în bugetele locale.Toate aceste deficiențe vor fi temeinic analizate în adunările cetățenești, în sesiunile consiliilor populare, în care vom stabili măsuri pentru perfecționarea activității economico-finapciare a acestora. Vom face totul pentru ca, așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiecare localitate, cît și întregul județ Neamț să realizeze efectiv autofinanțarea, să asigure o contribuție cît mai importantă la fondul general de dezvoltare a țării, precum șl mijloacele necesare propriei ascensiuni economico-sociale. Se poate spune că autofinanțarea va oglindi efectiv spiritul gospodăresc al consiliilor populare.
Maria RUGINA
directorul Administrație! financiare 
a județului Neamț

da

domeniul prestărilor da

vitatea In carierele de piatră șl extragere a nisipiului și balastului de rîu. Vom putea astfel livra beneficiarilor piatră brută, conca- sată, precum și piatră pentru producerea varului — activitate productivă pe care, de asemenea, o vom dezvolta simțitor.In colaborare cu industria republicană vom realiza o secție pentru articole din cauciuc. Vom extinde, de asemenea, unele activități -'în domeniul prestărilor de servicii ca, de pildă, pentru prelucrarea pieilor și blănurilor de animale, cojocărle și Împletituri din nuiele, activități în care avem anumite tradiții.Comuna Șuncuiuș este așezată In zonă colinară, cu sate mai izolate între ele, incit nu întotdeauna putem colecta laptele de vacă în stare proaspătă. De aceea, ne-am propus să realizăm o unitate de prelucrare primară a laptelui. Tot în domeniul micii industrii alimentare ne vom preocupa de plantelor medicinale și a fructelor de pădure, prin extinderea secției de sucuri și prepararea de siropuri.Acestea sînt cîteva din primele direcții in care ne vom orienta activitatea, convinși fiind că actualul congres a deschis perspective ample dezvoltării micii industrii și serviciilor pentru populație în toa- localitățile țării.

valorificarea

acest sector. Șl aceștia au înțeles necesitatea unei mobilizări totale. Ei au lucrat trei schimburi complete ; s-au redus perioadele de imobilizări ale utilajelor pentru reparații și reglări ; s-a lucrat și în zilele de re- paos. Pînă la urmă, s-a reușit Ca
pacitatea liniei a sporit cu incă 25—28 la sută, ceea ce a permis livrarea comenzilor la termenele stabilite. O contribuție de preț la reu- Ișita acestei acțiuni și-au adus-o sub- inginerul Vasile Pândele, șeful atelierului de montaj rulmenți conici, reglorul Mihai Mocanu și muncitoarele Paraschiva Stoian și Catinca Florea. Datorită muncii lor abnegație și răspundere, a lor stăruitoare depuse de colectiv al uzinei, rulmenții tați cu firmele respective executați la timp și în condiții de cea mai bună calitate. Ca urmare, unul dintre partenerii externi a lansat recent o nouă comandă pentru un nou lot de rulmenți și există certitudinea că exemplul acestuia va fi urmat și de alți parteneri externi. 
(Nicolae ' Mocanu, corespondentul „Scinteii").

pline de eforturi- întregul contrac- au fost

TULCEA SUCEAVA

administrației de stat

comuniste"Am reprezentat la marele forum al gospodarilor țării una din comunele mureșene care a cunoscut In glorioșii ani al „Epoci! Nicolae Ceaușescu" o înflorire cum nici nu visaseră străbunii. Comuna Sîngeorgiu de Pădure, vatră de viață a locuitorilor ei, români și maghiari, se poate mlndri astăzi cu realizări fără precedent. Sporirea recoltelor, creșterea veniturilor din zootehnie au dus la ridicarea bunăstării oamenilor. Dar, trebuia să recunoaștem, în acest domeniu avem încă mari rezerve nefolosite : fertilizarea pășunilor, executarea la timp, cu maximă grijă a lucrărilor de îngrijire a plantelor de cîmp ne pot aduce noi surse de bunăstare.In afară de producția agricolă, In comuna noastră a cunoscut o puternică dezvoltare industria. Paralel cu modernizarea și lărgirea capacităților din cadrul cooperativei' „Tîrnava", ale bazei de recepție a produselor agricole, au apărut noi obiective economice care au îmbogățit gama produselor și serviciilor.A crescut gradul de civilizație, s-au schimbat profund In bine condițiile de viață ale sătenilor. în comună pot fi văzute în prezent blocuri, cu peste 100 de apartamente și avînd un grad de confort ca la oraș. Ne preocupă restrîn- gerea perimetrului construibil, ur- mînd ca peste doi ani să ridicăm un nou centru civic al viitorului oraș agroindustrial Sîngeorgiu de Pădure.Comuna noastră se pregătește să Îmbrace haine de „oraș", fapt care ne determină la unele măsuri care

A avea permanent în centrul atenției problemele agriculturii — iată una din sarcinile principale ale consiliilor populare, subliniată în mod deosebit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare. Sarcină care vizează, în primul rînd, implicarea mal directă, permanentă, a consiliilor populare in folosirea cît mai bună a marii noastre bogății — pămîntul, pentru ca acesta să dea roade cît mai bogate.In comuna noastră, cooperativa agricolă a realizat anul acesta producții medii de 6 000 kg grîu și peste 8 300 kg orz la hectai’ ; în sectorul horticol obținem o producție de aproape 1 200 tone de legume. Rezultate bune înregistrăm de asemenea în sectorul zootehnic, care dispune de 20 000 porcine.Toate acestea sînt, desigur, rodul hărniciei oamenilor, al priceperii lor, dar în aceste rezultate se reflectă și activitatea consiliului popular. Este vorba de acțiunile desfășurate de către deputați pentru mobilizarea tuturor cetățenilor satului la diferitele lucrări de mare interes pentru activitatea productivă : Introducerea apei termale la Încălzirea serelor, a complexului de porci ; realizarea de instalații de biogaz și baterii solare etc.

întreprinderea „Electromureș" din Tg. Mureș, unitate reprezentativă a industriei noastre electrotehnice, a cunoscut în ultimele două decenii — perioadă în care producția a sporit de peste nouă ori — o rapidă diversificare a producției, corespunzător cerințelor economiei naționale. „E- lectromureș" realizează azi, pe lîngă produsele tradiționale, produse de mecanică fină și electronică, mijloace ale tehnicii de calcul, în total a- proape 7 000 tipodimensiuni de produse. In ultima perioadă, întreprinderea mureșeană participă la realizarea unor obiective prioritare ale economiei, cum sînt centralele nuclearo- electrice, cele din domeniile minier, naval, aeronautic, petrolier și altele. Date fiind structura diversificată și volumul mare al producției, întreprinderea consumă anual însemnate cantități de materii prime și materiale, unele deficitare. Bunăoară, la structura producției existente la începutul actualului cincinal, „Electromureș" avea nevoie de un necesar de metal însumînd 22 288 tone, din care 6 060 tone laminate din oțel și 9177 tone sîrmă din cupru. Tocmai de aceea, este demn de relevat că preocuparea perseverentă a specialiștilor din atelierele de proiectare, a inginerilor și muncitorilor din secțiile întreprinderii este încununată aici cu multe reușite în ce privește diminuarea continuă a consumurilor materiale.— Factorul hotărîtor pentru reducerea cît mai substanțială a consumurilor materiale îl constituie în întreprinderea noastră, ca și în cazul altor unități care au un nomenclator larg de fabricație, efortul întregului colectiv de a realiza an de an, lună de lună, tot ce ne-am propus în direcția asimilării de produse noi, cît și a introducerii unor tehnologii perfecționate de fabricație — precizează directorul întreprinderii, inginerul Ioan Olteanu. Cu ani în urmă, priveam cu o oarecare timiditate la produsele situate la nivelul performanțelor mondiale, așteptînd parcă un impuls pentru a atinge și noi a- semenea performanțe. Unii, chiar la noi în întreprindere, nici nu concepeau că am putea fabrica, bunăoară, radiocasetofoane, aparate electrostatice de copiat, combine muzicale ș.a. Iată însă că acum le fabricăm, iar compararea performanțelor produselor noastre cu ale celor similare fabricate pe plan mondial a devenit o practică obișnuită.Reținem în continuare cîteva date ce ilustrează grăitor preocupările colectivului de oameni ai muncii din această unitate pentru promovarea

să asigure acest salt calitativ. Numai în acest an, prin mobilizarea tuturor cetățenilor, am îmbogățit zestrea edilitară a localității cu obiective în valoare de peste 3 000 000 lei, realizate prin muncă patriotică. A crescut considerabil contribuția cetățenilor la realizarea obiectivelor edilitar-gospodă- rești, ajungîndu-se la peste 6 500 zile de muncă. Preconizăm ca pînă în anul 1990 să extindem rețeaua de apă la toate gospodăriile, să amenajăm pîrîul ce ne străbate comuna, să construim un bpzin da captare a apei potabile cu un volum de 500 mc, o hală de producție pentru centrul de achiziție a legumelor șl fructelor, un nou sediu al întreprinderii de gaz metan distribuție și extracție, o sală de sport în incinta liceului industrial, un baraj la Bezid...Vrem să creăm toata condițiile pentru ca orașul să se instaleze la noi cu toate atributele sale da civilizație. Iar pentru aceasta avem de toate. In primul rînd, dorința de muncă, hotărîrea tuturor cetățenilor de a munci pentru înflorirea localității noastre.Prin propria noastră experiență de viață recunoaștem marea înțelepciune a celor spuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la deschiderea congresului, In care arăta că, prin înflorirea puternică a fiecărei localități, prin ridicarea satelor spre nivelul așezărilor orășenești, înaintăm sigur spre făurirea civilizației comuniste.
SZEKELY Carol
primarul comunei Sîngeorgiu 
de Pădure, județul Mureș

întorși acasă, puternic mobilizați de însuflețitoarele Îndemnuri adresate la congres de secretarul general al partidului, vom trece cu ho- tărîre, împreună cu întreaga obște a satului, la transpunerea în viață a sarcinilor concrete, practice ale noii revoluții agrare, hotărîți să ridicăm la cote tot mai înalte realizările de pînă acum.' Aceasta Impune un ansamblu de sarcini complexe, de la urmărirea problemelor tehnico-materiale la mobilizarea tuturor locuitorilor pentru efectuarea la timp și in bune condiții a tuturor lucrărilor agricole, în același timp, consiliul nostru popular va urmări creșterea gradului de cunoștințe agricole al fiecărui sătean, generalizarea experiențelor înaintate, a celor mal noi metode de muncă in producția cerealieră, horticolă șl zootehnică, atît în cadrul cooperativei agricole, cît șl în gospodăriile cetățenilor. Pe această cale vom putea spori aportul comunei noastre, al tuturor locuitorilor săi la realizarea fondului de de produse agroalimentare, la făptuirea programului local Butoapro vizionare.
Teodora FURCA

, primarul comun-ei Macea, 
județul. Arad

statÎn
de

susținută a . progresului tehnic : in vederea ridicări; nivelului calitativ Bl produselor și reducerii consumurilor materiale, în planul tehnic pe acest an sînt înscrise 66 de obiective, din care 51 Ia capitolul „asimilări produse noi", iar 15 — la „introducerea de tehnologii noi". Dar pentru a căpăta o imagine cît mai concludentă în această privință, împreună cu directorul loan Olteanu și inginerul loan Toader, secretar al comitetului de partid din întreprindere, ne oprim în cîteva din secțiile mari ale unității, între care se numără și cea de conductori și cablaje auto.— Pentru noi — spune 
Gigi Dumitrescu, șeful este foarte clar că numai asimilării de noi produse
troducerli de tehnologii moderne da fabricație putem să reducem stanțial consumurile materii prime, să sporim gradul de valorificare a materialeAcest efort este vizibil pasul. Fapt cu atit desti- 

cuutilizează la cone- produs care asl-
aici la totmai demn desubliniat cu cît peste 70 la sută din producția secției estenată exportului. Bunăoară, nu mult timp în urmă, în secție afost asimilat un nou tip de conductori WY ce se xiuni electronice, .gură valorificarea superioară a cuprului. Mai exact, valoarea producției realizate dintr-un kilogram de cupru a crescut de la numai 265 lei, cît era la vechile grupe de conductori, la 3 600 lei în cazul acestui tip de conductori.In fața produsului cu Inițialele „I.P.R.S., gata de livrare", șeful secției precizează : „Sînt componente pentru întreprinderea de piese radio și semiconductoare — București, la care inteligența tehnică a colectivului nostru a făcut ca producția realizată dintr-un kilogram de cupru să crească de la nici 300 lei, la lei". Tot aici, tehnologiilor re, trefilare de cupru și citare a fost sută. In mod deosebit merită remarcate realizările chimistului Csarvasy Iosif și larca, care, după zile și nopți de stu-

9 500 prin îmbunătățirea operațiilor de extruda- și cositorire, consumul de alte materiale defi- diminuat cu peste 20 Ia
subinginerului Cornel Bu-

Ritm susținut de lucru 
pe măsura bunei organizări a munciiîn aceste zile, pe ogoarele județului Tulcea lucrările agricole de sezon s-au suprapus. Nici nu s-a Încheiat recoltarea florii-soarelui și s-a declanșat culesul porumbului. Din grădinile de legume se adună tomatele, ardeii, celelalte produse. în același timp, se fac pregătiri intense în vederea însămînțării orzului și griului. Multitudinea acestor lucrări Impune . o organizare temeinică.In raidul întreprins prin mai multe unități agricole am urmărit cum se desfășoară culesul porumbului. De la început trebuie remarcat că în majoritatea cooperativelor Si întreprinderilor agricole de stat nu se așteaptă Ca porumbul să se coacă pe întreaga suprafață pentru a începe recoltarea. Șefii de fermă și inginerii-șefi urmăresc, zi de zi, stadiul de coacere a lanurilor de porumb. iar acolo unde umiditatea este de 30—35 la sută 6e trece imediat la cules. Ca urmare. în zilele de cînd a început această lucrare, recolta a fost strînsă de pe mai bine de 10 700 hectare. „Grăbim recoltarea porumbului — ne spunea inginerul Vasile Macavei. director al direcției agricole județene, pentru a asigura suprafețele necesare însămînțării culturilor de toamnă. După porumb, vom semăna 26 000 hectare cu grîu și orz. Pentru a elibera din vreme supra- , fetele respective, comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole a stabilit ca in fiecare unitate să se identifice lanurile cu un grad mai avansat de coacere și să fie mobilizate toate forțele în vederea strîngerii recoltei de pe aceste terenuri in cei mult 10 zile".Cum se desfășoară culesul porumbului siliul patru mele Baia oameni. De asemenea. în lanuri se află 20 de combine. Ca urmare, pînă acum a fost strînsă recolta de pe 995 hectare, din cele 6 796 hectare cultivate. La C.A.P. Baia, de exemplu, cei peste 200 cooperatori și oameni ai muncii din sat, repartizați să efectueze această lucrare, au recoltat aproape 20 la sută din suprafață. ..Profităm de timpul frumos și recoltăm din vreme porumbul, pentru a nu pierde nimic din producție — ne spunea Oprea Vîrvorea. pre- 

în unitățile agricole din con- agroindustrial Baia ? In cele cooperative agricole si In fer- întreprinderii agricole de stat lucrează zilnic peste 1 500 de

dii și căutări, au pus la punct tehnologia recuperării și regranulării maselor plastice, a cărei utilizare duce in acest an la recuperarea a peste 100 tone granule P.V.C. Totodată, măcinarea resturilor de polia- midă, polietilenă și polipropilenă — în care scop a fost concepută o instalație specială — are drept rezultat recuperarea anuală a peste 25 tone materiale de acest tip.Dar nicăieri aici, la „Electromureș", nu sînt mai vizibile eforturile pentru înnoirea și modernizarea producției și reducerea, pe această bază, a consumurilor de materii prime și materiale, ca la secția mecanică fină și electronică, secție căreia, cu numai un an în urmă, 1 se spunea încă „de mașini de calculat", denumire care azi — nemaifiind în 
concordanță cu structura producției— s-a schimbat. Lucru firesc dacă avem în vedere că aici nu se mai produc mașini mecanice de calculat, ci, cu precădere, produse de mecanică fină și electronică. Dar și aid se impune o precizare : pînă și aceste produse ale tehnicii de vîrf, introduse în fabricație cu numai doi ani In urmă, au ajuns să fie modernizate sau înlocuite cu altele noi.— Avem tn vedere — spune inginerul Lukacs Ladislau, șeful secției— proiectarea celei de-a treia generații de aparate electrostatice de copiat cu developare magnetică, la care consumurile materiale au fost diminuate cu pesta 20 la sută, a mi- crocasetei stereo, minicasetofonului portabil, radiocasetofonului auto stereo „Stela“-II, mecanismelor de antrenare ale casetei EMAC-2, caseto- tonulul DECK tip 2001 și altele.Pentru a Ilustra eficiența practică 
a acestei modernizări „din mers" a producției, loan Tigănescu, Inginer principal la serviciul de proiectare, ne prezintă următorul calcul : dacă Ia produsul „Terma-2“, fabricat aici cu ani în urmă, valoarea producției realizate dintr-o tonă de metal era de numai 36 000 lei, la mecanismul de radiocasetofon EMAC aceasta se ridică la peste 300 000 lei, iar la ultimele tipuri de radiocasetofoana auto și alte produse electronice a- junge la aproape 500 000 lei. Aceasta face ca sporul de beneficiu realizat în acest an la „Electromureș", pe seama acestor produse, să însumeze 9,6 milioane lei.

de acest tip de care dispunem pot fi folosite. La cele multe s-au defectat lanțu- duble de transmisie. Fiind !n

ședințele cooperativei. In plus, gră- bindu-ne acum, obținem și furaje bune din cocenii care nu s-au uscat încă și pe care îi însilozăm".De zor recoltează și lucrătorii din întreprinderea agricolă de stat Baia. ..Cu cele 10 combine aflate în lanuri — ne spunea inginerul Dumitru Grigoriu. directorul unității — vom încheia lucrarea pînă la sfîrșitul acestei luni. Nu putem folosi însă toate combinele. Este vorba de cele de tipul C 6 B, utilaje noi. de înaltă productivitate, care recoltează cu 2—3 hectare pe zi mai mult decit celelalte combine și eliberează terenul de coceni. întrucît lipsesc unele piese de schimb. 8 din cele 15 combinenu mal rile garanție, am chemat echipa de depanare de la întreprinderea „Semănătoarea". Apreciem promptitudinea cu care a răspuns uzina constructoare. trimițînd imediat meseriașii, dar au venit fără piese de schimb.1 Deci, combinele stau încă nefolosite". La Trustul S.M.A. am aflat că peste 50 de combine C 6 P nu pot fi folosite în județul Tulcea din aceeași cauză.La întreprinderea agricolă de stat Mihail Kogălniceanu lucrează la recoltat 22 combine, din care 16 de tipul C S P. Tocătura de coceni este colectată in remorci. Apoi, de îndată ce toate resursele de furaje au fost valorificate, terenul este arat și se pregătește patul germinativ pentru însămînțarea orzului și griului. Practic. în toate unitățile agricole tulcene se lucrează intens la strîngerea recoltei de porumb. Ceea ce caracterizează desfășurarea lucrărilor în aceste zile în unitățile agricole din județul Tulcea este organizarea bună a muncii. Imediat ce recolta de porumb a fost culeasă, mijloacele de transport preiau producția și o duc în bazele de recepție. Pentru a scurta distanta de transport, au fost înființate incă 10 baze volante de recepție. Drept rezultat. autocamioanele și tractoarele cu remorci efectuează zilnic 3—4 curse, transportînd în aceeași zi toată producția recoltată.
Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii"

De bună seamă, competiția pentru realizarea unor produse de calitate superioară, cu performanțe tehnice și economice ridicate, care să încorporeze cit mai puține materii prime și materiale costisitoare, nu se o- prește la nivelul secțiilor la care ne-am referit. Ea se face simțită In toate secțiile și atelierele, si mai ales în cele care au o pondere mare în realizarea producției-marfă a întreprinderii. Intre acestea se numără și secția electrocalorice. Șeful acestei secții, inginerul Orban Carol, și lnginerul-șef al întreprinderii, Gyor- biro Alexandru, ne-au prezentat numeroase soluții tehnice, a căror aplicare a dus și va duce în perioada următoare la economisirea unor însemnate cantități de cupru, cositor și alte materiale deficitare. Iată numai un exemplu : specialiștii din această secție au conceput și realizat o linie automată de galvanizare, care asigură creșterea cu 30 la sută 
a productivității muncii și reducerea aproape în întregime a importului de sulfat de aluminiu necesar acestei secții și celei de mecanică fină și electronică. La secția S.D.V., prin aplicarea cordonului de sudură pentru executarea părților active — placa de tăiere și poanson — la stanțe de decupat și perforat, Ia fiecare sculă se realizează economii de oțel special In valoare de circa 318 lei. Alte soluții tehnice vizează perfecționarea dispozitivelor de decapat șl calibrat la instalația de cositorie termică, îmbunătățirea tehnologiei de fabricare a cablurilor bandă pentru realizarea preciziei lipirii.Evidențele statistice atestă că, în actualul cincinal, la „Electromureș" bu fost aplicate 80 tehnologii noi, îar ponderea produselor noi și modernizate în producția-marfă a ajuns la circa 70 la sută. Ca urmare, consumul de sîrmă din cupru la un milion lei producție-marfă s-a redus tn această perioadă cu 800 kg, iar cel de laminate din oțel — cu 1,2 tone.Experiența colectivului de oameni 
ai muncii de la „Electromureș" ilustrează convingător că, atunci cind eforturile și potențialul de creativitate tehnică ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor sînt puternic stimulate pentru promovarea largă, permanentă a progresului tehnic, se pot obține Însemnate reduceri ale consumurilor materiale, se poate asigura o creștere substanțială a eficienței întregii activități economice.

Gheorejhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

Culesul 
și transportul 

cartofilor trebuie 
mult intensificate

care urmează a fi însămînța- grîu, unde se folosesc cu prio- combinele E-684. Așa se reu- ca, in același timp cu recol- să se elibereze terenul în ve- pregătirii lui pentru semăna-

12 cartofii au fost recoltați hectare, ceea ce repre- sută din suprafața cul-că se lucra numai cu

Cultura cartofului deține o pondere însemnată in agricultura județului Suceava, suprafața ocupată in unitățile socialiste fiind de 18 546 hectare. Iată de ce comitetul județean de partid a luat o serie de măsuri pentru desfășurarea în ritm rapid a recoltării și transportului producției din cîmp. „Spre deosebire de alți ani — ne spune Valerian Trimbaci, director adjunct al direcției agricole — actuala campanie de stringere a cartofilor este mai bine organizată. S-a urmărit, în primul rînd, scurtarea distanței de transport de la producători la bazele de preluare, în vederea folosirii în mai mare măsură a atelajelor. In acest scop s-au înființat 8 noi baze de recepție. Am eliminat, de asemenea, transportul cu mijloace auto al cartofilor destinați prelucrării industriale, aceștia fiind expediat! numai cu vagoanele C.F.R. La recoltare, in toate cooperativele agricole mașinile au fost grupate pa solele te cu ritate șește ta tuli derea tu! cerealelor. Alături de combinele E-684, care au o productivitate mare, folosim și mașini de recoltat pe două rinduri. Pentru scurtarea duratei dintre recoltare și livrare au fost mobilizați un număr mare da cooperatori la sortarea cartofilor, e- vitîndu-se astfel pierderile de recoltă". Pînă în seară zilei de septembrie, de pe 9 426 zintă 51 la tivată.Cu toate ____două combine E-684, la C.A.P. Bog- dănești viteza zilnică atinsă de fiecare mașină este bună, de 5 hectare. „Cei doi mecanizatori — na relatează Cornelia Bolohan, președinta unității — încep recoltarea la ora 6 dimineața și muncesc pînă seara tîrkiu. Cooperatorii le creează front ,de lucru suficient, săpînd capetele pentru a crește randamentul mașinilor", ziua raidului, după începuse să se lase mai recoltau cartofii, de recoltat, o echipă aduna ultimii tuberculi, iar peste 300 de oameni lucrau la sortat. Viteza atinsă permite ca recoltarea de pe ultimele 40 de hectare să se termine pină la sfîrșitul săptămînii în curs. Mai lent se desfășoară transportul producției la bazele de recepție. Atît cele trei mașini venite de la I T.A.. cît și cele două ale unității efectuează numai cîte două curse pe zi, în loc de 3 cite sînt planificate.Foarte încet se desfășoară culesul cartofilor la cooperativa - agricolă Cornu Luncii, din consiliul unic Fălticeni. Din suprafața de 400 hectare cultivate cu cartofi se recoltaseră numai 112 hectafe. „Acum folosim 4 combine și două mașini pe două rinduri — ne relatează Gheorghe Zavalechi, președintele u- nității. Viteza atinsă azi, de 28 hectare, este bună și o vom menține. Pentru a termina însă recoltarea și a elibera terenul în timp util în vederea pregătirii lui pentru semănat ne trebuie mai multe mașini". Dacă la fermele Cornu Luncii șl Băișești participarea cooperatorilor la adunat cartofii după mașini și la sortat era mai bună, la ferma Șasea Mare, în ziua raidului, se aflau foarte puțini oameni în cîmp. Din cei 450 cooperatori ai fermei, la cules șl sortat, pe două sole, se aflau doar 45 de oameni. La distrus

într-adevăr, în orele 19, cînd întunericul, se După mașinile de cooperatori alți

doar 45 de oameni. La vrejii și săpat capetele pentru a putea intra mașinile la recoltat, pe o tarla alăturată lucrau, de asemenea, numai vreo 25 de cooperatori. Cîteva zeci de oameni efectuau alte lucrări. Unde erau restul pină la 450 ? Șeful fermei, Ion Manolache, n-a putut răspunde la întrebare. Comitetul comunal de partid, consiliul de conducere al cooperativei agricole trebuie să mobilizeze, In fiecare zi, pe toți cooperatorii la recoltarea cartofilor șl realizarea celorlalte lucrări djn actuala campanie. Totodată. trebuie să se Intensifice transportul producției, întrucît joi seara pe cîmp tofl. De trebuie unitățile samblul județului, a fost transportată numai 52 la sută din producția recoltată. După cum am aflat la direcția agricolă județeană, s-a creat acest decalaj mare între recoltat, sortat și transportat deoarece mijloacele auto de la I.T.A. n-au atins capacitatea planificată, iar pentru o bună parte din parcul propriu al cooperativelor agricole nu s-au asigurat carburanți.

se aflau 800 tone de car- altfel, această problemă rezolvată urgent in toate agricole pentru că, pe an-

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe,Vă exprim vii mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei mele de naștere, la care am fost deosebit de sensibil.Fiți încredințat, stimate tovarășe, că voi continua să acționez cu toate forțele pentru întărirea legăturilor de solidaritate și cooperare între partidele noastre frățești și dezvoltarea prieteniei dintre popoarele și țările noastre.Vă rog să primiți, stimate tovarășe, asigurarea sentimentelor mele celor mai frățești.

ALI YATA
Secretar general al Partidului Progresului 

și Socialismului din Maroc

Primire ia primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore, Suppiah Dhanabalan, care face o vizită oficială în țara noastră.în cursul convorbirii au fost a- bordate probleme privind stadiu! și perspectivele relațiilor româno- singaporeze .și au fost stabilite măsuri și acțiuni de intensificare a colaborării și conlucrării reciproc avantajoase dintre România și Singapore. A fost exprimată satisfacția pentru evoluția pozitivă a raporturilor dintre cele două state, reliefîndu-se rolul însemnat al dialogului la nivel înalt, purtat cu

ocazia vizitei președintelui Nieolae Ceaușescu în Singapore, în dezvoltarea și aprofundarea legăturilor de prietenie și conlucrare dintre țările noastre.Oaspetele a transmis primului ministru român un salut cordial din partea primului ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew. Primul ministru a mulțumit și a reînnoit invitația făcută premierului singaporez de a vizita România.La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, a participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față ambasadorul Republicii Singapore în România, Tony K. Siddique.
Școli și lumină 

în miez de septembrie
(Urmare din pag. I)?i afirmare din ulti
mele două decenii — 
prin înalta grijă și 
dăruire a secreta
rului general al 
partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, a 
tovarășei academi
cian doctor inginer 
Elena Ceaușescu — 
școala românească a 
anilor 1985—1986 ni 
se înfățișează ca un 
imens laborator uman, 
al contemporaneității 
socialiste, un vast șan
tier al luminii, dem
nității și adevărului 
— unde, născuți in 
această epocă de mă
reție, își fac intrarea 
in viată, în societate, 
milioane de fii ai a- 
cestei țări milenare, 
noi promoții de pa- 
trioți și revoluțio
nari — cu temeinice 
cunoștințe profesiona
le și umaniste, cu un 
larg orizont de înțele
gere a proceselor din 
societate, cu hotărîrea 
de a crește, a învăța 
și a munci pe măsura 
cerințelor prezentului.

Urcînd, an de an, 
treptele progresului 
multilateral al patriei, 
școala noastră se în
dreaptă acum spre o 
nouă etapă de eforturi, 
de dăruire și compe
tență pedagogică — 
sub semnul înaltei 
vocații de a făuri ca
ractere și capacități, 
valori omenești pre
cum cinstea, ome
nia, cutezanța, de
votamentul revoluțio
nar ; de a pregăti noi 
și noi promoții de 
specialiști pentru in- 
suflețitoarele obiec
tive ale dezvoltă
rii intensive, multila
terale a patriei. Iar 
această pregătire va 
fi la parametrii de 
eficiență și calita
te pe care însăși 
școala este chemată 
să și-i asume, în între
gul operei sale, la fie
care nivel de școlari
tate, la fiecare oră de 
curs sau atelier. Noi 
exigențe decurg acum 
din îndatorirea fun
damentală a școlii ro
mânești — formarea 
tineretului, a viitorilor 
oameni ai muncii cu o 
temeinică pregătire,

capabili să rezolve 
sarcinile tot mai com
plexe legate de afir
marea puternică a re
voluției tehnico-știin- 
țifice și pătrunderea 
accentuată a progre
sului tehnic în toate 
domeniile.

Ca părinți de elevi 
sau studenți, ca bene
ficiari noi înșine ai 
educației permanente, 
ai atitor forme de 
perfecționare a pregă
tirii, observăm că 

■școala de astăzi sea
mănă tot mai puțin cu 
spațiul în care am 
crescut și ne-am for
mat în urmă cu ani și 
ani. Schimbări pro
funde s-au produs în 
cadrul de desfă
șurare a procesu- , 
lui instructiv-educa- 
tiv. S-au construit și 
dotat, in mii de lo
calități, spații școlare 
și universitare care, 
împreună, pot alcătui 
cîteva orașe moderne, 
înnoiri revoluționare 
s-au manifestat în 
conținutul învățămîn- 
tului, in metodele de 
predare-invățare, în 
legarea invățămîntului 
cu practica productivă 
și cercetarea științifi
că, precum și în orien
tarea către formarea 
specialiștilor în profil 
larg, in corelarea cu 
necesarul țfe cadre 
pentru economia na
țională, pentru dome
nii prioritare și pen
tru fiecare județ al 
patriei. Sute de mii 
de educatori, cu sub
stanțiale cunoștințe și 
vocație didactică, pro
fesori, învățători, pre
cum și activiști ai or
ganizațiilor de copii și 
tineret, ei înșiși for
mați in școala ulti
melor decenii, asigură 
un proces instructiv- 
educativ modern, de 
înaltă ținută științifi
că, deosebit de apre
ciat și pe plan inter
național. Pornind de 
la faptul că rolul ho- 
tăritor in realizarea a 
tot ceea ce ne propu
nem îl au cadrele, 
oamenii, școala este 
învestită cu una din
tre cele mai vibrante 
răspunderi. Ca părinți 
și, deopotrivă, ca 
„elevi pentru toată 
viața", trăim a.cest

moment sărbătoresc 
din viața școlii, des
chiderea anului de in- 
vățămint 1985—’86, cu 
sentimentul profundei 
stime și recunoștințe 
pentru ctitorul școlii 
românești moderne, 
secretarul general al 
partidului, pentru 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de 
renume mondial, care 
nu-și precupețește 
competența și energia 
pentru înflorirea con
tinuă a învățămîntu
lui, a științei și cerce
tării, pentru formarea 
și educarea temeinică 
a tinerei generații.

Semnalul de clopo
țel, tresărind vesel 
prin zarea memoriei 
afective a fiecăruia 
dintre noi, înseamnă, 
așadar, lingă senti
mentele de recunoș
tință și admirație pen
tru cei care ne cresc 
copiii, o vie che
mare către îndato
ririle ce ne revin 
ca oameni ai muncii și 
creației, ca părinți, ca 
fii ai unei societăți in 
plin avînt, față de cel 
care petrec în preajma 
noastră mai mult timp 
decit in oricare sală 
de clasă, atelier sau 
amfiteatru. Si de. noi 
depinde care vor fi 
acumulările, progre
sele elevilor noștri în 
noul an școlar. Para- 
frazind gîndul unui 
mare înaintaș, putem 
spune, in fiecare miez 
de septembrie și în
totdeauna. însoțind 
noile promoții ale 
școlii romanești, că și 
de noi depinde cum 
va arăta mileniul al 
treilea pe acest pă
mânt din străbuni.

Cu o școală la înăl
țimea cerințelor vieții, 
ale mărețului proiect 
social-economic și mo
ral al României Epocii JVicolae Ceaușescu, 
țară în care oamenii 
de toate virstele înva
ță . și tot ce dobîndesc 
încredințează cu iscu
sință și dăruire tinere
lor generații de. șco
lari, avem temei să 
scrutăm cu profund 
optimism ziua de 
mîine, viitorul comu
nist al patriei.

Cronica zileiCu prilejul vizitei delegației Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, condusă de Sarlos Istvan, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării, ambasadorul R.P. Ungare la București, Miklos Barity, a oferit, vineri seara, o recepție.Au participat Nieolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și Ministerului Finanțelor, deputați, alte persoane oficiale.
★In zilele de 12 și 13" septembrie, delegația Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, condusă de tovarășul Sarlos Istvan, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării, a vizitat o- biective economice și social-cultu- rale din județele Brașov și Argeș.In județul Brașov, membrii delegației au avut convorbiri cu președintele consiliului popular județean.
★La București au avut loc, vineri, lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică.A fost analizat stadiul actual al relațiilor economice româno-tunisiene, relevindu-se evoluția lor pozitivă, în conformitate cu înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt. Pornin- du-se de la posibilitățile pe care le oferă economiile celor două țări, au fost stabilite noi măsuri menite să conducă la adincirea și dezvoltarea în continuare a cooperării economice, la creșterea și diversificarea schimburilor comerciale pe baze reciproc avantajoase.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie, Gheor- ghe Dinu, ministrul industriei chimice, și Rachid Sfar, ministrul economiei din Republica Tunisiană, au semnat protocolul sesiunii.
★Vineri, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a avut o întrevedere cu Rachid Sfar. ministrul economiei al Republicii Tunisiene.Au fost abordate aspecte privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări, precum și unele probleme internaționale de interes reciproc.Ministrul tunisian s-a întîlnit, de asemenea, cu Vasile Pungan. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Cei doi miniștri au semnat Protocolul între Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale al Republicii Socialiste România și Ministerul Economiei al Republicii Tunisiene privind dezvoltarea schimburilor comerciale in perioada 1986—1990.
■rfrLa Ministerul Afacerilor Externe au avut loc, vineri, convorbiri intre Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Suppiah Dhanabalan, ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore, .care efectuează o vizită oficială în țara noastră.. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea raporturilor dintre România și Singapore, îndeosebi a relațiilor economice. S-a efectuat, totodată, un schimb de păreri cu privire la situația actuală internațională.A fost prezent Tony K. Siddique, ambasadorul Republicii Singapore la București. *■Cu prilejul Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, vineri după- amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. în cadrul căreia au fost înfățișate impresii' de călătorie din această tară și au fost vizionate filme documentare mexicane.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezent! membri ai Ambasadei Statelor Unite Mexicane la București. (Agerpres)

Adunare festiva consacrata aniversarii 
victoriei revoluției socialiste în Bulgaria1 La Casa de cultură a sindicatelor din Alba Iulia a avut loc. vineri, g adunare festivă consacrată celei de-a 41-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid, și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Raveca Rațiu, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al județului Alba, președintele Consiliului județean al F.D.U.S., și Malcio Malcev, ministru consilier al Ambasadei Republicii Populare Bulgaria la București.Vorbitorii au relevat importanța actului revoluționar de la 9 septembrie 1944 în viața poporului bulgar, succesele obținute, sub conducerea

P. C. Bulgar. în construcția socialistă. în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Au fost evocate tradiționalele raporturi de prietenie, colaborare și solidaritate dintre poporul român și poporul bulgar, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar. A fost subliniată importanta hotăritoare a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nieolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria. în extinderea si adîncirea conlucrării dintre partidele, țările și popoarele noastre. (Agerpres)

Adunare festiva consacrata aniversarii 
creării Republicii Populare 

Democrate CoreeneLa Combinatul de oteluri speciale din Tirgoviște a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 37-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi tîrgoviștene.în cadrul adunării au luat cuvîn- tul Victor Traian Mihu. directorul combinatului, și Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București. Vorbitorii au relevat semnifi

cația evenimentului aniversat, evidențiind succesele obținute de poporul coreean în construcția socialismului, dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și R.P.D. Coreeană. A fost subliniat în acest sens rolul hotăritor al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. al înțelegerilor convenite cu aceste prilejuri pentru dezvoltarea si adincirea relațiilor dintre cele două partide, țări și popoare. (Agerpres)

Concurs de afișe pe tema economieiîn scopul stimulării creației grafice pe tema economiei și pentru realizarea unor afișe de popularizare a ideii și avantajelor economisirii Ia C.E.C. cît mai sugestive, Casa de Economii si Consemnațiuni, în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, organizează, cu prilejul „Săptămînii economiei" — 1985, cea de-a XVII-a ediție a concursului de afișe cu tema : „Avantajele economisirii la C.E.C.".Lucrările pentru concurs se vor prezenta în formatul 70yi00 cm, numai cașerate și vor fi astfel realizate îneît să permită tipărirea în maximum șase culori.Casa de Economii și Consemnațiuni acordă pentru cele mai bune afișe următoarele premii :— Premiul I : un libret de economii cu dobindă cu o depunere de 5 000 de lei ;— Premiul II : un libret de economii cu dobindă cu o depunere de 3 500 de lei ;— Premiul III : un libret de economii cu dobindă cu o depunere de 2 000 de lei ;— Două mențiuni constînd in librete de economii cu dobindă cu o depunere de 1 500 de lei fiecare.Pentru acordarea premiilor, afișele vor fi selecționate de către un juriu format din reprezentanți ai Uniunii artiștilor plastici și al Casei de Economii și Consemnațiuni.Casa de Economii și Consemnațiuni își rezervă dreptul de a mul

tiplica unele dintre afișele primite.Pentru lucrările prezentate la concurs pe care le va achiziționa Casa de Economii și Consemnațiuni se vor plăti drepturile legale de autor.Afișele pentru concurs se vor expedia pină la data de 15 octombrie a.c. (data poștei) pe adresa : Casa de Economii și Consemnațiuni, serviciul economii, București,'Calea Victoriei nr. 13. Afișele se vor preda împreună cu un plic închis pe care se va menționa același moto înscris și pe spatele afișului. In plic se va introduce o coală de hîrtie pe care se va menționa, de asemenea, motoul ..înscris pe spatele afișului, precum și numele, prenumele și adresa exactă a autorului.Casa de Economii și Consemnațiuni va organiza cu prilejul „Săptămînii economiei" — . 25—31 octombrie 1985 — o expoziție în care vor fi prezentate afișele selecționate de juriul concursului.Afișele care nu . au fost selecționate pentru expoziție pot fi ridicate de autori de la Centrala C.E.C. în maximum 15 zile de la deschiderea expoziției.Afișele prezentate în cadrul expoziției pot fi ridicate în maximum 10 zile de la închiderea acesteia.Lucrările neridicate in limitele acestor termene nu vor fi păstrate.Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi solicitate la telefonul 13 38 14/185.

Se Intîmplă, uneori, ca fiul sau fiica noastră, în timpul orei de clasă, să-și bată, discret, colegul (sau colega) pe umăr și să-i ceară o gumă, un raportor, un pic de tuș sau, pur și simplu, un creion. Poate a neglijat (sau noi am neglijat) să le aibă. Alteori, cîte unul tot dintre fiii noștri — de ce să n-o recunoaștem — își sacrifică recreațiile în căutarea unei foi de bloc de desen. Eie că a isprăvit foile dintr-al său, fie că „a uitat" de la bun început să-și procure (sau să-i procurăm) altul nou. Și pentru ca să preîntîmpinâm aceste mici, dar cu mari implicații „uitări", acum, cînd in aer se simte deja zvon de clopoțel, să dăm o raită prin raioanele specializate din marile magazine ale comerțului de stat șl să procurăm copiilor noștri toată gama-de rechizite utile. Iată cîteva de stringentă necesitate : linii, raportoare, teuri, șabloane, creioane negre și co-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 septembrie, ora 20 — 17 
septembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil la începutul intervalului, cînd 
vor cădea ploi izolate. Apoi vremea 
va deveni instabilă începînd din ves
tul tării. Cerul va fi mai mult noros 
și vor cădea ploi care vor avea și ca
racter de averse. Vin tul va sufla slab

pînă Ia moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 5 și 15 grade, 
mal scăzute in prima noapte în nor
dul. centrul și nord-estul țării, precum 
și în zonele subcarpatice din sudul tă
rii. unde condițiile vor fi favorabile 
producerii brumelor. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 17 și 27 
de grade, izolat mai ridicate. Pe a- 
locuri. ceată slabă. In București : Vre
mea va fi predominant frumbasă, cu 
cerul variabil, favorabil ploi! la sfir- 
șițul intervalului. Vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 8 șl 11 grade, cela ma
xime intre 23 și 26 de grada.

BULETIN RUTIER
Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul General 

al Miliției

Deplasarea pe drumurile 
localePe drumurile locale (județene și comunale) cu circulație redusă, unii participanți la trafic se hazardează să încalce normele legale de deplasare, neținind seama că pot apărea situații periculoase, în orice împrejurare : o curbă strînsă, o remorcă lăsată pe partea carosabilă, apariția bruscă a unui copil... In județele Argeș și Dolj, de pildă, un copil și un om în etate înaintată au fost accidentați grav pe drumuri locale de către două persoane care, fără să posede permis și, prin urmare, lipsite de îndeminare, conduceau autoturismele 4-AG-2706 și 2-DJ-5676.Cele mai multe accidente pe drumurile locale se datoresc excesului de viteză și neatenției celor de la volan. Pe un drum comunal din județul Bacău, de exemplu, apăsînd peste măsură pe accelerație, în timp ce cobora o pantă, conducătorul autoturismului 2-BC-6027 nu s-a putut înscrie într-o curbă, ajun- gind pe partea stingă, unde s-a lovit de un plop. Trei ocupanți din automobil s-au ales cu vătămări corporale grave.Nu numai conducătorii auto, ci și bicicliștii, căruțașii, tractoriștii rutieriștî și pietonii au datoria, in interesul lor și al siguranței rutiere în ansamblul ei, să circule disciplinat pe drumurile locale, ținind seama că de conduita lor depinde, in primul rind, ajungerea cu bine la destinație. La rindul lor, pietonii trebuie să traverseze strada numai după ce s-au asigurat că o pot face fără nici un pericol.

Atenție la bicicliștiBicicleta constituie un mijloc da deplasare comod și sănătos, fiind folosită de tot mai numeroși tineri și vîrstnici din toate localitățile țării. Și nu e un secret pentru nimeni faptul că, pentru siguranța deplasării pe drumurile publice, bicicliștii trebuie să cunoască foarte bine și să respecte întocmai regulile de circulație. In primul rind, este necesar ca ei să semnalizeze și să se asigure înainte de a schimba direcția de mers, să respecte normele de prioritate și de depășire, să nu pornească la drum cînd se află sub influența alcoolului și să aibă bicicletele echipate conform prevederilor regulamentare. în județul Dolj, un biciclist a virat brusc la stînga fără să se asigure și a fost lovit de un autoturism. La Timișoara, un alt biciclist a pătruns într-o intersecție fără să respecte regulile de prioritate, imprudență care l-a costat viața.Un rol deosebit de important în protejarea bicicliștilor, atunci cînd se deplasează după lăsarea serii, îl au dispozitivele reflectorizante, care se pot procura din magazinele de specialitate și cu care trebuie să fie echipate toate bicicletele ; cătadiop- tri de culoare albă în față, de culoare roșie în spate și de culoare galbenă pe spițele roților. La prevenirea accidentării bicicliștilor o mare răspundere revine și conducătorilor auto, . care au datoria să-i avertizeze sonor pe cei pe care urmează să-i depășească, iar în momentele trecerii pe lingă ei să păstreze o distanță laterală suficientă pentru evitarea oricărui pericol de acroșare a acestora.

9,30 La început de an școlar
In jurul orei 10 — TRANS

MISIUNE DIRECTA DIN MUNICI
PIUL IAȘI : ADUNAREA POPU
LARA PRILEJUITA DE VIZITA 
DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDE
ȚUL IAȘI ȘI DE DESCHIDEREA 
ANULUI DE INVĂȚĂMÎNT 1985— 
1986

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) © Moment folcloric ® Ga
la desenului animat : „Albă ca 
Zăpada4* — partea a II-a © „Sub 
tricolor, la datorie** — reportaj 
dedicat Zilei pompierilor @ Cin- 
tecul cuvintelor : „Poemele păcii** 
S Atlas muzical Q Telesport — 
Fotbal : rezumatul meciului An
glia — România, din preliminari
ile Campionatului mondial 0 
„Muncă și creație*' — documen
tar realizat la expoziția consacra
tă etapei finale a celei de-a V-a 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României** © Trei melodii, 
trei interpret!

14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,50 A învăța, a munci, a cerceta (co

lor). Spectacol de versuri și eîn- 
tece realizat cu formații artistice

ale elevilor și studenților laureata 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României4*

20.30 Teleenciclopedia © Documente de 
piatră. Cetatea Argamum 0 Ocea
nul planetar. Viața în adîncuri © 
Din istoria cercetărilor nuclea
re (HI)

20.50 Film artistic (color). „Vraciul*. 
Premieră TV. Producție a studi
ourilor poloneze. Cu : Jerzy Bin- 
czycki, Anna Dymna, Tomasz Sto- 
ckinger, Bernard Ladysz, Artur 
Barcis, Andrej Kopiczynskl, Piotr 
Grabowski, Bozona Dykiel. Maria 
Homerska, Igor Smialowskl, Jer
zy Treia, Piotr Fronczewski. Re
gia : Jerzy Hoffman. Prima parte

21.50 Telejurnal
22,10 Melodii îndrăgite (color)
22.30 închiderea programului

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Numerele extrase Ia tragerea 

„LOTO" din 13 septembrie 1985Extragerea I : 33 5 86 16 6 52 61 9 4Extragerea a II-a : 53 2 56 80 22 28 63 43 27Fond total de cîștiguri : 764 538 lei. din care 47 205 lei report la categoria 1.
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„International Herald Tribune"

„Omenirea cere să fie oprită 
proliferarea armelor nucleare" 
n Opiniile unui om politic american

La Geneva este în curs de desfășurare, așa cum se știe, cea de-a 
IlI-a Conferință pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare. O dată cu constatarea lipsei oricăror 
progrese în îndeplinirea angajamentelor părților semnatare de a duce 
cu bună-credință negocieri îndreptate spre încetarea la o dată apropiată 
a cursei înarmărilor nucleare, lucrările reuniunii au pus in evidență exis
tența unui larg curent de opinie, în special în rindurile țărilor ueposesoare 
de armament nuclear, în favoarea unor măsuri urgente care să deschidă 
calea frînării competiției înarmărilor nucleare, să asigure folosirea 
ncstinjenită, în folosul tuturor statelor, a aplicațiilor pașnice ale ener
giei atomice. Realismul acestei căi, singura în conformitate cu interesele 
vitale ale popoarelor, promovată consecvent, cum se știe, de România 
socialistă, se impune tot mai mult, inclusiv în rindul unor politicieni lu
cizi dintr-Un șir de țări ale lumii. Semnificative sînt, în acest sens, opi
niile lui Elliot Richardson, care a îndeplinit funcții importante în admi
nistrațiile americane anterioare, între care acelea de ministru al apărării, ministru al justiției și ministru al comerțului, opinii publicate intr-un 
număr recent al ziarului de mare tiraj „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE".Iată ce se spune în articol:

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Sîmbătă, 14 septembrie, se vor disputa trei meciuri din cadrul etapei a 6-a a campionatului diviziei A Ia fotbal : Steaua — Petrolul . Ploiești (stadion Steaua) ; Dinamo — F.C. Argeș (stadionul Dinamo) și Universitatea Craiova — Universitatea Cluj-Napoca. Partidele vor incepe la ora 17.Duminică sint programate următoarele meciuri : F.C. Bihor — Gloria ; A.S.A. — F.C. Olt ; S.C. Bacău — F.C.M. Brașov ; Victoria — Corvi- nul. Partidele JChimia Rm. Vîlcea — Sportul studențesc și Politehnica Timișoara — Rapid au fost aminate.
ATLETISM. Federația internațională de atletism a dat publicității clasamentele finale ale „Marelui

premiu I.A.A.F.-Mobil", disputat In vara acestui an. în proba feminină de 800 m plat pe primul loc s-a clasat Jarmila Kratochvilova (Cehoslovacia) cu 59 puncte, urmată de Doina Melinte (România) 53 puncte, Milena Stranadova (Cehoslovacia) 43 puncte, Lirsty McDermott (Anglia) 39 puncte, Fița Lovin (România) 34 puncte, Ella Covaci (România) 33 puncte. In proba de 3 000 m plat locul întîi a fost ocupat de Mary Decker (S.U.A.) 69 puncte, secundată de Maricica Puică (România) 53 puncte. La aruncarea greutății pe primul loc a fost clasată Helena Fi- bingerova (Cehoslovacia) cu 30 puncte, urmată de Natalia Lisovskaia (U.R.S.S.) 29 puncte și Mihaela Lo- ghin (România) 24 puncte.
PENTRU NOUL AN ȘCOLARlorate, gume, cretă, ascuțitori, acuarele, culori pictură, pensule, caiete școlare, co- perți din P.V.C. pentru cărți și caiete, penare din lemn și masă plastică, cerneală și tuș pentru desen etc. Aceleași raioane specializate ale magazinelor comerțului de stat dispun de un bogat sortiment de ghiozdane, mape și serviete. Circa 400 de sortimente, dintre care 120 sînt noi 1 în acest context, interesantă și lăudabilă ni se pare inițiativa magazinului universal Bucur-Obor din Capitală, care a alcătuit circa 10 000 de seturi de rechizite utile pentru toate clasele și, in mod special. pentru clasele I—IV.Precizăm că raioanele de profil ale tuturor marilor magazine din țară dispun de rechizitele amintite — de la alfabetar la ascuțitoare, de Ia ghiozdan la riglă. Esențial e ca acestea să fie procurate din timp. (Marta 

Cuibuș).

„La 27 august, 126 de state semnatare ale Tratatului de neproliferare a armelor nucleare s-au întîlnit Ia Geneva pentru a examina realizările sau, mai exact, insuccesele de pînă acum in domeniul controlului înarmărilor. Miza va fi viitorul eforturilor multilaterale de a reduce armamentele nucleare și de a evita ca războaiele locale să dege- nerșze in confruntări globale.Tratatul din anul 1970, în virtutea căruia doar S.U.A., Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Franța și China pot deține arme nucleare, a fost de la bun început un document părtinitor. In schimbul acestei renunțări din partea statelor nenucleare, țările posesoare de arme nucleare s-au angajat să continue cu bună-credință tratativele care să ducă Ia dezarmare. Nimic nu poate fi mai periculos pentru un regim de neproliferare decit afișarea unui aer de autosatisfacție de către statele posesoare de arme nucleare — ca și cum palidele lor strădanii de a reduce armele nucleare ar trebui să convingă restul omenirii că și-au îndeplinit obligațiile asumate.La cea de-a doua conferință consacrată modului de aplicare a tratatului. în 1980, incapacitatea statelor deținătoare de țarme nucleare de a-și respecta angajamentul a făcut imposibil acordul asupra unui document final.între timp a intervenit întreruperea tratativelor tripartite dintre S.U.A., U.R.S.S. și Marea Britanie privind un tratat cuprinzător de interzicere a experiențelor nucleare, pe care majoritatea statelor nenucleare îl consideră ca o măsură-cheia în îndeplinirea prevederilor tratatului. S-au întrerupt, și tratativele so- vieto-americane privind armele nucleare, strategice și tactice, pentru ca apoi să fie reluate într-o altă formă. Iar accentul pus de administrația Reagan pe inițiativa de apărare strategică a stimulat competiția in militarizarea Cosmosului. Dacă aceste tendințe nu vor fi curînd suprimate, tratatul de neproliferare s-ar putea să nu supraviețuiască după anul 1995, cind semnatarii lui trebuie să decidă dacă să-l reînnoiască.Alternativele sint dezastruoase. Experții apreciază că pînă în anul 2 000 peste 30 tie țări vor avea capacitatea de a produce arme nucleare. Detonarea unei singure arme nucleare într-o regiune instabilă,..ca de exemplu Orientul Mijlociu sau Asia de sud, ar putea declanșa o catastrofă globală. Dezvoltarea unor capacități nucleare în tot mai multe țări întunecă atmosfera internațională, sporește riscurile tn disputele regionale, perturbează și mai mult sistemul postbelic de norme și insti

tuții care a împiedicat escaladarea micilor conflicte.Un studiu întocmit în iunie de Asociația din S.U.A. pentru Națiunile Unite cuprinde o serie de recomandări pentru politicieni americani. Studiul, intitulat „Proliferarea 
nucleară. Spre limitarea globală", a antrenat, pentru prima dată, cetățeni dintr-un foarte larg spectru al societății americane în examinarea detaliată a problemelor politice legate de încercarea de a controla proliferarea armelor nucleare.Grupuri reprezentind diferite comunități din țară au apreciat în majoritatea lor că „problema proliferării nucleare nu poate fi tratată în mod izolat" și că America „nu poate spera să împiedice proliferarea pe orizontală dacă va continua să-și sporească propriul arsenal de arme nucleare". Studiul îndeamnă Statele Unite să reia și să continue în mod serios tratativele cu Uniunea Sovietică și Marea Britanie privind interzicerea experiențelor nucleare, an- trenind, dacă ehte cu putință, pe a- ceeași cale și celelalte state posesoare de arme nucleare. Otjată realizat, tratatul de interzicere al experiențelor nucleare va trebui să rămînă deschis pentru a fi semnat de toate .statele. (N.R. — după cum se vede, 
autorul face abstracție de hotărîrea 
U.R.S.S. de a institui un moratoriu 
unilateral asupra experiențelor cu 
arme nucleare pină la sfîrșitul anu- 
luij chemând și celelalte state să se 
alăture respectivei măsuri).în același timp, trebuie depuse noi și importante eforturi în vederea realizării unui acord de încetare a producției de materiale fisionabile destinate producției de arme. Aceasta ar fi în concordanță cu prevederile tratatului și ar afecta direct accesul altor state la materiale pentru producerea de arme nucleare. Dacă producția va fi oprită. Statele Unite și Uniunea Sovietică vo'r trebui să încerce să atragă celelalte state nucleare să procedeze la fel.Eforturile internaționale concrete au avut un succes remarcabil în ce privește încetinirea creșterii numărului de țări care optează pentru fabricarea de arme nucleare. A fost clădit un edificiu de instituții internaționale, tratate și acorduri care a făcut ca achiziționarea de arme nucleare să fie mai dificilă sub aspect tehnic și mai riscantă sub aspect politic. Trebuie însă să evităm auto- mulțumirea sau falsul sentiment de securitate.Este timpul să se intensifice eforturile multilaterale în vederea prevenirii unei și mai mari proliferări, înainte de a fi prea tîrziu" — își încheie considerațiile sale omul politic american.

t V

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.
© Decăderea („Zilele filmului si
rian4*) : 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 86) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20. 
O Ciuleandra: LIRA (317171) — 15; 
17,30; 19,30.

0 Masca de argint : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
® Cireșarii — 15, Ostaticul — 17; 19 : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13).
0 Secretul lui 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 : FLACĂRA 
(20 33 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Nocturna Barrandov : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19.
® Lebedele negre : UNION (13 49 04) 
— 9: ii: 13: 15: 17: 19.
© Șansa: VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19.

© Așa bunic, așa nepot : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19.
0 Sonată pe malul lacului : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45; 18: 20.
® Bunul meu vecin Sam : SALA 
MICĂ 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.
© Paloș contra paloș : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15.30; 17.30: 19.30. 
® Legenda dragostei : GRI VITA 
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 12: 16: 19. la grădină 
— 20.
® Joe Limonadă : FERENTARI
(80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

0 Pe urmele șoimului : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
© Călărețul electric : FAVORT'r
(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 tn 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.
© Cursa infernală : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 
20. GRĂDINA GLORIA (47 46 75) —
20,15.
0 Desene animate : DOINA (16 35 38) 
— 9; 11; 13; 15, Undeva, cîndva — 
17; 19,15.

© 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.
© Atențfe la Pană de vultur : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17: 19.
0 Toate mi se intîmplă numai mie : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15;
17: 19.
0 Yankeii î GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12: 16; 19.
0 Toată lumea este a mea : MIORI
ȚA (14 27 14) — 9: 12; 16; 19. COS
MOS (27 54 95) — 10: 13; 16: 19.
0 Cîinelc electronic ; GRĂDINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 20,15.
© Superman : GRADINA MODERN 
(11 03 72) — 20.

0 Marfă furată : GRĂDINA 23 AU
GUST (11 13 49) — 20,15.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71i sala Ate
lier) : Farul și domnul Valentino 
— 19 
© Filarmonica „George Enescu** 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați al 
concursurilor Internaționale'*. Ileana 
Horculescu — pian. Program CHO
PIN — 17,30

0 Teatrql „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Eunucul — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Cîntec despre mine în
sumi — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 19
© Teatrul Giulești (sala Majestla, 
14 72 34) : Jocuri crude — 19
0 Teatru! satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Boe
ma, bucuria mea ! — 19,30
0 Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Pe sub cetini la Izvoare 
— 18
© Circul București (10 41 95) î „Tom 
și Jerry Ia circ" (premieră) — 10
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

Să înceteze cursa înarmărilor, 
să fie asigurată pacea lumii!

NOUA ZEELANDĂ: 
devină zonă liberăsaWELLINGTON 13 (Agerpres). — David Lange, primul ministru al• Noii Zeelande, a declarat că gu- l vernul său intenționează să intro- i ducă, pînă la sfîrșitul anului in* curs, legislația privind interzicerea t totală a accesului în porturile țării ’ al navelor cu încărcături nucleare l la bord.
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î .........l cerea organizației „Tineretul împo- 1 triya, armelor nucleare", care cu- i
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I fi sortiți unei morii prin infome- 
’ tare, din cauza schimbării condiți- 
\ ilor climaterice și apariției așa-nu- 
1 mitei „ierni nucleare". Întocmit de 
ț peste 200 de oameni de știință din 
130 de țări, studiul subliniază că 
3 exploziile nucleare dintr-un even- 

tual război ar ridica in aer milioa-

„Pacificul de Sud 
de arme nucleare 1"regiuni zonă cleare, informează agenția Reuter.Majoritatea populației Noii Zeelande sprijină poziția guvernului in problema interzicerii accesului navelor avînd arme nucleare la bord în porturile acestei țări. Potrivit unui sondaj efectuat de ziarul „The New Zeeland Herald", 59 la sută din locuitorii Noii Zeelande sprijină decizia adoptată în acest sens de guvernul condus de premierul David Lange.

liberă . de arme nu-

El a reamintit, in context, că Noua Zeelandă, împreună cu alte state din Pacificul de Sud s-au pronunțat, prin tratatul de la Rarotonga, pentru declararea acestei
MAREA BRITANIE: Oameni de știință refuză 
să colaboreze la realizarea de arme spațiale LONDRA 13 (Agerpres). — Planurile de atragere a oamenilor de știință vest-europeni la realizarea cercetărilor din cadrul „Inițiativei de apărare strategică" au provocat îngrijorare în Cercurile universitare din Marea Britanie. relatea- Ză _! —, ----- . . — ...............de ziarul „Financial Times", citat » agenția A.D.N. în cadrul unui
OLANDA: Zi de protest 

rachetelor i
HAGA 13 (Agerpres). — Condu-

sondaj efectuat de ziarul citat printre 20 de oameni de știință proeminenți ce activează in domeniul tehnicii laserului și tehnologiei de vîrf pentru computere, 15 dintre aceștia au declarat că ar refuza în cazul cind ar fi solicitați să colaboreze la proiectul american de realizare de arme spațiale.

prinde^ țineri și tinere de diverse 
orientări politice, a anunțat că in 
capitala olandeză va fi organizată 
la 1 noiembrie o zi de protest îm
potriva planurilor de amplasare a 
rachetelor nucleare americane în 
Olanda. In ziua respectivă, la

! împotriva amplasării 
americane
Amsterdam vor fi organizate mi
tinguri, tineretul va întrerupe stu
diile și activitatea in întreprinderi. 
S-a subliniat că ziua de 1 noiem
brie a fost aleasă ca zi 
deoarece la acea dată 
olandez urmează să ia 
definitivă in problema 
rachetelor.

de protest 
guvernul 
hotărirea 

amplasării

DANEMARCA : O rezoluție a parlamentuluiCOPENHAGA 13 (Agerpres). — Primul ministru al Danemarcei, Poul Schlueter, a anunțat, intr-un interviu - tingul bat o radiodifuzat, că Folke- (parlamentul danez) a apro- rezoluție în baza căreia a-
ceastă țară nu va participa la programul de cercetări în domeniul „Inițiativei de apărare strategică" (S.D.I.) al Administrației americane, informează agenția Reuter.

Un nou studiu științific privind urmările 
„iernii atomice"

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Vn grup special al Consiliului ști
ințific internațional pentru proble
mele mediului ambiant a dat pu
blicității un studiu, citat de agen
țiile T.A.S.S. și A.P., în care se 
arată că, în cazul unui război nu
clear, cei aproximativ 2,5 miliar
de de eventuali supraviețuitori ar

ne de tone de cenușă neagră care 
ar crea un ecran intre Pămint și 
Soare, lipsind plantele de razele 
astrului zilei și de căldura emanată 
de acesta. Astfel, victime ale răz
boiului vor fi și popoarele acelor 
țări unde nu se vor desf ășura fic
țiuni militare propriu-zise.

Frederick Warner (Marea Brita- 
nie), conducătorul grupului de oa
meni de știință care au întocmit 
studiul, a relevat că documentul 
reflectă opinia unanimă a savan- 
ților cu privire la urmările catas
trofale ale unui război nuclear și 
ar fi o greșeală tragică să se ig
nore concluziile lor.
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Convorbiri româno-bulgare
4SOFIA 13 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Sfliniștri al R.P. Bulgaria, Grișa Filipov, l-a primit pe Petre Preoteasa, ministrul român al aprovizionării tehnico-ma- teriale și' controlului gospodăririi fondurilor fixe, aflat în vizită în Bulgaria.Ministrul român a avut, da ase

menea, convorbiri cu Todor Bojinov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul aprovizionării al R.P, Bulgaria. Au fost convenite noi măsuri pentru extinderea și dezvoltarea colaborării dintre cele două organe centrale de aprovizionare teh- nico-materială și a schimburilor de mărfuri.
ORIENTUL MIJLOCIU

• în sprijinul convocării unei conferințe internaționale pentru 
soluționarea situației din zonă • Consiliul de Securitate 
examinează situația din teritoriile arabe ocupate de IsraelGENEVA 13 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva s-au încheiat lucrările celei de-a doua reuniuni internaționale a organizațiilor neguvernamentale consacrate examinării problemei palestiniene.Declarația adoptată la încheierea dezbaterilor subliniază îngrijorarea fată de agravarea situației populației palestiniene din teritoriile arabe ocupate de Israel, evidențiază necesitatea convocării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., asupra Orientului Mijlociu, la care să . participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul legitim al poporului palestinian. Se relevă importanta recunoașterii dreptului la autodeterminare a poporului palestinian, inclusiv de a-și crea un stat propriu, independent.Pe de altă parte, documentul reliefează importanta viitoarei întilniri sovieto-americane la nivel înalt, exprimîndu-se speranța că aceasta va prilejui și abordarea crizei din Orientul Mijlociu, avînd în vedere că menținerea stării de tensiune în a- ceastă regiune constituie o. amenințare la adresa păcii internaționale.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a început — în cadrul unei sesiuni de urgență cerute de grupul țărilor arabe — dezbaterile a- supra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel.Luînd cuvîntul, reprezentantul Qatarului, Hamad Abdelaziz Al- Kawari, președinte în exercițiu al grupului țărilor arabe la O.N.U., a cerut consiliului să adopte măsuri care să determine Israelul să renunțe la acțiunile represive împotriva palestinienilor și să garanteze tuturor persoanelor din teritoriile ocupate drepturi egale. Ambasadorul a prezentat, de asemenea, un proiect de rezoluție în același sens.BEIRUT 13 (Agerpres). — în jurul taberei de refugiați palestinieni Bourj El Barajneh, din sudul Beirutului, au fost instalate, în noaptea de joi spre vineri, comitete de observare a încetării focului. Vineri, în zonă a revenit calmul după zece zile de ciocniri violente între combatanți palestinieni și miliții șiite. S-a anunțat că au fost înlăturate baricadele și fortificațiile ridicate la intrările în tabără în cursul luptelor.

„ZILELE 
CULTURALE 
ROMÂNEȘTE 

la Rochette-Melun 
(Franța)

PARIS 13 (Agerpres). — In 
localitatea Rochette-Melun din 
Franța se desfășoară „Zilele cul
turale romanești", manifestare 
complexă care cuprinde o expo
ziție documentară de fotografii 
— „Imagini din România", pro
iecții de filme de scurtmetraj 
și diapozitive, expuneri despre 
țara noastră și concerte ale an
samblului folcloric „Unirea", 
din Cluj-Napoca.

Prezentind auditoriului Româ
nia contemporană, primarul lo
calității, Rene Tabourot, a re
levat, intre altele, la vernisajul 
expoziției, că, în dezvoltarea 
economiei naționale românești, 
președintele Ceaușescu aplică o 
politică ce urmărește valorifi
carea rațională a resurselor na
turale și umane ale țării, ridi
carea nivelului tehnic în toate 
sectoarele de vîrf ale economiei, 
dezvoltarea cercetării și a teh
nologiilor noi, iar pe plan .ex
tern, stabilirea de rapbrturi eco
nomice trainice și pe termen 
lung. El a arătat, de asemenea, 
că România a luat, în cadrul 
O.N.U., multe inițiative concre
tizate in rezoluții adoptate de 
Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite. „Ele vi
zează îmbunătățirea relațiilor 
dintre state, indiferent de orin- 
duirea lor socială, respectarea 
principiilor dreptului interna
țional, colaborarea între state in 
conformitate cu Carta O.N.U", 
a spus vorbitorul.

Propuneri privind crearea unei zone fără arme chimice 
în Europa centralăBERLIN 13 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, Oskar Fischer, a înmînat reprezentantului permanent al R. F. Germania în R.D.G. un mesaj adresat de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, cancelarului federal al R.F.G., Helmut Kohl. După cum relatează agenția A.D.N., mesajul conține propunerea ca guvernul federal să înceapă convorbiri cu R.D.G. și R.S. Cehoslovacă privind crearea unei zone fără arme chimice în Europa ■centrală.

PRAGA 13 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R.S. Ce-, hoslovace, Bohuslav Chnoupek, a; înminat ambasadorului R.F.G. la; Praga un mesaj adresat de preșe-i dintele guvernului cehoslovac, Lu- bomir Strougal, cancelarului federal al R.F.G., Helmut KohL în mesaj se propune ca guvernul federal al R.F.G. să înceapă convorbiri eu; R.S.C. și R.D.G. privind crearea unei zone fără arme chimice în Eu-; ropa centrală — informează agenția1 C.T.K.
Evoluția situației din Africa de SudPRETORIA 13 (Agerpres). — Poliția sud-africană a arestat în ultimele zile 746 elevi de liceu negri, la Soweto, lîngă Johannesburg, în baza stării de urgență promulgate în 36 districte, în luna iulie, a anunțat Cartierul general al poliției de la Pretoria, citat de agenția France Presse. Nu s-au dat amănunte in legătură cu motivele arestărilor,

precizindu-se doar că tinerii sînt deținuți într-o închisoare din Johannesburg.Totodată, poliția a anunțat că vineri s-au înregistrat noi incidente în localitatea Langa, în apropiere de Capetown, la Elsie River — localitate’ cu populație majoritară metisă — precum și la periferia orașului Maitland, locuit de albi.
Strategia Congresului National African 

în lupta împotriva apartheiduluiALGER 13 (Agerpres). — Strategia Congresului Național African (C.N.A.) constă în folosirea tuturor mijloacelor posibile în lupta împotriva apartheidului, o luptă în care toate sectoarele populației — muncitori. tineri, femei, agricultori și comunitatea religioasă — și-au unit forțele, a declarat, intr-un interviu acordat cotidianului algerian „El Moudjahid". Alfred Nzo. secretar general al C.N.A.

Liderul C.N.A. a apreciat ca „deosebit de semnificativ" faptul că o parte a populației albe sud-africane participă Ia lupta antiapartheid, vi- zînd stabilirea unui regim democratic în Republica Sud-Africană. „ceea ce a creat confuzie in administrația de la Pretoria".Totodată. Alfred Nzo a subliniat că. în pofida eforturilor Pretoriei de a izola C.N.A.. lupta armată se extinde în interiorul tării.

Parlamentul (vest)european cere continuarea 
anchetei înSTRASBOURG 13 „cazul(Agerpres). — Parlamentul (vest)european, reunit la Strasbourg, a adoptat o moțiune în care sînt condamnate „operațiunile serviciilor secrete" împotriva navei „Rainbow Warrior" a organizației ecologiste internaționale „Greenpeace" și scufundarea vasului in portul neozeelandez Auckland, la 10 iulie. Parlamentarii celor zece țări membre ale Pieței comune au adresat guvernului francez apelul „de a continua ancheta și a clarifica complet afacerea, fără indulgență", pre-

Rainbow Warrior"cum și de a coopera în acest scop cu guvernul Noii Zeelande, informează agenția Reuter.Două proiecte de documente propuse de deputății și senatorii repre- zentind forțele de stingă, care salu- tâu acțiunile organizației „Greenpeace" și exprimau sprijinul față de declararea Pacificului drept „zonă liberă de arme nucleare", au fost respinse, în cursul dezbaterilor, de reprezentanții formațiunilor de centru- dreapta.

Inițiative în vederea 
încetării conflictului 
dintre Iran și Irak 

Lucrările Comitetului 
pentru pace al O.C.I.RIAD 13 (Agerpres). — La Jeddah au început lucrările Comitetului pentru pace al Organizației Conferinței Islamice (O.C.I.), consacrate examinării unor noi inițiative menite să pună capăt conflictului dintre Iran și Irak. O serie de noi propuneri în această direcție au fost prezentate, recent, de secretarul general al O.C.I.. Sharifuddin Pirzada, și, respectiv, de președintele R. P. Bangladesh, Hussain Muhammad Ershad.în discursul inaugural, președintele Gambiei, Dawda Jawara, care este și președintele Comitetului de pace al O.C.I., a adresat țărilor beligerante apelul de a pune capăt conflictului dintre ele, care durează de cinci ani și amenință să se extindă. El a cerut, totodată, Iranului și Irakului să țină mai mult seama de propunerile și eforturile de mediere ale comitetului.După cum se știe, Comitetul de pace al O.C.I. a fost creat în 1981, in vederea degajării modalităților apte să pună capăt conflictului armat dintre Iran și.-. Irak, pe calea negocierii politice. Pînă în prezent insă nu au fost găsite soluții acceptabile pentru ambele părți. Din comitet fac parte președinții Bangladeshului. Gambiei și Pakistanului, premierul Mâlayeziei, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) și secretarul general al Organizației Conferinței Islamice (O.C.I.).

indonezia: „Arhipelagul de smarald"
pe orbita dezvoltăriiDefinindu-și țara, indonezienii îi spun „Tanah air" — „pămint și 

apă". Străinii, impresionați de frumusețile tulburătoare ale țărmurilor indoneziene, au denumit-o 
„marele brîu de smaralde", iar geografii au consemnat-o ca fiind 
„cel mai mare arhipelag al globu
lui". Sint apelative care, în termeni expresivi, își propun să redea imaginea specifică a Indoneziei.Vatră a unor vechi civilizații, ale căror mărturii în. piatră se văd și astăzi la Chisadone si Kutai, Kudus și Borobu- dur, pămîntul indonezian poartă pecetea unei necurmate lupte pentru libertate și independență. De-a lungul ocupației coloniale olandeze, care a durat 350 de ani, au avut loc numeroase revolte împotriva dominației străine. Ha- sanuddin, Bonjol, Pattimura, Anta- sari, Umăr sînt doar cîteva nume din panoplia e- roilor care s-au ridicat la luptă pentru independență națională, dobîndită acum 40 de ani, la 17 august 1945.Deși există în țară 300 de etnii și se vorbesc 250 de limbi, echilibrul și tenacitatea recunoscută a locuitorilor acestor meleaguri au asigurat conservarea patrimoniului cultural comun, ceea ce constituie o mare sursă de mîndrie și patriotism pentru poporul indonezian. Semnificativ este motoul național „Bhinneka Tunggal Ika", 
„Unitate și diversitate", lansat de mișcarea de eliberare națională în 1928 și inclus în Constituția din 1945.într-o țară atît de diversă, cu populații și resurse atît de variate, care a avut de suferit de pe urma îndelungatei exploatări străine, problemele dezvoltării economico- sociale sint fundamentale. Avînd în vedere stadiul atins, posibilitățile existente, bizuindu-se cu precădere pe . capacitățile proprii, autoritățile țării au elaborat o

strategie întemeiată pe așa-numita 
„trilogie a dezvoltării". Potrivit acestei strategii, eforturile de dezvoltare vizează punerea in,valoare a ansamblului resurselor umane, materiale și financiare in scopul ridicării gradului de civilizație al poporului. Pe această bază, au fost elaborate programe de dezvoltare pe termen lung, acoperind o perioadă de 25—30. de ani, stabilindu-se ca repere o serie de indicatori de bază. Din aceste programe s-au extras cifre și date sintetice pentru pla

. @ Arhipelag alcătuit din 13 677 insule (din care cele mai
importante — Sumatra, Kalimantan, Java, Sulawesi), însu- 
mind o suprafață de 2 027 087 kmp. Distanța dintre punctul 
cel mai vestic și cel mai estic al țării este de circa 5 110 km, 
iar dintre punctul cel mai nordic și cel mai sudic de circa 
1 880 km.

® Populația : (estimări pentru 1985) 165 milioane lo
cuitori.

® Capitala : Jakarta, circa 7 milioane locuitori.
® Resurse : cauciuc, petrol, gaze naturale, cositor, bauxi

tă, mangan, cărbune, nichel.

nurile cincinale (Repelita). Pe durata cincinalului încheiat în 1984 s-a asigurat o rată medie a creșterii economice de 6 la sută, în agricultură — de 4,2 la sută, în sectorul industrial — de 8,9 la sută, iar în sectorul comunicațiilor și transporturilor — de 7,7 la sută.In agricultură — ramură dominantă a economiei indoneziene, care asigură circa o treime din totalul produsului intern brut — s-a pus un accent deosebit pe, mecanizare, fertilizare, irigare și a- meliorarea soiurilor de orez, principala cultură cerealieră. Cu sprijinul unor programe finanțate de stat, s-au extins suprafețele agricole, s-a trecut la diversificarea culturilor agricole.în același timp, o atenție cres- cîndă se acordă industriei, apreciată drept „pivotul întregului proces de dezvoltare națională". în ultimii ani au fost; create noi unități în industriile metalurgică, me

canică, textilă, alimentară, electrotehnică. Pentru prima oară, producția de oțel a depășit 1 000 000 de tone, iar cea de aluminiu 115 000 tone.Programele de dezvoltare au fost corelate cu explorarea și punerea în valoare a bogățiilor subsolului, industria extractivă asigu- rînd cea mai mare parte a veniturilor realizate la export, cit și disponibilități pentru prelucrarea în țară. Locul principal îl dețin, la acest capitol, petrolul și gazele naturale, care asigură peste 80 la sută din totalul încasărilor din export.Pentru planul cincinal în curs se preconizează continuarea politicii economice promovate anterior, îndeplinirea fiind stimulată de sporirea investițiilor finanțate de stat. Urmărindu- se atingerea unei rate înalte a creșterii economice pentru anii următori, se are in vedere, cu precădere, sporirea producției în ramuri cum sînt industria prelucrătoare, agricultura, industria extractivă, energia și transporturile. De asemenea, în acest cincinal se urmărește creșterea numărului de locuri de muncă și ridicarea gradului de calificare. Fără oameni cu o calificare superioară, sublinia președintele Suharto, crearea unei industrii naționale capabile să prelucreze resursele naturale care acum se exportă este de neconceput. în acest sens se prevede ca numărul studenților să sporească de aproape trei ori la finele actualului cincinal. Sînt doar cîteva repere care conturează eforturile spre dezvoltare ce se Întreprind în Indonezia.Pe plan extern, Indonezia, membră de la început a mișcării de nealiniere, se pronunță pentru realizarea unui climat de pace, înțelegere și colaborare în întreaga lume. La baza acestei politici se află principiile coexistenței pașnice

DE

LA BEIJING au fost semnateun acord privind cooperarea în domeniul aviației civile și un acord de promovare și sprijinire reciprocă a investițiilor dintre guvernele R. P. Chineze și Austriei. Documentele au fost încheiate cu prilejul vizitei președintelui Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, informează agenția China Nouă.
REUNIUNE A „CONSENSULUI 

DE LA CARTAGENA". Ministrul de externe Uruguayan, Enrique Iglesias, a inaugurat joi lucrările Comisiei tehnice a țărilor membre ale „Consensului de la Cartagena" — organism regional reunind 11 state latino-americane cu mari datorii externe. Participanții analizează Situația economică din America Latină și posibilitățile, de piață a datoriei externe in ideea de a nu se compromite dezvoltarea social- economică a statelor din regiune. Reuniunea a fost convenită în cadrul 1 intîlnirii pe aceeași temă din iulie de la Lima a miniștrilor de externe din țările latino-americane cele mai îndatorate din punct de vedere financiar.
DESCHIDEREA TIRGULUI IN

TERNAȚIONAL DE LA VIENA. 
th capitala Austriei a fost des
chisă cea de-a 121-a ediție a Tir- 
gulul internațional, la care parti

cipă cu exponate circa 800 firme 
și întreprinderi străine și autoh
tone. Țara noastră este prezentă la 
această ediție cu un stand in care 
sînt expuse produse ale industriei 
chimice, agroalimentare, bunuri 
de consum, textile, artizanat. Pro
dusele românești se bucură de 
aprecierea publicului și a oameni
lor de afaceri.

EVALUARE. După cum informează agenția Taniug, Consiliul Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia a apreciat că din cauza condițiilor climatice nefavorabile recolta din acest an va fi cu 20 pînă la 60 la sută mai mică decît anul trecut, în funcție de regiuni, culturi și. norme agrotehnice aplicate. Guvernul iugoslav a cerut organelor federale de resort să procedeze la o analiză completă a situației in acest domeniu și să întocmească un proiect de măsuri pentru depășirea dificultăților în ce privește producția agricolă, adaugă agenția citată.
MEMBRII GRUPURILOR OR

GANIZAȚIILOR DE CRUCE RO
ȘIE DIN NORDUL ȘI SUDUL 
COREEI care au efectuat vizite la Seul și, respectiv, Phenian au căzut de acord asupra unor detalii privind schimbul de ansambluri

artistice, prilejuit de a 40-a aniversare a eliberării Coreei, informează agenția A.C.T.C. Un acord privind schimbul de formații artistice în cinstea evenimentului menționat a fost convenit anterior.
CATASTROFA FEROVIARA 

DIN PORTUGALIA. Ultimul bilanț provizoriu, dat publicității vineri, în legătură cu accidentul grav de cale ferată produs în apropierea localității Mangualde, din centrul Portugaliei, relevă că s-au înregistrat 49 de morți șl 145 de răniți. Potrivit oficialităților Căilor ferate portugheze, 60 de persoane sînt date dispărute, apreciindu-se că o parte dintre ele figurează printre victimele care nu au putut fi încă identificate. După cum s-a anunțat oficial, accidentul se datorează unei „erori umane".

COSMONAUȚII SOVIETICI VLA
DIMIR DJANIBEKOV SI VIKTOR 
SAVINIH SE AFLA DE 14 SAP- 
TAM1NI LA BORDUL COMPLE
XULUI SPAȚIAL „SALIUT-7" — 
„SOIUZ T-13". In ultimele zile, 
cosmonauții au efectuat o serie de 
cercetări tehnice și științifice, iar 
o parte din timp au consacrat-o 
exercițiilor pentru menținerea con
diției fizice. Printre experimentele 
efectuate se numără și studierea 
factorilor cosmici asupra unor ma
teriale. Controlul medical arată că 
echipajul se simte bine.

DATORIA EXTERNA A AFRI
CII DE SUD se cifrează în prezent Ia 24 miliarde dolari, a anunțat șeful Băncii de stat sud-africane, Gerard de Kock, la o conferință dq presă la Johannesburg. 14 miliarde din această sumă sînt datorii scadente pe termen scurt, a precizat el.

„Ariane-lS” a eșuat
Lansarea celei de-a 

15-a rachete de tip 
'„Ariane" de la cen
trul ■ spațial Kourou, 
din Guyana franceză, 
a eșuat' ca urmare a 
faptului că treapta a 
treia a sistemului a 
început să piardă din 
altitudine, la numai 6 
minute și 43 secunde 
de la pornire. Respon
sabilii pentru securi
tatea zonei au hotă- 
rit, la aproape 10 mi
nute după lansare, 
distrugerea sistemului, 
dat fiind că acesta 
devenea periculos pen

tru regiunea înconju
rătoare, locuită. Agen
ția France’ Presse pre
cizează că,. deși este 
al treilea eșec al unei 
rachete de tip „Aria
ne", pentru prima 
oară s-a procedat la 
distrugerea acesteia, 
precum și a celor doi 
sateliți pe care tre
buia să ii plaseze pe 
orbită — unul ame
rican și un altul de 
construcție vest-euro- 
peană.

Specialiștii de la 
baza de lansare au

precizat, potrivit pri
melor elemente pe 
care le dețin, că, la 
scurt timp după a- 
prinderea motorului 
celei de-a treia trepte 
a rachetei, presiunea 
de oxigen și de hidro
gen lichide care de
termină funcționarea a 
început să se reducă, 
devenid apoi nulă. 
Treapta a treia aflin- 
du-se sub 200 km al
titudine, cu motorul 
stins, sateliții nu mai 
puteau fi plasați pe 
orbită. (Agerpres).

Profiluri arhitectonica moderne in capitala Indoneziei, Jakarta— ale respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor state, avantajului reciproc.Deși ’situate la mari distanțe geografice, România și Indonezia se întîlnesc pe platforma preocupărilor comune pentru dezvoltarea economico-soCială, pentru asigurarea păcii și colaborării internaționale. Puternic stimulate de rezultatele vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu la Jakarta, în 1982, raporturile româno-indoneziene au cunoscut o continuă extindere, pe multiple planuri. Convorbirile și documentele convenite cu prilejul vizitei au deschis rodnice perspective conlucrării reciproc avantajoase, in interesul popoarelor român și indonezian, al cauzei păcii și securității în întreaga lume.Vizita oficială de prietenie pe care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei. Elena Ceaușescu, urmează să o întreprindă în țara noastră președintele Republicii Indonezia, generalul Suharto, împreună

cu doamna Tien Suharto, se va înscrie, fără îndoială, ca un nou și remarcabil moment pe linia întăririi pe mai departe a relațiilor prietenești dintre cele două țări. Referindu-se la această vizită, dl. Soenaryo, prim-adjunct al ministrului pentru problemele tineretului și sportului, aflat în țara noastră cu prilejul Conferinței mondiale a comitetelor naționale pentru A.I.T., declara că „apropia
tul dialog dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Suharto va contribui la ridicarea 
pe o treaptă nouă a' legăturilor 
prietenești dintre România și In
donezia, la dezvoltarea colaborării 
economice, comerciale și in alte 
domenii, va fi un prilej de reafir
mare a dorinței comune a celor 
două țări de a-și spori aportul la 
edificarea unei lumi pașnice și 
demne."Opinia publică din țara noastră așteaptă cu firesc interes noua în- tilnire la nivel înalt româno-indo- neziană, cu convingerea că analele raporturilor multilaterale dintre cele două țări și popoare se vor îmbogăți cu incă un remarcabil capitol.

Ioan TIMOFTE

Praful în ochi... este de crom
Așadar, evenimentul considerat 

de multe agenții internaționale de 
presă ca iminent s-a produs. înso
țită de indicativul „urgent", ves
tea a făcut repede înconjurul glo
bului: țările membre ale Pieței co
mune vest-europene s-ar fi hotă- 
rit, in sfirșit, să treacă la sanc
țiuni împotriva regimului de la 
Pretoria, la 48 de ore după ce 
S.U.A. procedaseră la un gest si
milar (după ce vreme îndelungată 
se manifestase opoziție față de 
însăși ideea unor sancțiuni econo
mice, pe motiv că ele i-ar „afec
ta" și pe negri — care, probabil, 
preferă să se lase „afectați" de 
gloanțele poliției). Valul miniei 
populare care mătură de la un ca
păt la altul Republica Sud-Africa
nă a căpătat asemenea propor
ții, represiunile autorităților ra
siste au devenit atît de odioase, 
indignarea opiniei publice mon
diale atit de evidentă incit anun
țarea unor măsuri nu mai putea fi 
ocolită. Proclamarea de către ra
siști a stării de urgență în 36 de 
districte, uciderea în numai ulti
mele cîteva săptămâni a mai bine 
de 200 de oameni (peste 700 de la 
începutul anului) și arestarea altor 
2 200. actele de brutalitate sălba
tică ale poliției față de manifestanții 
care se îndreptau spre închisoarea 
unde este întemnițat, de peste 23 
de ani, liderul populației de cu
loare, Nelson Mandela — toate a- 
ceste fărădelegi nu puteau fi ig
norate. Guvernului de la Pretoria 
trebuia să i se dea un avertisment 
„solemn". Și atunci s-a purces la 
măsuri în acest sens. Dar ce fel 
de măsuri ?

In primul rînd, este vorba de in
stituirea unui embargo asupra vin- 
zărilor de țiței către R.S.A. Numai 
că Africa de Sud nu importă nici 
măcar o... picătură de țiței din ță
rile Pieței comune ! (Oare de ce 
nu i s-a interzis și importul de 
materiale din planeta Saturn ?). 
Este drept, R.S.A. importă din țări 
ale C.E.E. produse derivate, dar 
despre aceste produse nu se suflă 
o vorbă in „pachetul" de măsuri 
prezentat ca „sancțiuni". In al doi
lea rind, a fost stabilit un em
bargo similar asupra vînzărilor de 
arme, embargo care există însă de 
multă vreme (în teorie), fiind.'însă 
prea puțin respectat (in practică) ! 
Se interzice apoi încheierea de noi 
contracte în domeniul nuclear, dar

nu se spune nimic despre cele vechi (deși circulă cu insistență, și 
nu de ieri, de azi, zvonuri despre 
veleitățile regimului rasist de a po
seda propria sa bombă atomică). In 
fine, va fi interzis exportul de 
„materiale sensibile" (in domenii 
cum ar fi telecomunicațiile), desti
nate armatei sau poliției sud-afri
cane : să fie oare vorba de apa
ratele portative de radio-emisie- 
recepție care pot fi găsite cu duiu
mul in orice magazin de speciali
tate din Pretoria ? In schimb, ex
portul de monezi de aur sud-afri
cane, una din principalele căi prac
ticate de R.S.A. pentru a obține 
mijloace valutare, nu este supus 
nici unei interdicții, tot așa după 
cum fluxul creditelor C.E.E. către 
piața sud-africană poate continua 
nestinjenit. In plus, Marea Brita
nie s-a- abținut chiar și de la aces
te măsuri, cerind „o pauză de re
flecție".

Nici nu-i de mirare că agenția 
France Presse apreciază sancțiuni
le Pieței comune ca „extrem de li
mitative". Mai „limitative" decît 
chiar cele americane, care, in prin
cipiu, prevăd interzicerea „selec
tivă" a împrumuturilor bancare a- 
cordate guvernului sud-african. Să 
notăm insă că. referindu-se la 
sancțiunile americane, aceeași a- 
genție le consideră ca puțind avea 
„un eventual efect psihologic, dar 
nici un efect economic". Și atunci ? 
Tot France Presse, folosind un ter
men din box, arată că Pretoria a 
„încasat foarte bine", fără să se 
tulbure cîtuși de puțin, „sancțiu
nile" americane. Ce efect se poate 
spune așadar că pot avea „lovitu
rile" mult mai blinde, semănind 
mai degrabă cu niște mingîieri 
ale Pieței comune ?

Desigur, nu trebuie pierdut din 
vedere, că Africa de Sud este pri
mul producător de crom din lume 
și al doilea producător de mangan, 
la care se adaugă alte materii pri
me indispensabile pentru industria 
militară. Nici că in R.S.A. își au 
filialele peste 1000 de companii 
transnaționale. Poate că astfel, 

( „blindețea" măsurilor se explică 
mai ușor... In multe țări ale lumii, 
inclusiv în țările care fac parte 
din C.E.E., există expresia „a 
arunca praf în ochi". Probabil, in 
cazul de față, praful este de crom 
ori de mangan...

R. CAPLESCU
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