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i națională, antifascistă și antiimperialistă

Tot ce am realizat este rezultatul-și meritul-muncii eroice a clasei 

muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, 

fără deosebire de naționalitate, a întregii națiuni, demonstrează forța 

creatoare a unui popor devenit liber și stăpin pe destinele sale, care-și 

făurește viața așa cum o dorește.

NICOLAE CEAUȘESCU

Munca pentru prezentul 
socialist al țârii, pentru

viitorul ei comunist
S-a schimbat din temelii țara după 

marele act de demnitate patriotică 
de la 
seamă 
dintre 
sență 
funde, 
dent in întreaga noastră istorie na
țională, ce s-au dovedit a fi deter
minante pentru definirea noului 
chip al patriei și a noii condiții 
umane proprii societății socialiste 
românești, s-au produs după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
în „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în istoria unei țări, a unui popor, 
42 de ani constituie o perioadă 
scurtă. Dar dacă evaluăm Înfăptuiri
le, dacă facem bilanțul realizărilor 
din perioada respectivă, acești 42 de 
ani dobîndesc dimensiuni neobișnui
te. Pentru că intr-un timp relativ 
scurt România a străbătut mai mul
te etape dintr-o grandioasă operă 
constructivă : edificarea societății 
socialiste. De fapt, a străbătut 
drum de muncă și de împliniri i 
voluționare ce se regăsesc, azi, i 
tr-o nouă geografie economică 
într-un nou climat social, politic 
cultural.

Cum a fost începutul ? Să ne 
mințim de cei dinții ani de după 
August 1944. De acei ani tumultuoși 
ai epopeii refacerii țării. Un repor
ter al vremii scria că la Bumbești- 
Livezeni, pe șantierul național al ti
neretului, „brigadierii se iau la 
trintă cu munții". Era o metaforă ? 
Nu, reporterul constata o realitate. 
Era nevoie de drumuri de fier,' de 
viaducte, de conducte de gaze, de hi
drocentrale. Și munții au fost asal
tați la propriu de către constructorii 
noii societăți. La chemarea partidu
lui comunist, nu numai pe șantie
rele naționale ale tineretului, ci și 
în qrașe, in sate, pe întregul cuprins 
al patriei, oamenii și-au suflecat 
mînecile și au trecut Ia treabă. Nu 
era ușor. Pe șantiere se muncea cu 
lopata și tîrnăcopul. în fabrici — in 
acele fabrici moștenite de 
regim, modeste din punct

23 August 1944. Dar mai eu 
s-au schimbat oamenii. Și 
toate aceste prefaceri de e- 
revoluționară, cele mai pro- 
cele mai radicale, fără prece-

al Înzestrării tehnice, cu hale Întu
necoase, cu utilaje rudimentare — se- 
lucra îndeosebi cu ciocanul, iar ma
terialele se transportau cu spinarea. 
Muncitorului i se cerea indemînare. 
Și forță fizică. Se muncea însă cu 
elan revoluționar, cu abnegație pa
triotică. Se 
credere In 
triei.

Toți acel 
Au devenit 
muncă de atunci nu mai sint, acum, 
decit amintiri. Citeva fotografii, 
teva jurnale cinematografice, 
film. — cel dinții film artistic româ
nesc de lung metraj, „Răsună 
valea" — mai păstrează imagini 
semnificative pentru condițiile de

muncea cu deplină în- 
viitorul socialist al pa-

Ieri dimineață, la 
terminarea schimbului 
III de lucru, in secția 
bitumare a întreprin
derii de materiale izo
latoare din Vaslui, 
l-am întîlnit pe direc
torul unității, ingine
rul Nicolae Pascu. Ve
nise împreună cu se
cretarul comitetului 
de partid, Vasile 
Gheorghiu, pentru a-i 
felicita pe muncitorii 
de aici. Cu ce prilej 1

— După calculele ți
nute la zi — ne răs
punde directorul — cu 
producția realizată in 
acest ultim schimb de 
lucru ne-am indepli- 
nit planul la produc- 
ția-marfă industrială 
pe 8 luni din acest

an, iar la export am 
expediat in avans pro
duse insumind aproape 
5 milioane lei. Pină la 
1 septembrie ne-am

Au îndeplinit 
planul 

pe 8 luni

propus să realizăm o 
producție peste preve
deri in valoare de 54 
milioane lei. Este un 
succes pe ’ care oame
nii muncii din între
prinderea noastră ii 
dedică mării sărbători 
de Ia 23 August.

— Care este expli-

cația acestui succes ?
— El este rodul dă

ruirii și abnegației 
in muncă, al unei mai 
judicioase organizări a 
activității, al introdu
cerii progresului teh
nic. Am putut astfel 
6pori productivitatea 
muncii in acest an cu 
23 7.08 lei pe lucrător, 
reălizînd și expediind 
in avans către șantie
rele de construcții .ale 
tării și partenerilor de 
peste hotare 3,6 mili
oane mp produse hi- 
droizolatoare, peste 
1 100 tone vată mine
rală și 6 140 mc prefa
bricate și panouri 
mari pentru construc
ția de apartamente. 
(Petru Necula).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vi
neri, la Snagov, delegația Partidului 
„FRELIMO", condusă de tovarășul 
Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al partidului, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mo- 
zambic, care efectuează o vizită in 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a Inminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea tovarășului Samora 
Moises Machel, președintele Parti
dului „FRELIMO", președintele Re
publicii Populare Mozambic.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceâușescu le-au fost 
transmise cele mai calde urări de să
nătate, de succes în intreaga activi
tate, din partea tovarășului Samora 
Moises Machel și a tovarășei Grața 
Machel.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, in numele său 
și al tovarășei Elena Ceaușescu, to
varășului Samora Moises Machel și 
tovarășei Grața Machel un salut și 
cele mai bune urări.

In cursul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de colaborare și so
lidaritate statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre, care au 
cunoscut o dezvoltare continuă, în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor la nivel înalt de 
la București și Maputo.

A fost exprimată hotărirea de a 
extinde și aprofunda, in continuare, 
raporturile româno-mozambicane în 
diferite domenii, în interesul ambelor 
țări, al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de probleme actuale ale vie
ții internaționale. în acest context, 
s-a relevat necesitatea trecerii la 
măsuri concrete în domeniul dezar
mării, și în primul rînd al celei nu
cleare, a renunțării la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței în 
relațiile dintre state, a intensifică
rii activității politico-diplomatice 
pentru soluționarea pașnică, prin ne
gocieri, a stărilor de încordare și con
flict existente în diferite regiuni ale 
lumii.

Subliniindu-se importanța apro
piatei conferințe la nivel înalt a ță
rilor nealiniate de la Harare, a fost 
exprimată dorința ca aceasta să se

încheie cu rezultate cît mai bune, 
care să răspundă așteptărilor po
poarelor, aspirațiilor lor de progres 
și independență, de pace și colabo
rare internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României socialiste 
de sprijin și solidaritate cu lupta 
popoarelor din Africa pentru lichi
darea totală a colonialismului, pen
tru abolirea politicii rasiste și de 
apartheid, pentru apărarea și conso
lidarea independentei lor naționale, 
pentru dezvoltarea lor liberă, eco
nomică și socială.

S-a subliniat, totodată, necesita
tea întăririi conlucrării pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru soluțio
narea globală a problemelor econo
mice ale țărilor în curs de dezvol
tare, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zate pe principii de deplină egalita
te și echitate în relațiile dintre state.

La primire au participat tovarășii 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Văduva, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Mușat, ambasadorul României la 
Maputo.

Ambasadorul Republicii India
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri,

pe Nathu Ram Verma, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii India în 
țara noastră. (Continuare in pagina 
a V-a).
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La „Electromureș" — o amplă și susținută activitate 
de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al producției

A TEHNICII MONDIALE
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(Continuare in pag. a IlI-a)
Adrian VASILESCU

Linia automată de galvanizare, una din multiplele reușite in acțiunea de modernizare a producției la întreprinderea 
„Electromureș" din Tirgu Mureș Foto : S. Cristian

îndelungată îndeletnicire 
cunoscut și cunoaște în

Agricultura, veche și 
a poporului nostru, a 
anii construcției socialiste un progres remar
cabil. Iar acest progres se reflectă în creșterea 
producției vegetale și animale, în asigurarea 
unor cantități din ce în ce mai mari de pro
duse agricole necesare aprovizionării populației 
și satisfacerii altor cerințe ale economiei na
ționale, in schimbările profunde ce au avut loc 
la sate în ce privește creșterea nivelului de trai 
al țărănimii.

Conștienți de înfăptuirile obținute in dezvol
tarea industriei României socialiste, de tot ce 
s-a făcut la orașe — înfăptuiri într-adevăr spec
taculoase — unii sint înclinați să creadă că la 
sate prefacerile n-ar fi tot atît de evidente. Dacă 
se au în vedere nivelul din trecut al agricul
turii noastre și starea de înapoiere a satelor, 
ceea ce s-a realizat la sate este tot atit de 
spectaculos ca la orașe. In orice sat te vei 
duce, vezi case noi, spațioase, care își eta
lează acoperișuri de țiglă pe care antenele de 
radio și televiziune captează mesajele culturii 
și civilizației. An de an, în viața fiecărei fa
milii de țărani s-au înregistrat prefaceri înnoi
toare, care se evidențiază sub multiple aspec
te : locuință, hrană, îmbrăcăminte, nivel cultu
ral.

De-a lungul secolelor, în satele României nu 
s-au produs atîtea transformări cite au avut 
loc în anii construcției socialiste, transformări 
pe care le poate percepe orice om de bună 
credință, indiferent de domeniul în care mun
cește, indiferent de localitatea în care trăiește. 
Schimbările profunde în bine care au avut loc 
și au loc în continuare in modul de a munci 
și în condițiile de viață ale țărănimii se da
torează politicii Partidului Comunist Român de 
organizare pe baze socialiste a agriculturii, care 
a asigurat unirea forțelor țăranilor în lupta 
pentru a smulge pămintului roade cît mai bo
gate, aceasta constituind baza marilor înfăptuiri

și a schimbărilor profunde care au loc la sate, 
în general, in dezvoltarea economică și socia
lă a patriei. „Fără înfăptuirea revoluției 
socialiste agrare - arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - fără organizarea pe 
baze noi a întregii agriculturi nu am fi putut 
obține nici realizările dobindite in acești ani in 
dezvoltarea celorlalte sectoare de activitate, in

0 agricultură modernă, 
in plin prnces 

de dezvoltare intensivă
ridicarea nivelului general de civilizație al ță
rănimii și al întregului popor1’.

Profundele transformări revoluționare care au 
avut loc în anii construcției socialiste in dez
voltarea agriculturii românești își găsesc reflec
tarea în dinamica mereu crescîndă a produc
ției vegetale și animale. Este demn de relevat 
in acest sens că agricultura noastră produce 
astăzi de peste patru ori mai mult decit in 
1944. Da, de pe aceeași suprafață arabilă a 
țării — pentru că pămîntul rărhîne același ca 
întindere - o producție de peste 4 ori mai 
mare I Și, concretizînd în cifre, se cuvine să 
precizăm că în 1985 s-au realizat 23 milioane 
tone cereale, față de 5,1 milioane în 1950. A- 
ceastă evoluție ascendentă este completată de

creșterea de peste 10 ori a producției la plan
tele tehnice, de realizările remarcabile in le- 
qumicultură, pomicultură și viticultură, in spo
rirea efectivelor și a producțiilor animaliere.

Subliniam că schimbările adînci care au avut 
loc in dezvoltarea agriculturii, in modul de a 
munci și în condițiile de viață ale țărănimii se 
datorează politicii partidului de organizare pe 
baze socialiste a acestei importante ramuri a 
economiei naționale. Totodată, a fost creată o 
puternică bază tehnico-materială. Pe ogoarele 
patriei lucrează astăzi zeci de mii de tractoare 
și conhbine autopropulsate, de fabricație au
tohtonă ; de asemenea, au fost amenajate pen
tru irigații peste 3 000 000 de hectare, iar in
dustria livrează agriculturii, din an în an, can
tități tot mai mari de îngrășăminte chimice și 
diferite alte substanțe. înzestrarea tehnică ac
tuală a agriculturii nu poate să nu uimească 
pe cei ce au cunoscut in trecut modul de lu
crare a pămîntultii de către țăranul român. In- 
tr-un timp scurt, am ajuns la o agricultură in 
care majoritatea lucrărilor se execută mecani
zat, iar cei care știau doar să apese coarnele 
plugului, să minuiască sapa și coasa, ei sau 
fiii acestora, sint astăzi In măsură să stăpîneas- 
că mașini de mare complexitate, cum sint com
binele autopropulsate sau complicatele instala
ții din complexele zootehnice.

Dimensiunile atinse In dezvoltarea agricultu
rii românești in anii construcției socialiste sint 
și mai evidente in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., care a marcat o co
titură radicală in politica agrară a partidului. 
Este meritul secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi reconsi
derat și definit locul și rolul agriculturii ca ra
mură de bază a economiei naționale, de a-l

______________________ Ioan HERTEG 
(Continuare în pag. a V-a)

Pe un perete. în clă
direa atelierului de 
'proiectare de'ia‘în

treprinderea de mașini e- 
lectrice București, un gra
fic printre altele : greuta
tea specifică (kilograme 
raportate la putere — kg/ 
kW) a motoarelor antiex- 
olozive. antideflagrante, 
greutate urmărită in timp, 
an după fin. Curba are o 
evidentă alură descenden
tă... lucru bun, fără îndo
ială. dar în clipa in care 
am văzut graficul altceva 
s-a. impus privirii. Coborî- 
rea este urmărită nu doar 
la o întreprindere, ci la 
trei ; este evidentă o veri
tabilă cursă de urmărire in 
care liniile se întretaie, 
..șefia clasamentului" tre- 
cind cînd la un,a. cînd la 
alta din cele trei producă
toare ale motoarelor A.S.A. 
— cum se numesc ele. Și 
ce e deosebit în asta ? Fap
tul că I.M.E.B.. una dintre 
cele trei întreprinderi, ține 
fruntea sus în această în
trecere sui generis ? Foarte 
frumos — dar grozav este 
altceva, și-ți place si. fără 
să-ți dai seama, te îndrepți 
din spate și tragi aer in 
piept (manifestarea exte
rioară a mîndriei) de par
că n-ai fi reporter, ci lu
crător al I.M.E.B.-ului ;

pentru că acei doi concu
rent! se numesc, nici mai 
mult, nici mai putin.r de
cit AEG șl Toshiba.

— E normal. Cum să ieși 
în lume dacă tot timpul te 
compari cu tine si cu ai 
tăi ? Eu personal n-am 
avut niciodată „complexul 
nivelului mondial", care 
nivel, chipurile, ar fi fost

bune părți a marelui de
tașament al specialiștilor 
noștri. Născut acum 44 de 
ani într-o comună de pe 
malul Dunării, crescut în 
București, urmează școala 
profesională și între 1958 
și 1961 este lăcătuș la „Gri- 
vița Roșie". Urmează liceul 
la seral, iar în 1961 devine 
student „la zi“ al Politeh

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •

Imposibil de atins de in
dustria românească Acum, 
e drept, glasurile astea nu 
se mai aud. dar acum 
douăzeci de ani. cind am 
părăsit băncile facultății, 
nu erau rare. De ce n-am 
avut, complexul ? Intrind in 
sectorul de proiectare, 
după un an de producție, 
am făcut cunoștință cu in
ginerul. Victor Bunea și cu 
opera lui. convertizorul de 
8 000 de hertzi despre care 
știam că este peste nivelul 
mondial. Am luat un for- 
tifiant pentru restul vieții.

Cel care ne vorbește este 
comunistul Constantin Mo- 
canu. inginer proiectant, 
om cu o biografie reprezen
tativă pentru destinul unei

nicii din București. O ab
solvă in 1966. este reparti
zat la I.M.E.B. și de atunci... 
tot aici.

(în paranteză fie spus : 
foarte, foarte multi dintre 
muncitorii și specialiștii cu 
stagiu de aici au în cartea 
de muncă o singură între
prindere : I.M.E.B. E un 
magnet de pe care se des
prinde greu ceea ce a fost 
captat. „Deși — aflăm de 
la Gheorghe Nica. secreta
rul comitetului de partid 
din întreprindere, el însuși 
avind în cartea de muncă 
un singur loc de muncă, 
I.M.E.B. — se pleacă, se 
pleacă destul de mult de la 
întreprinderea noastră ; 
este un adevărat furnizor

de cadre pentru economie. 
La metrou, la avioane, in 
alte părți e plin de băieți 
de la noi — și muncitori, 
si ingineri. Pe de o parte 
imi pare rău. îmi pare rău 
că au plecat, că s-au putut 
desprinde, pe de altă parte 
îmi pare bine. înseamnă că 
I.M.E.B.-ul face fată, la 
nivelul cel mai înalt al 
exigentelor. necesităților 
altor sectoare, că pregăteș
te cadre pentru care se bat 
alții").

Ne întîlnim cu aceeași 
idee, dar într-o altă ac
cepție. stind de vorbă cu 
un reputat specialist, dr. 
ing. Eugen Nicolescu. șeful 
atelierului de cercetare- 
proiectare :

— I.M.E.B.-ul a fost — și 
poate că și este — între- 
prindere-mamă pentru în
treg sectorul de mașini 
electrice. Cînd s-a înființat 
„Electroputere" Craiova, 
le-am dat transformatoa
rele : am dat motoarele de 
macara la „Electromotor" 
Timișoara, am dat... dar. 
ce să mai insist, lista se 
poate lungi.

— Cu părere de rău ?
Georqe-Radu 
CHIROVIC1

(Continuare în pag. a IV-a)

OLIMPIADELE ȘCOLARE NAȚIONALE 
-veritabile ateliere de creație, 

de pregătire a performanțelor profesionale
Excelentele rezultate ale elevilor români la ediția din anul acesta a 

Olimpiadelor internaționale de matematică, chimie și fizică reprezintă 
o nouă și prestigioasă confirmare a școlii românești. Cei 26 de elevi 
români, participants în acest an la concursurile internaționale amintite 
și la Olimpiadele balcanice de matematică și fizică, se mîndresc cu un 
bilanț impresionant : 10 premii I, 8 premii II, 6 premii III, 9 premii 
speciale și o mențiune. Aceste succese nu sint singulare : an de an 
liceenii din România au fost încununați cu laurii afirmării, primind feli
citările juriilor. Talentul, inteligența, fondul bogat de cunoștințe, inge
niozitatea și originalitatea multor soluții in rezolvarea subiectelor sint 
calități recunoscute componenților echipelor românești. Ele dovedesc se
riozitatea cu care acești tineri se pregătesc, competența și responsabili
tatea cadrelor didactice, valoarea deosebită a școlilor din care provin 
— licee, așa cum se poate vedea Ia o sumară statistică, din întreaga 
țară — constituind recunoștința concretă pentru minunatele condiții de 
instruire pe care societatea noastră le oferă. Recunoștință, materializată 
în fapte, pentru grija permanentă cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, înconjoară tineretul din patria noastră. 
Ele sînt oglinda fidelă a nivelului învătămintului românesc, devenit in 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" un uriaș laborator de creație. Indicațiile de 
inestimabilă valoare ale secretarului general al partidului, clarviziunea 
orientării întregului proces de invățămint către realitățile vieții și ale 
producției, către cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii mondiale, 
programele elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Știin
ței și Invățămîntului, au prins în acești ani de luminoase împliniri contu
rul concret al performanței.

Performantele obținute Ia Olimpiadele internaționale demonstrează 
încă un fapt : valoarea tot mai ridicată a concursurilor naționale pe dis
cipline de învățămînt. La etapa națională a olimpiadelor școlare parti
cipă anual aproximativ 400 de elevi pentru fiecare disciplină, selecțio
nați la fazele anterioare. Ei își măsoară aici deopotrivă puterea de crea
ție, cunoștințele de specialitate, spiritul de competiție. E cadrul concret 
în care se pun bazele performantelor școlare și, nu o dată, prilej de 
afirmare și conturare a personalității viitorilor specialiști. Despre toate 
acestea am invitat să-și spună cuvintul președinți ai juriilor Olimpiade
lor școlare naționale, ediția 1986, cu convingerea că aprecierile și con
statările făcute sint, deopotrivă, de reală utilitate atît pentru pregătirea 
noilor ediții ale olimpiadelor școlare, cit și pentru activitatea didactică 
care se desfășoară la obiectele respective, în toate unitățile școlare.

In pagina a IV-a

ROMANIA

ÎN ANUL

INTERNAȚIONAL 

AL PĂCII

8. Crearea de zone 
denuclearizate

— parte integrantă 
a luptei pentru 

înlăturarea 
pericolului atomic

» In pagina a Vl-a



PAGINA 2 SCINTEIA — sîmbătă 9 august 1986

Pentru dezvoltarea puternică a zootehniei

TOATE RESURSELE DE NUTREȚURI, STRÎNSE
Șl DEPOZITATE CU GRIJA GOSPODĂREASCA!

Pentru început, consemnăm un 
fapt surprins „pe viu" la ora 7 dimi
neața, în biroul tovarășului Nicolae 
Balosin, secretar cu probleme de a- 
gricultură al Comitetului județean 
de partid Vrancea : „Realizările nu 
sînt pe măsura posibilităților — re
plică 
tului 
cale, 
ta și .
rare". Discuția telefonică se purta cu 
președintele unei cooperative agri
cole din sudul județului, ce deține 
un mare efectiv de animale. Temati
ca pe care ne-am propus s-o abor
dăm în articolul de față se referă 
tocmai la asigurarea necesarului de 
furaje pentru zodtehnie. Or, în ju
dețul Vrancea, rezolvarea 
probleme implică luarea în consi
derație a tuturor aspectelor create 
de condițiile deosebite din acest an 
agricol.

De patru ani la rînd, pe meleagu
rile Vrancei persistă seceta, cu ac
cent deosebit în acest an. Din aceas
tă cauză, problema asigurării fura
jelor a devenit o chestiune vitală. 
Pină la noua recoltă din anul viitor, 
in sectorul socialist ai județului tre
buie să se asigure 77 009 tone fîn, 
272 000 tone suculente și 110 000 tone 
grosiere. Din aceste cantități, luin- 
du-se în calcul toate rezervele loca-

în receptor secretarul comite- 
județean. Mai aveți resurse lo- 
Cînd ie-ați epuizat vom discu- 
despre măsurile de întrajuto-

acestei

circa 
26 000 
iar la 
toate

35 000 tone 
tone la nu- 
grosiere, cu 

cantitățile

Ie, se pot asigura 
fin, un surplus de 
trețurile suculente, 
excepția paielor, 
prevăzute la această categorie de 
nutrețuri.

L-am întrebat pe tovarășul secre
tar al comitetului județean de partid 
ce a avut in vedere cînd a refuzat 
întrajutorarea pînă la epuizarea re
surselor locale ?

„Asemenea discuții avem zilnic 
— ne-a spus interlocutorul. Comite
tul județean de partid a stabilit mă
suri concrete și responsabilități pre
cise pentru a se acoperi cea mai 
mare parte din necesarul de furaje 
prin folosirea integrală, judicioasă și 
economică, a resurselor locale de nu
trețuri. în acest scop, urmărim zil
nic, la nivel de fermă zootehnică, 
cum se realizează programul de re
coltare și depozitare a furajelor, pu- 
nind un accent deosebit pe respecta
rea sarcinilor stabilite. Desigur, avem 
luate în calcul și apreciem la justa 
valoare cantitățile de furaje pe care 
Ministerul Agriculturii ni le-a re
partizat să le realizăm din alte ju
dețe. Prin tot programul de măsuri 
întreprins am urmărit să creăm o 
stare de spirit generală a tuturor 
factorilor responsabili pentru ca și 
în acest an să intrăm în iarnă cu 
cantitățile de furaje necesare".

cereale păioase s-au reținut miriști, 
însumind circa 5 000 hectare, care 
prezentau o vegetație mai abun
dentă, unde pășunează bovinele și 
ovinele ;

O s-a organizat adunarea lăstari
lor de Ia tăierile in verde la vița 
de vie, care pot insuma circa 10 000 
tone ;

• se vor utiliza în totalitate sub
produsele de Ia vinificația strugu
rilor reprezentind circa 20 000 tone, 
precum și corzile de 
măcinate, în amestec 
unic, însumind circa

viță de vie 
cu furajul 

„.■ic, Kisuuimu vii va 20 000 tone ;
• desfășurarea unor acțiuni pen

tru strîngerea și depozitarea a 
14 000 tone frunzare.

Intre intenții și fapte — rezultate
care pot fi amplificate

Posibilitățile locale 
eficient

folosite integral,

Consiliile
populare
și construcțiile
sociale
de la sate

obiectiv primordial

Rezultă din cele relatate că în pro
blema asigurării furajelor există o 
concepție clară și, ce-i mai impor
tant, sarcini și responsabilități pre
cise. în continuare, ne vom referi la 
efortul propriu deoarece pe acesta 
trebuie să se pună accentul în asi
gurarea cu furaje. în ce privește cre
area stocurilor de fînuri. luînd în 
considerație tot ce se mai poate rea
liza în continuare pe plan local, va 
rezulta, în final, un deficit de circa 
42 000 tone fîn. în aceste condiții, ac
centul s-a pus pe depozitarea de can
tități suplimentare la celelalte cate
gorii de nutrețuri și, in primul rînd, 
la cele suculente. La ce modalități 
concrete v-ați gîndit, l-am întrebat 
pe tovarășul Nicolae Ciolcă, director 
cu producția zootehnică la direcția 
agricolă județeană.

— O primă măsură se referă la re
coltarea mecanică cu combinele C-6 
P a 60 la sută din suprafața cu po
rumb, ceea ce va permite ca masa 
vegetală să fie însilozată direct în 
cîmp, la drumurile de acces — ne-a 
spus interlocutorul nostru. Pe aceas-

tă cale vom asigura cea mai mare 
parte din nutrețurile suculente. în 
mod deosebit subliniez că, în acest 
an, comandamentul județean pentru 
agricultură, sesizînd situația creată 
de lipsa precipitațiilor, a dispus in- 
sămințarea cu culturi duble de po
rumb pentru siloz și masă-verde a 
unei suprafețe cu 10 000 hectare mai 
mare decît in anul trecut. Totodată, 
pentru apropiata campanie a recol
tării culturilor de toamnă, ne-am 
propus să obținem circa 18 000 tone 
capitule de floarea-soarelui.

Ca o ilustrare a preocupărilor or
ganelor județean de partid și agri
cole pentru acoperirea deficitului de 
furaje, sînt luate în considerație și 
alte măsuri deosebit de eficiente :

© De pe 11 000 hectare de plan
tații viticole cultivate. în sistem in
tercalat, cu amestecuri de plante fu
rajere, de porumb și floarea-soare
lui, borceaguri și de soia cu sorg se 
vor obține circa 40 000 tone masă- 
verde pentru furajarea curentă a 
animalelor ;

• din suprafețele cultivate cu

Investigațiile făcute intr-un mare 
număr de unități agricole ne-au con
vins că măsurile întreprinse pe plan 
județean pentru asigurarea cu fu
raje, în condițiile foarte dificile ale 
acestui an, se materializează cu bune 
rezultate în majoritatea unităților a- 
gricole. Ne vom referi doar la două 
situații distincte.. Am luat pentru în
ceput cooperativa agricolă Răcoasa. 
Această unitate își va asigura inte
grai, din resurse proprii, întreg ne
cesarul de furaje pentru efectivul de 
animale prevăzut pentru sfîrșitul 
acestui an. Aici, printr-o largă parti
cipare a forțelor, sînt folosite toate 
sursele de furaje, ceea ce va permi
te, după cum ne spunea inginerul-șef 
al cooperativei, să fie creat un dis
ponibil de 1 000 tone nutrețuri pen
tru alte nevoi ale județului. Este un 
mod responsabil de a privi și a ac
ționa, care se regăsește și în alte uni
tăți din județ, cum sînt cooperativele 
agricole Panciu, Hîngulești, Ciorăști, 
Nănești, Suraia, întreprinderile agri
cole de stat Panciu, Măicănești, aso
ciațiile economice intercooperatiste 
Golești, Nănești și altele. Cu atît 
mai mult este de neînțeles atitudi
nea unor cooperative agricole ca 
Vulturul, Străoane, Ruginești, Măi
cănești și Bogza, unde realizările de 
pină acum, cu totul insuficiente, pot 
fi explicate doar prin slaba preocu
pare pentru strîngerea și depozita
rea furajelor. Nu lipsit de interes 
este cum au organizat asigurarea fu
rajelor unele unități care dețin efec
tive mari de animale. Concret, ne

vom referi la complexul de îngrășa- 
re a tineretului taurin al întreprin
derii agricole de stat Panciu, cu o 
capacitate de 4 500 capete. Este o 
unitate care, dat fiind profilul ei vi
ticol, dispune de suprafețe restrînse
— nici 600 hectare — pentru cultiva
rea plantelor de nutreț. Ceea ce vrem 
să subliniem în mod deosebit este că 
aici nu s-a așteptat o soluționare din 
afară. Oamenii n-au stat cu miinile 
in sin. Deși resursele proprii sint 
insuficiente, ei au acționat pentru a 
le acoperi din alte posibilități.

„Am făcut o analiză foarte precisă
— ne-a spus inginerul Gheorghe 
Plopeșanu, directorul I.A.S. Panciu. 
Vă rog să rețineți că cea mai mare 
parte din timpul de lucru îl consum 
cu rezolvarea problemelor din ferma 
zootehnică. în prezent, oricum am 
acționa, cel puțin 30—40 la sută din 
necesarul de furaje trebuie să-1 aco
perim din alte județe. Nu că am ma
nifesta dezinteres față de baza pro
prie de furaje. Ba, dimpotrivă. Am 
introdus furajarea rațională, fertili
zarea cu îngrășăminte naturale a su
prafețelor cultivate cu furaje, iri- 
gînd permanent. Totuși, producțiile 
nu pot acoperi necesarul". Desigur, 
situația la I.A.S. Panciu nu este un 
caz izolat. Vom aduce ca argument 
că, după cum ne-au explicat specia
liștii organului agricol județean, în
cărcătura de animale la suta de hec
tare la nivelul județului este cu mult 
mai mare — pînă la dublu — față de 
județele care au o suprafață dublă 
sau triplă de teren arabil.

Dezvoltarea și înflorirea generala a țării 
al politicii partidului și statului nostru - presupun dezvoltarea și 
înflorirea tuturor zonelor, tuturor orașelor și satelor, în aceâstă vastă 
operă constructivă implicîndu-se, evident, asigurarea condițiilor pentru 
locuit, învățămînt și sănătate, pentru activități cultural-educative și 
alte necesități sociale.

La executarea edificiilor de interes public, ca și a locuințelor 
destinate populației participă și echipe de constructori și meseriași 
organizate direct de consiliile populare care - se știe — răspund 
unitar de toate activitățile din profilul lor teritorial, in concordanță 
cu aceasta legea preconizează îndeosebi pentru mediul rural : 
folosirea mai bună a forței de muncă fără deplasarea ei la distanțe 
mari ; valorificarea resurselor locale de materii prime și materiale ; 
dezvoltarea și edificarea mai rapidă a diferitelor prestări de servicii ; 
grăbirea ritmului construcțiilor, in pas cu cerințele dezvoltării fiecărei 
localități, cu nevoile și exigențele mereu crescînde ale cetățenilor.

întrajutorarea trebuie să aibă
un caracter practic

Cum arătam anterior, la I.A.S. 
Panciu, și nu numai aici, o parte în
semnată din nutrețurile grosiere și 
fibroase este prevăzută să se asigu
re din alte județe. Subliniem ca un 
fapt pozitiv că Ministerul Agricultu
rii a întreprins unele măsuri pentru 
rezolvarea acestei situații. De altfel, 
după cum ni s-a spus la comitetul 
județean de partid, în județul Vran
cea există o experiență bună în a- 
ceastă privință. Vom apela la un 
singur exemplu, edificator pentru a- 
ceastă problemă. în anul precedent, 
Comitetul județean Brăila al P.C.R. a 
manifestat maximum de solicitudine

Cum sînt asigurate stocurile
de cărbune la termocentrale ? m

Energie, cit mai multă energie ! Pentru a răspunde acestui dezide
rat este necesară o activitate exemplară, pe multiple planuri, din par
tea tuturor factorilor participanți — mineri, lucrători din sectorul 
transporturi, energeticieni.

Desigur, pentru ca termocentralele să funcționeze la puterea lor 
nominală, o importanță deosebită prezintă, deopotrivă, asigurarea can
tităților de cărbune necesare și a calității acestuia la nivelul normelor, 
al programelor stabilite. Totodată, pentru o funcționare continuă la 
parametrii optimi a agregatelor energetice este absolut necesară ali
mentarea lor ritmică cu combustibil. Tocmai de aceea, la fiecare ter
mocentrală sînt prevăzute să fie asigurate stocuri de cărbune pentru 
perioada sezonului rece.

In precedenta anchetă pe această temă am prezentat situația stocu
rilor de cărbune de la toate termocentralele, precum și o serie de 
probleme de stringentă actualitate ce se ridică la centralele Mintia- 
Deva și Ișalnița. Azi supunem atenției cîteva din preocupările și ac
țiunile necesare a fi întreprinse 
brie a stocurilor de cărbune la

PAROȘENI : Prea puțin 
cărbune in depozitele 

centralei

pentru realizarea pină la 30 septem- 
termocentralele Doicești și Paroșeni.

Este 
dacă

DOICEȘTI : Problema 
esențială rămine calitatea 

cărbunelui
Din discuția purtată cu Ion Ște

fan, inginerul-șef al întreprinderii 
electrocentrale Doicești, am reținut :

„în prezent, în cadrul termocen
tralei noastre se efectuează lucrări 
de reparații la două grupuri, fieca
re de cite 20 MW, care conform pla
nificării vor intra în funcțiune la 
sfîrșitul acestei luni. Cu celelalte a- 
gregate energetice aflate în exploa
tare realizăm o putere medie zilni
că de peste 300 MW. In general, ali
mentarea cu cărbune decurge în 
condiții normale. Cantitățile de căr- 

■ bune livrate de exploatările miniere 
Plopșoru, Lupoaia și Cimpulung se 
încadrează în nivelurile prevăzute în 
contracte. întîmpinăm unele greu
tăți la descărcarea cărbunelui, dato
rită faptului că în ultimele zile au 
sosit un număr sporit de vagoane. 
Unele dintre ele sînt cu acționare 
manuală, ceea ce determină mărirea 
duratei de descărcare. Am luat o 
serie de măsuri organizatorice Ia 
gospodăria de combustibil, tocmai 
pentru a micșora durata de stațio
nare a vagoanelor. în ultima perioa
dă a crescut nivelul stocului de căr
bune, însă, în mai puțin de două

luni, noi trebuie să primim și să a- 
sigurăm pentru sezonul rece încă 
200 000 tone de combustibil. Din dis
cuțiile avute cu principalii noștri 
furnizori a rezultat că se vor men
ține ritmuri constante de livrare, 
ceea ce constituie o garanție Că va 
putea fi realizat la termen stocul 
planificat pentru sezonul rece. Dacă 
din punct de vedere cantitativ nu 
avem probleme deosebite, calitatea 
cărbunelui primit este necorespun
zătoare. Puterea calorică a cărbune
lui este sub valoarea normată cu cir
ca 200 kcal/kg. Aceasta determină 
diminuarea puterii medii zilnice a 
centralei cu 60—70 MW, concomitent 
cu creșterea consumurilor energetice 
specifice. Ne surprinde și nu am 
găsit o explicație la faptul că în 
unele vagoane, la suprafață, se gă
sește cărbune mai bun, dar în partea 
inferioară se află mai mult steril. 
Am ajuns într-o situație de excepție 
cînd în buncărele de la un cazan se 
afla cărbune de foarte slabă calitate, 
fapt ce a determinat scoaterea din ex
ploatare a unui agregat pe o durată 
de cîteva ore. Tocmai de aceea, 
pentru evitarea unor astfel de situa
ții va trebui să manifestăm o exi
gență deosebită Ia receptionarea 
combustibililor. Dar în același timp 
solicităm minerilor să acționeze cu 
toată responsabilitatea pentru a ne 
livra cărbune de calitate".

Iată ce menționa Gheorghe Dinea, 
inginerul-șef al Uzinei electrice Pa
roșeni :

„Livrările de cărbune de la ex
ploatările miniere nu au fost in ul
timele luni la nivelul cerințelor 
noastre. Așa se și explică de ce, pină 
la această dată, in depozitele centra
lei se află numai 10 la sută din can- 

. titatea de cărbune planificată.
o situație necorespunzătoare,
avem în vedere că pînă la 30 sep
tembrie trebuie să stocăm zilnic 
1 600 tone de cărbune, cantitate care 
nu este asigurată decît într-o pro
porție redusă. Am făcut o serie de 
intervenții la principalul nostru fur
nizor care este întreprinderea de 
preparare a cărbunelui Petroșani. 
Avem unele promisiuni că va fi îm
bunătățit ritmul de livrare și se va 
asigura necesarul de cărbune atît 
pentru consumul zilnic, cit și pentru 
stocul de iarnă. în cadrul termocen
tralei am întreprins o serie de ac
țiuni menite să îmbunătățească ac
tivitatea de la gospodăria de com
bustibil. De asemenea, am finalizat 
o serie de lucrări în vederea optimi
zării alimentării cazanelor. Astfel, am 
montat 4 mori de cărbune cu ran
damente superioare, care ne dau po
sibilitatea să obținem debite mărite 
de combustibil în focare. Rezulta
tele înregistrate pînă în prezent a- 
testă eficiența acestor modernizări. 
De altfel, vom continua acțiunea la 
alte două cazane. Prin finalizarea a- 
cestor măsuri, ca și a altora pe care 
le avem în vedere, se va realiza o 
creștere a gradului de siguranță tn 
exploatare a grupurilor energetice, 
cît și a puterii medii zilnice a cen
tralei. însă hotăritoare rămine asi
gurarea cu cărbune în cantitățile ne
cesare și de calitate corespunză
toare".

față de cerințele organelor județene 
de partid și agricole din județul 
Vrancea. Ca atare, din județul Brăila 
au fost procurate cantități insemnate 
de paie, siîoz și vrejuri. Și in acest 
an, dincolo de repartițiile date de 
Ministerul Agriculturii, consemnăm, 
ca o formă de colaborare eficientă 
între județe învecinate manifestarea 
înțelegerii la organele de resort din 
județul Brăila pentru satisfacerea ce
rințelor privind asigurarea unor can
tități de furaje deficitare în județul 
Vrancea. Dacă in ce privește colabo
rarea intre cele două județe vecine 
rezultatele sint de apreciat, nu ace
lași lucru se poate spune despre în- 

, făptuirea programului de colaborare 
și cu alte județe din țară, stabilit de 
Ministerul Agriculturii. Bunăoară, 
lucru absolut necesar, ministerul a 
stabilit ca județul Vrancea să-și asi
gure cite 5 000 tone paie din jude
țele Dolj și Mehedinți și, de aseme
nea, cite 5 000 tone fin din județele 
Bistrița-Năsăud și Satu Mare. Dele
gații trimiși acolo au încheiat con
tracte doar in județele Dolj și Satu 
Mare, in rest li s-a explicat că nu 
dispun de cantitățile solicitate. Nu 
ne propunem să analizăm în cazul 
de față justețea măsurilor luate de 
Ministerul Agriculturii, care, fără în
doială, sînt deosebit de utile pentru 
județele din Moldova. Oricum, un 
aspect se impune atenției. Este vor
ba de discordanțe între repartiții și 
posibilitățile reale ale unor județe 
privind onorarea acestora. Aceasta 
impune ca repartițiile de paie și fîn 
în alte județe să se facă pe baza ba
lanței reale de furaje din aceste sor
timente.

Nu am vrea să se înțeleagă că, din 
cele prezentate in județul Vrancea, 
problema asigurării furajelor este re
zolvată. Dimpotrivă, de aici încolo, 
în etapele ce urmează, măsurile sta
bilite de organul județean de partid, 
așa cum ni s-a demonstrat, trebuie 
să se materiâlizeze punct cu punct.
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CERINȚE DE STRINGENTĂ ACTUALITATE
Din investigațiile întreprinse 

Mintia-Deva, Ișalnița, Doicești și 
stocurile de cărbune existente la 
pozite sînt destul de reduse. Consumul din stoc la o 
serie de centrale a devenit o principală sursă de ali
mentare a agregatelor energetice. Drept rezultat, 
stocurile s-au diminuat continuu, ajungînd în unele 
unități sub limita minimă. Bunăoară, la Mintia-Deva 
și Paroșeni stocurile existente reprezintă numai 10—15 
la sută din cele necesare. Ca atare, o sarcină de 
maximă urgență ce revine în prezent atît minerilor 
cit și energeticienilor este aceea de a asigura o can
titate minimă de cărbune necesară pentru funcțio
narea fără întrerupere a termocentralelor.

Mai sînt numai 50 de zile pină Ia 30 septembrie, 
cînd stocurile pentru sezonul rece trebuie să ajungă 
la nivelurile planificate. Din relatările unor cadre de 
conducere de la termocentralele menționate, cît și 
din centrala industrială de producere a energiei elec
trice și termice au rezultat o serie de probleme ce 
se impun a fi grabnic soluționate.
• In unitățile miniere să se acționeze cu toată răs

punderea spre a se asigura livrarea ritmică a canti
tăților de cărbune necesare termocentralelor pentru 
consumul zilnic și stocul de iarnă ;
• Să se îmbunătățească sistemul de distribuire ope-

la termocentralele 
Paroșeni rezultă că 
ora actuală în de-

rativă a cărbunelui către centralele electrice prlntr-o 
strînsă conlucrare și informare reciprocă între mi
neri și energeticienl ;
_• Eforturile minerilor de a produce cit mai mult 

cărbune să se Împletească cu preocuparea de a livra 
cărbune de cit mai bună calitate, la o putere calo
rică apropiată de cea a zăcămintului din care se ex
trage, cu un procent redus de steril și umiditate, cu 
o granulație corespunzătoare.
• In toate exploatările miniere să se afle tn func

țiune instalațiile de sortare și sfărimare a cărbunelui 
și separatorii magnetici de corpuri metalice ;
• Prin măsuri organizatorice riguroase să se evite 

deprecierea calității cărbunelui generată de depozi
tarea îndelungată în unitățile miniere, asigurindu-se 
un flux continuu între extracție și transport ;
• Recepționerii de cărbune din cadrul Ministeru

lui Energiei Electrice, repartizați in unitățile miniere, 
să dea dovadă de fermitate și exigență pentru ca nici 
o tonă de cărbune ajunsă la termocentrale să nu fie 
sub normele de calitate prescrise ;
• Energeticienii trebuie să asigure, printr-o bună 

organizare a activității în gospodăriile de combusti
bil, descărcarea operativă a navetelor de cărbune.

Ion LAZAR

ORAȘELE DIN... SATELE TIMI- 
ȘENE. Procedindu-se astfel, în fie
care județ, practic în oricare oraș, co
mună sau sat de pe cuprinsul țării, 
au apărut în ultimii ani sumedenie de 
asemenea construcții sociale — im
punătoare, trainice, moderne — care 
înfrumusețează localitățile și viața 
oamenilor! în județul Timiș am întîl- 
nlt peste tot mărturii, pe cît de vizi
bile pe atît de concludente, ale aces
tui efort constructiv.

...La Variaș. Ici, școala, colo, cine
matograful, dincolo, dispensarul... 
Edificiile noi, împreună cu casele noi 
ale oamenilor se înșirule mîndre de 
o parte și de alta a șoselei. Prima
rul — Velimir Rancov — „unul din
tre cei mai destoinici gospodari de 
comună din Timiș", avea să ni se 
spună apoi la județ — ne explică pe 
îndelete cum au înființat o secție lo
cală de prestări servicii (incă din 
anul 1972) in care, printre cei 137 
angajați, activează și 54 de construc
tori, împărțiți în echipe de zidari, 
dulgheri, fierari-betoniști ș.a. Cu ei, 
numai cu ei, s-a ridicat tot ce ve
dem nou în comună, și tot numai cu 
ei se execută în continuare construc
țiile, modernizările și reparațiile lo
cale.

...La Lovrin. Ceea ce vedem depă
șește cu mult chiar și imaginea fru
moasă cu care venisem în această 
comună, vestită pentru aspectul ei 
orășenesc. Blocuri de locuințe (108 
apartamente), complex comercial, 
restaurant, două școli noi, un centru 
cultural model (primul Înființat în 
județ ; acum sînt multe), 47 km de 
străzi asfaltate, castel de apă și două 
hidrofoare, apă curentă asigurată (in 
sistem centralizat) in trei localități 
ale comunei, canalizare, stație de 
epurare mecanică și biologică. Lo- 
vrinul e o comună ? Arată ca un 
oraș ! -Dar nu numai atit, ărată ca 
o stațiune balneoclimaterică — 
adaugă primarul Petre Militaru — 
alt gospodar de fală printre cei ai 
județului. Și ne arată o bază de tra
tament și agrement ca. la Felix : ba
zin cu apă termală (acoperit), hotel,

Cîteva considerații pornind 
de Ia un raid-anchetă 

în județul Timiș

cabinete medicale, alte utilități. In
tr-adevăr, Lovrinul e ca o stațiune !

...La Periam, Nădrag, Făget, Re- 
caș, Gătaia, Ciacova, Orțișoara și în 
alte localități rurale timișene au fost 
de asemenea înălțate nenumărate 
construcții sociale, expresii materiale 

»ale apropierii condițiilor de viață ale 
sătenilor de cele ale orășenilor. Deși 
județul Timiș a moștenit o zestre 
edilitară rurală mai avansată decît 
alte zone, și aici a fost nevoie de mo
dernizări, de multe construcții noi. 
Din anul 1950 și pină in prezent au 
fost construite la sate 5 600 aparta
mente și 30 000 case (cele mai multe 
și mai frumoase în ultimele două 
decenii), 289 cămine culturale, 17 ci
nematografe, un mare număr de dis
pensare, farmacii, complexe comer
ciale, plus o rețea de 550 km pen
tru distribuirea apei.

ȘI IN CONSTRUCȚII, CINE SE 
SCUZĂ... în Timiș, ca și în alte ju
dețe, aproape tot ce s-a construit la 
sate (din fondurile statului, din con
tribuția în bani și în muncă a 
populației, plus construcțiile con
tra plată din gospodăriile cetă
țenilor) a fost executat, prin 
grija consiliilor populare, de că
tre echipele de meseriași consti
tuite de acestea. De reținut, totodată, 
faptul că majoritatea construcțiilor 
și amenajărilor sînt de dată recentă. 

.De ce ? Pe de o parte, pentru că 
o dată cu definitivarea schițelor de 
sistematizare, în ultima vreme și in
vestițiile prevăzute în planurile de 
dezvoltare in profil teritorial au spo
rit considerabil. Pe de altă parte 
insă și pentru că, într-o serie de 
cazuri, construirea edificiilor sociale 
deja începute a trenat multă vreme 
in mod nejustificat.

Cind s-a pus „piciorul in prag" și 
s-a reamintit că dacă se stabilește o 
construcție socială — prin planul de 
stat — se prevăd și celelalte elemen
te necesare realizării ei (fonduri, 
materiale, forță de muncă, proiecte), 
constructorii vinovați și răspunză
tori au trebuit să recunoască adevă
rul că au întirziat sau chiar au sistat 
lucrările nu din pricină că se con
centrau exclusiv asupra marilor in
vestiții industriale și agricole — cum 
pretindeau — ci pentru că făceau ri
sipă de forțe și de materiale, pentru 
că nu organizau ei înșiși bine rminca. 
Așa s-a făcut că abia din 1983 în
coace s-au lichidat restanțele de ani 
și ani, construindu-se mult in satele 
județului. Totuși am mai găsit și 
acum cîteva construcții sociale în
cepute și lăsate în părăsire, din di
ferite pricini, mai bine zis sub dife
rite pretexte : la Peciu Nou — un 
bloc de locuințe în regie început în 
urmă cu... zece ani ; la Coșteiu — 
un cămin cultural, ridicat la roșu, 
stă de cițiva ani neterminat fiindcă 
nu se găsesc... niște grinzi ; la Re- 
metca Mare — clădirea unei școli 
noi nu a mai avansat de trei ani pen- 
,tru că lipsește lemnul... aflat din 
belșug în pădurile din jur !

CONCLUZII CU APLICABILITA
TE MAI LARGA. Probleme ca în 
Timiș s-au ivit, unele fiind încă de 
actualitate, și in alte județe. Ceea ce 
înseamnă că și învățămintele de aici 
pot fi utile și în alte părți. După 
cum s-a putut vedea, lucrurile stau 
cit se poate de limpede : in mediul 
rural, construcțiile pot fi executate 
bine și operativ cu echipe de mese
riași locali, pe care consiliile popu
lare trebuie să le organizeze în fie
care comună. Construcțiile fiind in
cluse în plan, ritmul lucrărilor 
ca și execuția paralelă a dotărilor 
tehnico-edilitare depind exclusiv de 
buna organizare și de disciplina 
muncii. De aceea, trebuie curmate 
cu hotărire anomalii ca acelea cînd 
edificii sociale sînt începute și apoi 
lăsate in paragină, cînd trusturile de 
construcții de Ia județ angajează lu
crători pe care-i trimit să lucreze... 
la ei în sat sau cînd construcția de 
locuințe este la nivelul anului 1986, 
iar dotarea tehnico-edilitară rămine 
la nivelul anului 1980 !

Prin urmare, consiliile populare 
sint în drept, in datorie și in putere 
să acționeze astfel incit dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe și social- 

, culturale să cunoască ritmul și spe
cificul impus de sistematizarea loca
lităților rurale, __________
acestora in acele comune-oraș pre
figurate 
populare.

l

de transformarea
de Congresul consiliilor
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corespondentul „Scînteii Tramvaiul - intrat in cotidian la Constanța

EXTINDEREA TRANSPORTULUI CU TRAMVAIE Șl TROLEIBUZE IN ORAȘELE ȚĂRII
Dintotdeauna, transportul în co

mun a dinamizat viața marilor 
orașe. Chiar și astăzi, in condițiile 
înmulțirii numărului de autotu
risme, el rămine un element vital 
in angrenajul complex al marilor 
aglomerări urbane din țară. Ba, 
mai mult, dezvoltarea și sistemati
zarea edilitar-urbanistică obligă la 
extinderea transportului colectiv 
de călători, îndeosebi a celui acțio
nat electric, mai avantajos și mai 
economic.

Dintr-un studiu pe această temă 
efectuat de către Institutul de cer
cetare și proiectare pentru siste
matizare, locuințe și gospodărie 
comunală (ISLGC) din Capitală, a 
rezultat că unele municipii ar tre
bui să fie dotate cu tramvaie, al
tele cu troleibuze. De asemenea, a 
rezultat că sint municipii care au 
nevoie de un al doilea mijloc de 
transport electric, în relație 
directă cu amploarea platforme
lor industriale și a noilor ansam
bluri de locuințe. Pe baza acestui 
studiu și pornindu-se de la pre
vederile referitoare la dezvoltarea 
localităților, cuprinse în documen
tele de partid și de stat, au fost 
stabilite noile obiective de inves
tiții în domeniul transportului cu 
troleibuze și tramvaie, in funcție 
de fluxurile de călători. In legă
tură cu stadiul de derulare a 
acestei acțiuni, inginerul Adrian 
Alecsandrescu, directorul ISLGC, 
ne-a spus :

— Din capul locului țin să fac o 
precizare : institutul nostru se 
ocupă exclusiv de transportul în 
comun din municipiile și orașele 
din țară, cel din Capitală fiind de 
competența I.T.B. în ceea ce ne 
privește, printr-o bună conlucrare 
cu unitățile de proiectare și de 
construcție județene, în unele mu-

nicipii a fost introdus fie trans
portul cu tramvaie sau cel cu tro
leibuze, fie că s-au prelungit ori 
s-au înființat noi linii. La Con
stanța a fost introdus tramvaiul 
(13 kilometri cale dublă), intr-o 
primă etapă pe un traseu ce leagă 
satul de vacanță Mamaia cu an
samblul de locuințe Tomis Nord, 
gara C.F.R. și zona industrială Pa- 
las. în prezent se montează încă 
o linie dublă de tramvai (9. kilo
metri) între cartierul Tomis Nord 
și Jzona industrială Palas, pe ine
lul doi de circulație orășenească. 
Tot aici s-a extins transportul cu 
troleibuze, care a înlocuit patru 
din principalele trasee de auto
buze. Acum se elaborează proiec
tul de extindere a acestui tip de 
transport din zona centrală către 
șantierul naval și mai departe, 
spre cele cîteva intrări-ieșiri ale 
portului și spre cartierele din su
dul orașului. Se vor adăuga astfel 
încă 11 kilometri cale dublă de 
troleibuze, lucrarea urmînd să fie 
începută în anul viitor, ceea ce va 
face ca 90 la sută din transportul 
in comun al municipiului Con
stanța să fie acționat electric.

în municipiile Ploiești, Cluj-Na- 
poca și Craiova se lucrează Ia in
stalarea primelor linii de tramvai. 
La Ploiești se află în curs de 
montare o linie in lungime de 
17 kilometri cale dublă, între car
tierele din nordul orașului și plat
forma industrială Teleajen, tre- 
cind pe la gara Ploiești-Vest, în
treprinderea „1 Mai", gara Plo- 
iești-Sud. în municipiul CIuj-Na- 
poca, o linie dublă de tramvai 
(13 kilometri) va racorda marele 
cartier Mănăștur cu zona centrală, 
gara C.F.R. și platforma indus
trială Someș-Nord. Totodată, 
transportul cu troleibuze,, introdus

în orașul de pe Someș în 1959, s-a 
extins anul acesța cu incă 9 kilo
metri pe traseul Piața Mihai Vi
teazul — Aeroport. La Craiova a 
început construirea primei linii de 
tramvai (18 kilometri) pe traseul 
platforma industrială „Electropu- 
tere", întreprinderea „Oltcit", car
tierul de locuințe Calea București, 
zona^ centrală, cartierul Craiovița 
Nouă, Combinatul chimic Ișalnița. 
Totodată, a fost aprobată instala
rea, in premieră, a tramvaiului la 
Brașov. Linia, lungă de 8 kilo
metri, va străbate traseul între
prinderea „Rulmentul", cartierul 
de locuințe „Tractorul", gara *și  
autogara, cartierul „Steagul Roșu". 
De asemenea. Brașovul și-a extins 
rețeaua de troleibuze in 1986 cu 
încă 5,5 kilometri cale dublă, pen
tru a lega și noul cartier Valea 
Cetății cu zona centrală. Obiecti
vul se va finaliza in cursul lumi 
viitoare. în perspectivă se inten
ționează extinderea liniilor de 
troleibuze către zona industrială 
Zizin, care va fi legată astfel 
direct cu centrul Brașovului.

De la interlocutorul nostru aflăm 
că a fost terminată întocmirea do
cumentației pentru instalarea pri
mei linii de tramvai (9 kilometri) 
în municipiul Reșița, intre cartie
rul Lunca Bîrzavei și zona indus
trială a întreprinderii de construc
ții de mașini. în cincinalul abia în
cheiat, a fost introdus transportul 
cu troleibuze și la Sibiu, pe un 
traseu de 4,5 kilometri. In prezent 
se execută o prelungire a liniei de 
troleibuz de-a lungul rîului Cibin 
către zona industrială aflată la ie- 

■ șirea spre Alba Iulia. Și în muni
cipiul Iași, pe lingă transportul cu 
tramvaie a fost înființat cel cu 
troleibuze pe circa 4 kilometri, în- 
locuindu-se autobuzele intre cen-

tru, gară și cartierul Păcurari. 
Anul acesta s-au mai dat in folo
sință incă 12 kilometri cale dublă, 
ceea ce a dat posibilitatea organi
zării a două noi trasee de transport 
cu troleibuze și anume pe rutele 
Centru — Rond — Bucium și pasa
jul Socola — poarta Combinatului 
de utilaj greu. De curînd a fost 
aprobată și introducerea transpor
tului cu troleibuze la Suceava, pe 
o lungime de 0,5 kilometri.

La realizarea liniilor de tramvai 
din toate aceste municipii — după 
cum ne spune inginerul Șerban 
Stăncescu, șeful colectivului de 
transport in comun din cadrul 
ISLGC — se va folosi'sistemul 
construcție, promovat inițial 
Capitală, cu șine de tramvai 
profil special inglobate în dale 
beton precomprimat, care asigură 
o cale de rulare eficientă, rapidă 
și silențioasă, fără a stînjeni cir
culația mijloacelor de transport 
pe pneuri. Pe traseele nou înfiin
țate vor fi utilizate vagoane de 
tramvai dintr-o nouă generație, cu 
o capacitate de 200 de călători, 
realizate la întreprinderea „Elec- 
trometal" din Timișoara. Moderni
zările ce le-au fost aduse vor con
tribui la creșterea fiabilității și 
siguranței in circulație, a gradului 
de confort al călătorilor. Cit pri
vește rețelele noi de troleibuze, 
ele vor fi dotate cu mijloace de 
transport de mare capacitate pro
duse la întreprinderea „Autobuzul" 
din Capitală.

Realizarea acestor obiective con
tribuie la satisfacerea cerințelor 
de transport ale oamenilor mun
cii, în condițiile reducerii consu
mului de energie și carburanți.

de 
in 
cu 
de

Gabriela BONDOC
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IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
CITADELE MUNCITOREȘTI, 

CITADELE ALE ÎNALTEI

BIHOR : Produse peste prevederile planului

AUGUST COMPETENȚE PROFESIONALE

Preocupările oameni
lor muncii bihoreni 
pentru introducerea 
progresului tehnic, per
fecționarea organizării 
producției și a muncii, 
folosirea judicioasă a 
capacităților de produc
ție și a timpului de 
lucru au determinat 
creșteri substanțiale ale 
productivității muncii.

Aceasta a permis indus
triei județului Bihor să 
livreze in plus față de 
sarcinile de plan însem
nate cantități de pro
duse utile economiei 
naționale. Cele mai 
bune rezultate le-au ob
ținut minerii de la Voi
vozi, energeticienii oră- 
deni, colectivele de la

întreprinderile „Alu
mina", „M e t a 1 i c a", 
Combinatul pentru pre
lucrarea lemnului, în
treprinderea pentru 
subansamble și piese 
pentru mijloace de 
transport, întreprinde
rile de confecții din 
Oradea și Marghita. 
(loan Laza).

BOTOȘANI : Economii de resurse materiale și energetice

LA „ELECTROMUREȘ" - O AMPLĂ ȘI SUSȚINUTĂ ACTIVITATE 
DE RIDICARE A NIVELULUI TEHNIC SI CALITATIV AL PRODUCȚIEI 

<*  a

In anii libertății noastre, industria românească, pre
zentă azi in toate județele și zonele țării, prin uni
tăți moderne, dotate cu utilaje de înaltă performan
ță, s-a afirmat tot mai puternic, devenind ramura de 
bază a întregii economii. Am construit in acești ani, 
cu deosebire după cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, sute și chiar mii de noi unități, făurind o nouă 
hartă economică a țării, impresionantă prin diversi
tatea profilurilor, dar, mai ales, impresionantă prin 
cutezanța cu care un popor liber și stăpin pe soarta 
sa a știut să scruteze viitorul. Privind realizările in
dustriei românești de azi, nu ne mai surprinde fap
tul că România anului 1986 produce calculatoare, avi
oane, vapoare de mare tonaj, mașini electronice, cele 
mai bune motoare electrice asincron, mașini-unelte de 
înaltă performanță, locomotive electrice, echipamen
te energetice nucleare, adică aproape tot ceea ce 
realizează o țară cu vechi tradiții industriale. A fost 
nevoie de un mare efort de gindire, de inteligență, 
de abnegație și dăruire in muncă pentru a parcurge 
un drum atît de dens, într-o etapă relativ scurtă. Pen
tru că perioada aceasta de timp eroic, pe care ne-am

obișnuit cu toții să o numim cu mindrie patriotică, cu j 
sentimentul de aleasă stimă și prețuire pentru stra- | 
tegul marilor epopei ale muncii, „Epoca 
Nicoiae Ceaușescu", nu se întinde decit pe parcursul 
a 21 de ani din cei 42 ai libertății noastre.

Din multe, din foarte multele exemple ce pot fi 
date, înfățișăm astăzi chipul nou, mereu proaspăt, al 
uneia din cele mai mari și mai moderne unități con
structoare de mașini din țară, „Electromureș" din 
Tîrgu Mureș, unitate bine cunoscută în țară i 
și in străinătate, nu numai pentru înaltul nivel ca- | 
litativ al produselor ce-i poartă marca, ci și pen- ! 
tru seriozitatea, pentru promptitudinea cu care își | 
onorează obligațiile asumate. Acum, în pragul glo- : 
rioasei aniversări a zilei de 23 August, harnicul co
lectiv de la „Electromureș" raportează că a realizat, 
in șapte luni din acest on, o producție-marfă supli
mentară în valoare de peste 70 milioane lei, iar 
planul la producția de export a fost depășit cu peste 
5 milioane lei. Fapte de muncă demne de a fi tre
cute în cronica acestor zile premergătoare marii noas
tre sărbători naționale.

Un salt impresionant 
de la unelte simple 
la microprocesoare

Incontestabil, „Electromureș" este 
o unitate modernă a industriei noas
tre electronice și electrotehnice, o 
creație autentică a unor oameni sti
mulați să gindească, să îndrăzneas
că, să viseze și să realizeze piese, 
mașini, scule pe care, pînă nu de 
mult, le importam. O unitate al că
rei drum spre progres, marcat de 
uriașe transformări, poate fi sinteti
zat prin două momente semnificati
ve : in 1965 se fabricau mașini de 
tocat, broaște pentru uși. balamale, 
burlane, găleți și citeva sortimente 
de cabluri ; in 1986, după două de
cenii de mari transformări, la 
„Electromureș" se fabrică micropro
cesoare, easetofoane, mașini elec
tronice de calcul, conductori de 
mare complexitate și de cele mai di
ferite tipuri, elemente de conectică 
pentru programele nucleare, pentru 
instalațiile miniere, energetice, auto 
și de aviație.

Saltul este uriaș și impresionează 
nu numai prin gama diversa de fa
bricație ci. mai ales, prin pregătirea 
profesională la care a ajuns un co
lectiv de oameni a căror inteligen
ță și capacitate creatoare s-au 
transformat intr-un renume. Două 
decenii de schimbări fundamentale 
în care oamenii au gindit tot timpul 
cum să arate mai bine uzina lor, 
construită de ei. utilată tot de ei. cu 
forțe proprii, după concepții pro
prii. în numeroasele etape de dez
voltare ale întreprinderii, stă
ruie momentele de mare încăr
cătură emoțională prilejuite de 
vizitele de lucru ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. îndemnu
rile permanente ale conducătorului 
partidului și statului nostru, de a 
tace ca produsele fabricate la 
„Electromureș" să fie chiar mai bune 
decit cele similare ale altor firme 
din lume, au găsit puternice ecouri 
in inimile fierbinți ale celor ce 
poartă ecusonul unității. Și iată că 
aproape 80 la sută din produsele ie
șite pe poarta uzinei s-au impus pe 
piața externă. fiind tot mai mult 
căutate de numeroși parteneri.

Organizare mereu mai 
bună, in pas cu 
cerințele noului

în ultimii cinci ani, produsele în
treprinderii au cucerit aprecieri una
nime din partea a numeroși parte
neri externi prin două atuuri 
de bază : calitatea produselor și 
promptitudinea in livrarea comenzi
lor. De regulă, s-au creat toate con
dițiile necesare pentru ca aproape 
toate comenzile să fie expediate in 
avans cu două săptămini față de 
termenele contractuale. Și pentru a 
ilustra mai concret ce înseamnă 
promptitudine la „Electromureș", să 
reluăm un fapt povestit de ing. Ma
riana Dănescu, de la serviciul export 
al întreprinderii : „Este vorba de un 
cordon prelungitor pentru aparate

de uz casnic. La puțin timp după ce 
prezentasem modelul nostru, un par
tener ne-a cerut, peste clauza con
tractuală, unele modificări construc
tive. Erau două alternative : să 
susținem că soluția noastră este 
mai bună sau să ne batem 
puțin capul pentru a satisface 
cererea clientului. Au urmat zile de 
muncă și căutări a unor soluții pe 
care specialiștii noștri, muncitorii cu 
înaltă calificare, le-au găsit. Efectul 
practic : am primit o comandă în 
valoare de citeva milioane de lei 
valută".

Ponderea mare a producției pen
tru export, contractele tot mai nu
meroase au impus o serie de ac
țiuni organizatorice menite să ri
dice calitatea produselor și, in ace
lași timp, să asigure cu strictețe res
pectarea termenelor de livrare. Pen
tru a face față acestor cerințe, pe 
cele trei platforme ale întreprinde
rii au fost constituite patru fabrici 
specializate in producția pentru ex
port, dotate cu utilaje moderne, qele 
mai multe de fabricație proprie, de
servite de peste 1 000 de muncitori 
cu înaltă calificare.

„Dacă nu ne-am preocupa continuu 
de organizarea mereu mai bună a 
activității noastre — ne spune ing. 
Ioan Olteanu. directorul întreprin
derii — nici nu am putea face față 
solicitărilor tot mai numeroase de 
pe piața externă. Am realizat în 
șapte luni din acest an o producție 
suplimentară la export de peste 5 
milioane lei. Avem comenzi care de
pășesc cu mult posibilitățile noastre 
actuale de producție. Pentru a putea 
onora toate comenzile, am organizat 
noi fluxuri tehnologice specializate, 
astfel incit am reușit să triplăm pro
ducția de cabluri pentru conexiuni 
electronice, conductori și alte pro
duse. Sintem preocupați de reali
zarea producției „la zi" destinată 
exportului, dar tot atit de preocu
pați sintem și de producția de ex
port din anul viitor și din următo
rii ani.Nu putem să fim prinși pe 
picior greșit, nu putem să în- 
tîrziem cu produsele noastre.

Avem un colectiv de aproape 300 
de specialiști care lucrează în cinci 
ateliere de proiectare și in secția de 
cercetare, cărora le-am cerut să gîn- 
dească și să creeze pentru anul 1990, 
chiar pentru anul 2000. Ideile nu se 
lasă ușor descoperite. Cei ce sint 
puși să le caute au aici, la „Electro
mureș", climatul de care este nevoie, 
colectivele sint alcătuite din oameni 
cu aceleași afinități, cu pasiunea și 
tenacitatea cercetătorului. Să adaug 
și faptul că avem o veritabilă 
uzină de scule unde, am putea 
spune, stă unul din marile „secrete" 
ale rezultatelor obținute in ultimii 
ani. Nu am exagerat cu nimic cînd 
am spus că avem o veritabilă uzină 
de scule. Nu este vorba de scule 
în înțelesul clasic al expresiei. 
Nu de ciocane, clești, menghine și 
strunguri este vorba, ci de matrițe 
și stanțe, dispozitive care solicită o 
complicată proiectare și execuție in
ginerească. Și aici au crescut oameni 
minunați, specialiști de inaltă clasă, 
care contribuie la realizarea unor 
produse cu înalt grad de tehnicitate".

Modernizarea — drumul 
spre tinerețea 

permanentă 
a întreprinderii

Cunoscînd în detaliu activitatea 
unei întreprinderi cu adevărat mo
dernă, utilată cu mașini și aparatu
ră de prim rang, îți poți pune, pe 
drept cuvint, întrebarea : ce se mai 
poate moderniza la „Electromureș" ? 
„Totul se poate moderniza —■ ne răs
punde ing. loan Toader, secretarul 
comitetului de partid, el inștțși un 
neobosit inventator, un inflăcărat 
adept al noului. Ceea ce facem as
tăzi, aproape sigur nu mai cores
punde exigențelor anilor 1990 ca să 
nu mai spun de anul 2000. Cunoscînd 
foarte bine faptul că numai o între

Inteligență tehnică 
oferită la... cerere*

*
*
**

Tehnologiile avansate introduse în producție, mași
nile și utilajele de mare randament și eficiență econo
mică nu au rămas numai un bun al celor de la „Elec
tromureș". Inteligența 
cația de constructori 
toate concentrate sub 
de cunoscute in țară 
tilni in multe alte unități. In afara liniilor automate 
de cromare și galvanizare, care asigură o inaltă pro
ductivitate și o calitate ireproșabilă tuturor produse
lor, „Electromureș" oferă in cadrul procesului de mo
dernizare o altor întreprinderi, ca și pentru export : 
mașini de tresat tuburi din fibre de sticlă, mașini de 
cablat, trefiloare de sirmă de cupru subțire de 0,05 
cu recoacere in flux continuu, instalații de vacuumare 
pentru procesul de extrudare a materialelor plastice, 
componente de mecanică fină pentru industria elec- 
Ironică, linii automate pentru miezuri înfășurate.

tehnică, ingeniozitatea și vo- 
de mașini și utilaje moderne, 
numele unei firme devenite atit 
și in străinătate, le putem in-

Casele de marcat electronice repi;$zirrtă unul drn noile produse ale" între
prinderii. Un „casier" electronic prompt, exact și cu o... memorie fără greș

prindere modernă, cu produse de 
înalt nivel tehnic, in pas cu cuceri
rile științei, poate face față concu
renței acerbe de pe piața internațio
nală, nu putem să nu ne gindim la 
ceea ce vom face in viitor. Pe baza 
hotărîrilor istorice ale celui de al 
XIII-lea Congres al partidului, am 
alcătuit un program ambițios de or
ganizare și modernizare a procesului 
de producție pe perioada 1986—1990, 
o etapă de profunde perfecționări 
calitative in care automatizarea, ro
botizarea, electronizarea sint cerințe 
imperioase ale activității noastre. 
Avem o fabrică specializată in auto- 
utilări. încadrată numai cu oameni 
cu „miini de aur", o fabrică „uni
versală" unde am realizat toate ma
șinile de care avem nevoie. Ba, mai 
mult, lucrăm și pentru modernizarea 
altor Întreprinderi, fiind gata să ofe

Produse exportate 
în peste 40 de țări

Prestigiul 
vul de la 
marele număr de parteneri externi cu care 
un export eficient. Cabluri speciale, conductori de 
cele mai diferite tipuri, elemente de conectică, echi- 
pamente de microelectronică cum sint : truse, bare, 
grile, alveole, componente ale diodelor, tranzistorilor 
și tiristoriior, elemente electrocalorice, obiecte de uz ’ 
casnic, easetofoane auto, dek-uri, sint exportate în 
peste 40 de țări ale lumii. ț

Notăm doar citeva din destinațiile unde ajung pro- i 
dusele cu marca „Electromureș" : Anglia, Cehoslova- ' 
cia, Cuba, Elveția, Franța, Ghana, Italia, Iran, Irak, 1 
Iordania, R.F. Germania, R.D. Germană, R.S.F. lugo- 
slavia, Maroc, Olanda, Polonia, Siria, S.U.A., Ungaria, ț 
Uniunea Sovietică și multe altele.

pe care l-a 
„Electromureș1

*

cucerit in ultimii ani colecti- i 
•" este semnificativ și prin / 

realizează '

rim experiența și ajutorul nostru ce
lor interesați. Am executat două linii 
automate de cromare și galvanizare 
pentru „Electroaparataj" — Bucu
rești și o linie similară pentru „Teh- 
noton" — Iași. Executăm, de aseme
nea, toate utilajele pentru asimilarea 
producției de electrozi speciali pen
tru întreprinderea din Cîmpia Turzii. 
Specialiștii noștri mai lucrează la 
construirea a două linii automate 
pentru fabricarea ușilor și dulapuri
lor de frigidere la întreprinderea din 
Găiești. Ne-am verificat forțele 
noastre tehnice construind un robot 
pentru sudarea automată a aripei din 
stingă la autoturismul „Dacia". A 
fost pentru tjoi un examen al înaltei 
competente tehnice, o reușită care 
va mobiliza și mai mult forțele noas
tre, în primul rind pe cei peste 150 
de inventatori și inovatori in vasta 
acțiune de modernizare".

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, acum este mo
mentul ca fiecare colectiv să valori
fice, la nivel maxim, dotarea tehnică 
și propria capacitate de creație, să 
îmbogățească această dotare, s-o per
fecționeze, cu alte cuvinte, să tră
iască din roadele muncii proprii. Mo
dernizarea este numele dat acestui 
imperativ al. viitorului imediat, al 
cerințelor de progres rapid, de ridi
care pe noi culmi de civilizație și 
bunăstare a României socialiste.

Cum va arăta in anul 1990 această 
citadelă muncitorească ? învățați să 
muncească cu gîndul la viitor, spe
cialiștii, muncitorii și tehnicienii 
de la „Electromureș", scrutînd a- 
cest viitor, știu aproape cu 
exactitate cum va arăta uzina lor la 
sfîrșitul acestui cincinal. Au prefigu
rat totul intr-un program amplu și 
ambițios din care multe puncte au 
fost „bifate" și ele sint cuprinse in
tr-un prim bilanț pe care-1 fac cu 
mindrie chiar in aceste zile premer
gătoare marii noastre sărbători na
ționale de la 23 August.

Petre CRISTEA 
Gheorqhe GIURGIU

în cadrul programu
lui de modernizare a 
proceselor de produc
ție, in unitățile indus
triale ale județului Bo
toșani un mare număr 
de acțiuni sint consa
crate reducerii consu
murilor normate de 
materii prime, materia
le, energie și combus
tibil, prin adoptarea de

noi tehnologii. Aplica
rea în devans a acesto
ra în producție a con
dus la obținerea unor 
însemnate economii, 
între care 2 500 MWh 
energie electrică, 3 600 
tone combustibil con
vențional și peste 400 
tone metal, rezultatele 
cele mai bune inregis- 
trindu-se la întreprin

derile textilă „Moldo
va", de utilaje și piese 
de schimb din Boto
șani, de sticlărie și por
țelan din Dorohoi, de 
industrializare a sfeclei 
de zahăr din Bucecea, 
precum și la Filatura de 
bumbac din comuna 
Flăminzi. (Silvestri Ai- 
lenei).

Munca pentru prezentul 
socialist al țării

(Urmare din pag. I)
muncă de la Bumbești-Livezeni. 
Astfel de imagini, pe care me
moria documentelor le proiec
tează pe ecranul prezentului, nu-și 
mai află corespondențe in via
ța economică și socială a Româ
niei contemporane. Pentru că, azi, 
pe oricare dintre șantierele țării 
se lucrează cu mașini dintre cele 
mai moderne, in condiții de muncă 
dintre cele mai bune. Un tinăr 
brigadier de la cea de-a doua ma
gistrală albastră, ce se „taie" pe 
traseul Poarta Albă — Midia, Nă
vodari, la pupitrul unui modern ex
cavator de fabricație românească, 
realizează in numai 16 secunde nor
ma zilnică de lucru a unui înaintaș 
al său de la Bumbești-Livezeni.

O zi concentrată in numai 16 se
cunde. Iată o dovadă edificatoare — 
una dintre acele milioane și milioa
ne de astfel de dovezi bogate in 
profunde semnificații — pentru sal
tul pe care România l-a făcut in a- 
cești 42 de ani ai libertății sale, dar 
cu deosebire in noua epocă deschisă 
de cel de-al IX-lea Congres al par
tidului. La Bumbești-Livezeni se 
lucra cu tîrriăcopul și cu lopata pen
tru că, in vremea aceea, care nu este 
prea Îndepărtată, industria româ
nească nu producea și alte unelte 
care să poată fi folosite pe șantie
rele de construcții. România nu 
avea pe atunci nici industrie
electrotehnică, nici industrie elec
tronică, nipi industrie de me
canică fină. Dacă in anii din urmă 
construirea hidrocentralelor’ de pe 
Argeș, de la Porțile de Fier, de pe 
Lotru, a Transfăgărășanului, a Ca- 

“hârorui'"DuhăiL;'—‘" Mărea Neagră, 
cea mai impunătoare lucrare din în
treaga istorie a țării, a beneficiat de 
tehnica cea măi modernă, dacă in 
prezent la Metroul bucureștean, la 
cea de-a doua magistrală albastră, 
la Canalul Dunăre — București, unde 
recent s-a deschis șantierul națio
nal al tineretului, ca de altfel pe 
oricare dintre șantierele țării, se lu
crează cu mașini și utilaje la nive
lul tehnicii mondiale, datorăm a-
ceastă nouă realitate faptului că
România dispune, acum, de o indus
trie puternică. De uzine moderne 
care fabrică astfel de mașini și uti
laje. De o forță economică în stare 
să susțină construcția unor impună
toare edificii. Datorăm această nouă 
realitate partidului, secretarului său 
general, întregii politici de dezvol
tare, modernizare și perfecționare a 
forțelor de producție din „Epoca 
Nicoiae Ceaușescu".

S-a schimbat țara, dar mai cu 
seamă s-au schimbat oamenii. 
Acum se lucrează cu utilaje pe 
care brigadierii de la Bumbești- 
Livezeni nici măcar nu și le 
puteau imagina. Au fost intro
duse, in uzinele țării, mașini cu 
program și comandă numerică, linii 
complet automatizate, imense plăci 
nțetalice sint tăiate cu fir electric, 
iar evoluția lucrării este urmări
tă pe panouri de afișaj electronic. 
De unde au venit specialiștii ce sint 
capabili să fabrice și să conducă ast
fel de mașini ? Răspunsul ne este 
cunoscut : nu au venit de nicăieri, ci 
s-au format in școlile și in întreprin
derile din patria noastră ; s-au for
mat muncind și invățind. Toți acești 
ani de după 23 August 1944, dar cu 
deosebire cei de după Congresul al 
IX-lea, au fost ani de muncă și de 
învățătură. S-a trecut la fabricarea 
de tractoare. Era în zorii revoluției 
și construcției socialiste. Foștii pa
troni și-au exprimat fățiș neîncre
derea într-un astfel de proiect. 
Unul dintre ei a declarat chiar că 
ește dispus să se arunce în fața pri
mului tractor românesc. N-a făcu
t-o. deși acest tractor a ieșit pe 
poarta uzinei. Și a fost urmat de 
altele și de altele. Tot mai mbder- 
ne. Tot mai perfecționate. Peste unFoto : S. CRISTIAN

Două realizări ale inventatorilor de la „Electromureș" ; robotul pentru sudarea automată a aripilor autoturismului „Dacia" și mașina automată de trefilat sirmă de cupru cu o grosime de 0,05 mm

milion. Muncitorii români au învă
țat, deci, să fabrice tractoare. Au 
învățat să fabrice rulmenți, utilaj 
petrolier, strunguri, mase plastice, 
utilaje • tehnologice, coloranți, auto
camioane, autoturisme, panouri de 
comandă pentru linii automatizate, 
utilaje pentru lucrări de construcții. 
Treptat s-a trecut la dezvoltarea in
dustriei electrotehnice. Apoi a celei 
de mecanică fină. Și a celei elec
tronice. S-a produs mai intii pentru 
nevoile interne. Pe urmă a început 
să se producă pentru export. Și țări 
din toate părțile lumii, chiar dintre 
cele dezvoltate, au început să cum
pere produse industriale din Româ
nia. Pentru că românii au invățat să 
fabrice astfel de produse, de inalt 
nivel tehnic, competitive.

De peste o sută de ori a crescut 
industria românească in acești 42 de 
ani. După cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, in condițiile in care to
varășul Nicoiae Ceaușescu a chemat 
întregul popor să treacă la accele
rarea ritmurilor creșterii economice, 
au fost ridicate in toată țara mii șl 
mii de întreprinderi noi. A fost ne
voie să fie aduși, in unități econo
mice dintre cele mai moderne, oa
meni din mediul sătesc. Și a fost 
nevoie ca acești oameni să fie de
prinși cu exigențele muncii la pupi
trele unor mașini ultramoderne, cu 
ritmul activității industriale. Să fie 
ajutați să se califice. Apoi să-și ri
dice calificarea, să urmeze școli se
rale., să-și lărgească, prin eforturi 
proprii, orizontul de cunoștințe. Uzi
nele au devenit adevărate școli, in 
care oamenii au învățat să munceas
că in condițiile industriei avansate, 
să conducă utilaje complexe și chiar 
să le fabrice,; au dobindit cutezan
ță in gindire, spirit de inițiativă si 
de răspundere in acțiune, s-au 
schimbat fundamental in cadrul unui 
proces in care’ munca însăși s-a 
schimbat, s-a perfecționat.

La Congresul al IX-lea, toate a- 
ceste realități ale României de azi 
au fost înfățișate națiunii ca îndrăz
nețe proiecte, pentru a căror înfăp
tuire era necesar să fie străbătut un 
drum de muncă rodnică, de eforturi 
creatoare. Adresîndu-se partidului, 
întregului popor, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a spus răspicat : 
„Noi, comuniștii, considerăm că a- 
vem încă mult de făcut pe calea dez
voltării industriale a țării, a făuririi 
unei agriculturi moderne". Era, in
tr-adevăr, mult de făcut. In anii de 
după 23 August 1944. ani de refacere 
economică, de profunde prefaceri re
voluționare, s-au pus abia temeliile 
progresului economico-social al țării. 
Obiectivele mari ale dezvoltării for
țelor de producție, ale făuririi unei 
puternice baze tehnico-economice a 
socialismului au revenit insă epocii 
ce a urmat Congresului al IX-lea. 
Acum, in această epoc| eroică, a fost 
definit și un nou drum al țării spre 
viitor. Oamenii au muncit, au învă
țat, au fost ridicate noi obiective e- 
conomice, noi edificii sociale, știin
țifice și culturale. Apoi, așa cum a 
arătat. tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
„a sosit timpul să transformăm can
titatea intr-o nouă calitate". O nouă 
calitate a muncii și a vieții. A omu
lui.

Etapele creșterii extensive au tre
cut. Acum este vremea creșterilor 
intensive, a asigurării unei calități 
superioare in toate domeniile vieții 
economico-sociale. In aceleași între
prinderi, cu aceleași utilaje — sau, 
acolo unde este nevoie, cu utilaje 
noi sau modernizate, perfecționate 
— aceiași oameni trebuie să pro
ducă mai mult, dar cu deosebire 
mai bine. Pe planul intii. așa cum 
a stabilit Congresul al XIII-lea al 
partidului, așa cum a subliniat 
în repetate rinduri tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, se situează ce
rințele cu privire la creșterea accen
tuată a productivității muncii, reali
zarea de produse competitive pe pia
ța internațională, promovarea ace
lor ramuri și subramuri care asigu
ră o mai bună valorificare a tutu
ror resurselor țării. Este firesc, așa
dar, ca forța brațelor, efortul fizic 
să nu mai fie trăsături determinante 
pentru competența profesională. 
Muncitorii, țăranii, intelectualii se 
raportează azi la specificul pe care 
îl dobindește munca in societatea 
noastră : gindire creatoare, profesio
nalism, inițiativă, spirit de răspun
dere și de disciplină, capacitate de 
integrare în cadența noii revoluții 
tehnice și științifice.

Au apărut în România, în acești 
42 de ani de după 23 August 1944, 
dar cu deosebire în anii de după 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui, numeroase profesii noi, ne
cunoscute în trecut. O profesie 
este insă comună tuturor oa
menilor muncii. O profesie pen
tru toate virstele — profesia de 
a învăța. Tot ce s-a înfăptuit 
pînă acum, în patria noastră, 
de către întregul popor, sub condu
cerea partidului, a cerut muncă și 
învățătură. Tot ce urmează a se în
făptui de aici înainte cere, de ase
menea, și mai multă muncă si mai 
multă învățătură. Munca și învăță
tura constituie „coloana vertebrală" 
a înfăptuirii cutezătoarelor progra
me stabilite de partid pentru pre
zentul și viitorul României.
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ANCHETA 
leinteii

OLIMPIADELE ȘCOLARE NAȚIONALE
veritabile ateliere de creație, de

pregătire a performanțelor profesionale
IZBÎNZI CARE DUC MAI DEPARTE 

O TRADIȚIE
Prof. univ. dr. doc. ZOE DUMI- 

TRESCU-BUȘULENGA : La Cluj- 
Napoca, în al 29-lea an de la re
luarea tradiției vechilor concursuri 
de limbă și literatură română, s-a 
desfășurat frumoasa întrecere în
tre tinerii care cultivă cu sîrguință 
limba și literatura națională. Prin 
însuși modul de desfășurare, prin 
pasiunea dovedită de participanți, 
prin rezultatele obținute, socotim 
că această ediție a olimpiadei se 
situează pe un loc înalt in palma
resurile învățămîntului românesc. 
Media generală de 8.46 (locul I a 
revenit județului Vrancea) este 
cea mai mare realizare de pînă 
astăzi în cadrul Concursului națio
nal de limba și literatura română 
„Mihai Eminescu". E în această iz- 
bindă a celor mai tineri o făgă
duință de a duce mai departe o 
tradiție, de a o consolida printr-un 
efort convergent al minții și al 
inimii. A fost pentru noi o bucu
rie, căci cultivarea limbii, „întîiul 
mare poem al unui popor", cum 
spunea Lucian Blaga, înseamnă 
pentru tineri acea gimnastică a 
minții menită să-i poarte înspre 
sufletul poporului, înspre ceea ce 
e mai specific în „geniul național", 
după zisa 
cultivarea

lui Eminescu. Iar prin 
literaturii naționale, tî-

ÎN

nărul dobîndește un prieten sta
tornic care e cartea, se familiari
zează cu lumea de esențe a poe
ziei și, lucrul cel mai important, 
își fixează scara marilor valori 
etice și estetice ale culturii națio- ( 
nale, la care face școala cea mai 
temeinică a sentimentului patrio
tic, legîndu-se indisolubil de pro
pășirea spirituală a patriei. Căci 
scara de valori a umanistului este, 
în fapt, una foarte 
îmbrățișînd limba și 
se mărginește numai 
cipline formative de 
precum în conceptul

complexă și, 
literatura, nu 
la aceste dis- 
conștiință, ci, 

___ ___ _ de umanism 
moștenit de la Antichitate, însu
mează poezia și filozofia, studiul 
limbilor și fizica, muzica și mate
matica.

De aceea nu ni se pare curios că 
și de această dată printre olim
picii la limba și literatura română 
s-au numărat numeroși matemati
cieni ori fizicieni. Și ei, ca și noi, 
nu vor face decit să afirme ade
vărul orizontului foarte vast pe 
care disciplinele umaniste îl des
chid tuturor științelor și conștiin
țelor.

întrecerea din acest an a făcut 
să crească notabil prestigiul și va
loarea intrinsecă a olimpiadelor.

cedente : numărul mai mare de 
note ridicate și numărul mai mare 
de participant! ce s-au încadrat în 
haremurile de premiere, ceea ce a 
dus la un efort susținut din par
tea comisiilor de corectare pentru 
departajarea celor mai bune lu
crări. La toate clasele, multe din 
premii au trebuit să fie acordate la 
doi sau trei concurențl. Faptul că 
tot mai mulți tineri matematicieni 
ajung la un nivel înalt de cunoș
tințe, îa performante, raportat la 
vîrsta lor, că dau soluții originale 
multor probleme dintre cele mai 
dificile are o primă, firească, ur
mare : posibilitatea de a selecta 
realmente pe cei mai buni dintre 
cei buni, adevărate forțe care să 
ne reprezinte in confruntările in
ternaționale.

In al doilea rînd, e vorba de ni
velul problemelor ce se propun 
spre rezolvare. Este evident pro-

greșul și pe această linie : ÎI do
vedesc rezultatele la olimpiadele 
internaționale, măsura în care căr
țile noastre sînt căutate in străi
nătate, succesele problemisticii 
noastre (de exemplu, includerea 
de probleme propuse de țara noas
tră în listele propuse la Olimpiada 
internațională), compararea pro
blemelor din ultimii ani cu cele 
mai vechi. îmbucurător e, de ase
menea, că rezultatele la proble
mele ce privesc capitole noi, intro
duse în programa școlară în ulti
mii ani, sînt peste așteptări.

Dar cea mai bună dovadă a suc
cesului olimpiadei de matematică, 
cu o veche tradiție în România, 
este faptul că majoritatea pre- 
mianților și mulți participant din 
anii trecuți sint matematicieni de 
frunte ai generației lor, studenți 
care se disting printr-o activitate 
științifică deosebită.

Casa de cultură din Deva

■ster —<•

Educația artistică-un proces permanent^

ORIZONT LARG

ELEVII SĂ FIE ÎNVĂȚAȚI 
PRIMUL RÎND,

PASCU: 
tradiția 
Primele

Acad. prof. ȘTEFAN 
în România este veche 
întrecerilor dintre elevi, 
au fost organizate de societatea 
„Tinerimea Română", înființată în 
anul 1877, anul independenței. De 
mai bine de un secol, așadar, ele
vii își măsoară puterile intelectu
ale într-o emulație creatoare. 
Noua formă de concurs, olimpia
dele școlare, continuă la o treaptă 
superioară vechea tradiție, permi- 
țînd dezvăluirea de talente și 
energii creatoare, pe care școala, 
societatea au datoria de a le cul
tiva cu cea mai mare atenție.

A zecea ediție a Olimpiadei na
ționale de „Istoria României", des
fășurată la Sibiu, a avut semnifi
cații multiple ; omagierea a 65 de 
ani de la făurirea Partidului Co
munist Român, a 200 de ani de la 
înființarea școlii normale (peda
gogice) la Sibiu. 125 de ahi de la 
înființarea prestigioasei societăți 
național-culturale „Astra". Motive 
care au pledat în favoarea alegerii 
Sibiului ca loc de desfășurare a 
acestei ediții jubiliare a Olimpia
dei naționale 
generală, mai 
ca și mediile 
rește, selecția 
foarte bună a 
sebi a celor care își Îndreaptă gîn- 
durile și privirile spre istorie ca 
spre viitoarea lor profesiune, 
îmbucurător este, astfel, faptul că 
liceele evidențiate în raport cu re
zultatele elevilor sînt cele de filo- 
logie-istorie (cîteva exemple : li
ceele „Zoia Kosmodemianskaia" 
din București, „Mihai Eminescu"

de istorie. Media 
bună ca anul trecut, 
pe clase, atestă, fi- 
exigentă. pregătirea 
multor elevi, îndeo-

CUM SĂ ÎNVEȚE
din Buzău, „Octavian Goga" din 
Sibiu, Liceul de filologie-istorie 
din Craiova). Alături de ele s-ar 
putea cita și licee cu alte profiluri : 
liceul „Costache Negruzzi" din 
Iași, Liceul economic din Ploiești 
etc. Tot atîtea dovezi ale muncii 
competente a multor cadre didac
tice, ale climatului de emulație, de 
promovare a valorilor din școlile 
respective.

Dar dacă maxima care spune că 
„elevul se cunoaște după profesor" 
este adevărată — și cred că este — 
nu poate fi evitată observația că 
destui participanți au obținut re
zultate modeste la o examinare 
echilibrată a lucrărilor. Ceea ce ne 
îndeamnă să credem că nu toți 
elevii sînt învățați de profesorii 
lor cum să învețe, că de multe ori 
memorizarea, lipsită de sistem, 
este criteriul principal de apre
ciere, că judecata și înțelegerea 
profundă a fenomenului istoric, ca 
și metodologia de fond și formă a 
lucrărilor scrise nu au devenit 
preocupări importante ale tuturor 
cadrelor didactice. Că 
chiar în liceele de specialitate, dis
ciplinele respective nu sînt ono
rate de cei mai buni profesori, în 
sensul înarmării lor cu cele mai 
noi cunoștințe pedagogice. Sistemul 
suplinirilor în proporții prea mari, 
amînarea, de atîtia ani. a 
concursuri pentru ocuparea cate
drelor cu cele mai valoroase cadre 
nu sînt în beneficiul învățămîntu- 
lui în general și nici al pregătirii 
elevilor pentru asemenea confrun
tări.

Prof. univ. dr. FELICIA COR
NEA : Aș începe prin a spune că 
un asemenea concurs dă elevilor 
posibilitatea de a Înțelege ce este 
o competiție, o confruntare pe 
plan profesional. Ea impune o 
pregătire la nivel ridicat, for
mează voința, stăpînirea de sine, 
tăria morală de a primi succesul 
sau insuccesul cu modestie și 
calm. Prin această a optsprezecea 
ediție a Olimpiadei naționale de 
chimie, am urmărit în mod pro
gramatic să realizăm prin probele 
teoretice și practice o bună selec
ție în vederea concursului inter
național. Astfel, prin subiectele de 
la proba scrisă am căutat să nu 
limităm elevii la cunoștințe din- 
tr-un singur an de studiu, ci să-i 
determinăm să coreleze noțiunile 
dobindite . de-a lungul anilor, să 
aibă o veritabilă gîndire creatoare, 
științifică. Rezultatele bune nu se 
pot obține decît în urma unui pro
gram care să valorifice corespun
zător activități cu continuitate.

Olimpiada de chimie de anul 
acesta a dovedit cu evidență volu
mul mare de cunoștințe al celor 
mai mulți dintre participant!, ca
pabili să dea soluții foarte fru-

DE CUNOȘTINȚE
moașe. Ceea ce ne-a bucurat a 
fost faptul că toți elevii care au 
obținut note mari la proba teore
tică s-au evidențiat și la proba de 
laborator. Subliniez în mod deose
bit faptul că elevul care nu a înțe
les că în cadrul laboratorului uti
lizează noțiuni învățate temeinic, 
consolidîndu-le și verificîndu-le, 
nu poate progresa. Cunoașterea 
aprofundată a determinărilor cali
tative și cantitative bazate pe pro
prietățile fizice și chimice ale sub
stanțelor, utilizînd metode de lu
cru specifice chimiei, oferă tineri
lor posibilitatea rezolvării proble
melor pe care le pun probele de 
laborator. Se pot evalua in acest 
fel nu numai cunoștințele teoretice, 
ci și abilitatea experimentală, lu
cru deosebit de important pentru 
cine se dedică chimiei. Punem, de 
aceea, un accent deosebit în pre
gătirea și analiza rezultatelor ele
vilor, pe înțelegerea fenomenului 
chimic în complexitatea lui și cu 
efectele specifice, dar și pe forma
rea de tineri cu un orizont larg de 
cunoștințe științifice, cu pregătire 
multilaterală.
se adapteze cu ușurință progre
sului adesea 
si tehnica actuală.

Prin muzicologie înțele
gem, în adevăratul sens al 
cuvîntului, analiza dis
cursului sonor : melodie, 
armonie, polifonie, ritm, 
orchestrație, formă. Muzi
cologia se adresează spe
cialiștilor. Există insă 
scrieri muzicale de o na
tură literară, altele legate 
de corelația dintre muzică 
și alte domenii ale cultu
rii, concepute intr-un stil 
larg-accesibil, care pot fi 
înțelese, uneori, chiar de 
la un prim contact, de ma
rele public, de cei mulți. 
oferindu-Ie nobilul prilej 
de a cuprinde, de a înțe
lege și chiar de a apro
funda marea muzică. Ple
dăm, în acest sens, pentru 
reliefarea unei limbi fru
moase, nelipsite de meta
fore de delicată muzicali
tate, incît cuvintele 
tă... Totodată înclinăm 
semnificația aserțiunii 
trivit căreia, atunci

adevăru-

uneori.

unor

oameni capabili să
galopant din știința

EDUCAREA Șl FORMAREA ÎN SPIRITUL 
PASIUNII ȘTIINȚIFICE

cîn- 
spre 
po

cind 
știi bine un lucru, știi să-1 
și explici limpede, precum 
puritatea cristalului... Din 
toate acestea rezultă că 
prin cartea muzicală se 
pot atrage masele spre 
lumea Euterpei, în cele din 
urmă generîndu-se melo
mani de o aleasă calitate 

^și deci cu vocația frumo-

sului în limitele 
lui.

Cintarea in cor 
modalitate de a 
muzica în rinduriîe tutu
ror generațiilor. Nu toată 
lumea are posibilitatea sau 
talentul de a cinta Ia un 
instrument; în schimb ori
ce om sau aproape orice 
om poate și trebuie să 
cînte în cor, măcar în ti
nerețe.' în acel context, 
muzica și literatura, sub 
imperiul temelor majore, 
se înfrățesc și creează o 
nobilă fuziune spirituală. 
Pentru noi românii, corul 
a constituit și un focar al 
luptei pentru libertate și 
dreptate socială, pentru 
Independența patriei, de
oarece cînd românilor le-a 
fost interzisă vorba, ei 
doineau și, mai ales în co
rurile populare, ei cîntau 
românește...

Un rol important în edu
cația muzicală îl are pro
fesorul de muzică : pe de 
o parte, prin învățarea no
telor și a altor elemente 
de limbaj, pe de altă par
te, prin introducerea me
lomanilor în lumea fasci
nantă a istoriei muzicii, 
însă întotdeauna în strîn- 
să legătură cu istoria po
poarelor și alte discipline.

e o altă 
promova

chiar de științe exacte. 
Așa cum, nu mai puțin 
importante sînt și audiți
ile, cu ajutorul benzii de 
magnetofon sau al discu
lui. iar în acest climat, 
melomanii pot fi cu ușu
rință inălțați sufletește și 
atrași spre minunata am
bianță a artei jSonore. La 
toate acestea se, adaugă 
concertele de tot felul, 
spectacolele muzicale, pre
cum și altele, in care au 
loc interferențe între lumea 
Euterpei și felurite disci
pline... .

în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" au fost promovați nu 
numai muzicieni profesio
niști. ci și cei amatori, in
cit, nu o dată, rezultatele 
in ceea ce privește educa
ția muzicală au fost opti
me, contribuind la pro
gresul vieții spirituale. S-a 
împlinit, astfel, un exce
lent schimb de experiență, 
artiștilor amatori dăruin- 
du-li-se multiple prilejuri 
de a-și îmbogăți cunoștin
țele. de a aprofunda sen
surile etice și estetice ale 
muzicii, indiferent de ge
nul abordat. Pentru că. fie 
că este vorba de muzică 
ușoară, corală, folclor sau 
simfonică, în prim plan

trebuie să fie arta auten
tică, educația prin muzi
că ; educația muzicală care 
vibrează in armonie cu 
educația multilaterală a 
poporului nostru și care, 
mai ales in anii României 
contemporane, în ultimele 
două decenii, s-a consti
tuit într-un proces de o 
mare importanță pentru 
luminarea marelui public 
dornic de frumos. Și pu
tem să ne gîndim la suc
cesele învățămîntului mu
zical (nu spunea D. G. Ki- 
riac ; „Soarta muzicii ro
mânești in școală se hotă
răște" ?), la succesele artei 
interpretative și componis
tice românești in con
fruntările internaționale... 
Adică, împlinirea persona
lității umane și prin edu
cația artistică, și prin mu
zică, pentru că indiferent 
de vîrstă. de profesie, în
nobilați sufletește și de 
arta cîntecului. sub cerul 
senin al patriei, trebuie 
să clădim o Românie a 
armoniei, a dragostei 
tru frumos, pentru 
văr, a străduinței 
civilizație și progres.

pen- 
ade- 
spre

Dom POPOV1C1

PROBA CEA MAI ELOCVENTĂ 
A STUDIULUI DE CALITATE

Prof. univ. dr. doc. GRIGORE 
POSEA : Rezultatele concursului 
național de geografie, desfășurat 
anul acesta la Suceava, au eviden
țiat o muncă îndelungată mai sis
tematică a profesorilor, un accent 
mai mare pus pe dezvoltarea crea
tivității, pe implicarea activă a 
fiecărui elev în forme de muncă 
moderne, pe deprinderea cu per
manenta căutare a adevărului ști
ințific. Se cuvine spus apoi că. la 
această ediție, selectarea concu- 
renților s-a făcut dintr-o masă 
rriai mare de elevi foarte buni. 
Participarea lor a dovedit și o im
plicare mai mare în cercetarea 
științifică a elevilor și profesorilor 
din cele mai multe școli, saltul ca
litativ făcut de cercurile 
grafie, de activitatea în 
de specialitate.

Relevant este faptul că
multe lucrări foarte bune au fost 
la clasa a XH-a, unde se studiază 
„Geografia României". Tratarea 
subiectelor a solicitat atît o vastă 
cantitate de date, fenomene, de-

numiri, cit și capacitatea de a le 
selecta și evidențierea legăturilor 
sistemice și cauzale. Foarte mulți 
elevi au dat dovadă de creativi
tate logică, pornind de la cunoș
tințe concrete, dar judecate în con
textul variat al mediului geografic 
al patriei. Pe de altă parte, su
biectul de la clasa a IX-a a per
mis concurenților să dovedească 
posibilitatea derulării unor feno
mene la scara timpilor geologici, 
evidențiind caracterele precise ale 
unor ere, legăturile și permanența 
evoluției și, de ce nu. o veritabilă 
imaginație „julesverniană".

Rezultatele deosebite, din 
ediție, desfășurată în anul 
sar al făuririi Partidului
nist Român, au evidențiat rolul pe 
care îl are geografia în educarea 
patriotică a tineretului, în for
marea de oameni cu veritabile în
clinații spre cercetarea științifică 
și, totodată, cunoscători și apără
tori ai valorilor umaniste.

Anchetă realizată de 
Costln TUCHILA

„Gala filmului cu tematică pentru tineret"

de geo- 
cabinete

cele mai

această 
aniver- 
Comu-

dr. IOAN CUCU- 
aspecte aș vrea să 

_____ ___ __  programul mai am
plu al activităților ce se desfășoară

Prof, univ.
LESCU : Două 
evidențiez din

In cadrul Olimpiadei naționale de 
matematică. în primul rînd, rezul
tatele ediției din 1986 au marcat 
un vizibil progres față de cele pre-

în perioada 29 iulie — 7 august 
s-a desfășurat la Costinești cea de-a 
IX-a ediție a „Galei filmului cu te
matică pentru tineret", manifestare 
politico-educativă complexă, inte
grată Festivalului național „Cînta- 
rea României", organizată de Comi
tetul Central al U.T.C., în colabora
re cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Asociația Cineaștilor din 
Republica Socialistă România și 
Centrala „Româniafilm".

Dedicată evenimentelor majore 
din viața partidului și a țării, pe 
care le sărbătorim în acest an — 
aniversarea a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, 
împlinirea a 50 de ani de la proce
sul luptătorilor comuniști și antifas
ciști de la Brașov, a 21 de ani de 
la Congresul al IX-lea. al P.C.R. și 
marii sărbători naționale a po
porului nostru de la 23 August — 
Gala 
neret 
tator

filmului cu tematică pentru ti- 
a adus in fața publicului spec- 
pelicule inspirate din viața.

munca și preocupările tinerei gene
rații, participarea sa entuziastă la 
dezvoltarea multilaterală a patriei, 
la marile realizări obținute de po
porul nostru în cea mai rodnică pe
rioadă a istoriei sale. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". filme care re
flectă aspecte din trecutul glorios 
al poporului, tradițiile sale progre
siste, revoluționare.

Gala a reunit filme artistice de 
lung și scurt metraj, documentare și 
de animație, precum și filme reali
zate de studenți de la I.A.T.C. și de 
tineri cineamatori. Au fost organiza
te întîlniri ale cineaștilor cu publi
cul spectator, dezbateri pe marginea 
modului de reflectare a problemati
cii tineretului în creația cinemato
grafică, creșterii caracterului educa
tiv și formativ al filmului.

Juriul, format din reprezentanți ai 
organizatorilor, regizori, scenariști, 
actori, critici de specialitate etc., a 
acordat următoarele premii și titluri 
de laureat :

Marele premiu a fost atribuit co-

CONSEMNĂRI

Dobroge, vis de aur...
(Urmare din pag. I)

Terenul muncii acti
vistului este, se știe, 
permanenta implicare 
in vastul 
muncii. Și 
deni pe cuprinsul țării 
sint nenumărați acti
viști de partid pe ca- 
re-i simți apropiați de 
oameni, manifestin- 
du-se ei înșiși ca oa
meni ai marilor con
vingeri. In gesturile 
lor, în faptele lor de 
oameni cu o largă ex
periență de viață este 
ceva simbolic, compe
tent. A privi perma
nent spre viitor, spre 
succesul deplin, spre 
oameni, a fi comunist 
in toate împrejurările 
vieții ; acesta' ar fi un 
succint portret al acti
vistului de partid. Iar 
chipul lui se reflectă 
în chipul pe care-l 
arată locurile in care 
muncește. Acest senti
ment l-am trăit pu
ternic străbătînd nu 
demult județul Con
stanța. Indiferent că 
te afli la Constanța sau 
la Cernavodă, la Med
gidia sau la Mangalia, 
la Poarta Albă sgu la 
M. Kogălniceanu, pes
te tot se simte pulsul 
revoluționar al con
strucției, pulsul dărui
rii, al soarelui socia
list.

Înseși intrările în 
Dobrogea se innoiesc. 
Deja peste brațul Bor- 
cea al Dunării se arcu
iește un nou pod de 
cale ferată. Va urma 
cel de la Cernavodă 
in curlnd. Și in toată 
această armonie dru
mul e încadrat spec
taculos de nesfirșite 
lanuri de porumb, de 
floarea-soarelui. Incet- 
incet vechea așeza
re Cernavodă devine 
o reală, modernă așe
zare urbană, o ade
vărată cotă a civiliza
ției. O dată cu vertica
litatea centralei ato- 
moelectrice se. prefi- 

^gurează verticalitatea

proces al 
pretutin-

unui oraș al viitorului 
Cu multă satisfacție, 
cu multă emoție ini 
gindesc la un reportaj 
pe care vreau să-l rea
lizez peste cițiva ani 
la Cernavodă! Aici, pa
tria va mai face incă 
un important pas îna
inte in imediata veci
nătate a uriașului pas 
înainte pe care l-a 
făcut prin Canalul Du- 
năre-Marea Neagră.

Măreața con
strucție a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" 
devine un fel de co
loană vertebrală a 
mersului înainte, a în
crederii in noi inșine, 
a unor înnoiri pe de
plin exemplare in con
temporaneitate. Acest 
drum istoric intre Du
năre și Mare, pe care 
numai un conducător 
înțelept ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu U 
putea desăvirși, a adus 
in viața locuitorilor 
județului Constanța, și 
în viața patriei, desi
gur, o raportare esen
țială, o eroică împlini
re, o dovadă a capaci
tății de a fi în istorie.

De la Cernavodă, 
eventual călătorind pe 
drumul de apă. ne vom 
opri la Medgidia. Aco
lo am văzut locuri de 
întemeiere a persona
lității umane. Orele 
petrecute la fabrica 
„Cimentul" sint pri
lejuri de a afla o 
excepțională capacita
te uman-profesională 
integrată in această 
întreprindere. Oamenii 
de aici vorbesc despre 
ciment cu aceeași în
flăcărare cu care, să 
spunem, poetul vorbeș
te despre metaforă. O 
siguranță de ton, cifre 
clare, indicatori, totul 
stabilit, totul urmat la 
parametrii propuși. Tot 
la Medgidia există un 
excelent muzeu de 
artă. Dobrogea văzută 
de artiști, de marii ar
tiști ai țării ! Iată o

altă mare regăsire in
tre Dunăre . 
Dobrogea e perimetrul 
solar al 
noastre de 
Superbă transfigurare 
a Omului, a ceea re 
înseamnă esențializa- 
rea eroismului, a pei
sajului, in lucrări sem
nate de Lucian Grigo- 
rescu, Ion Nicodim, 
Ion Pacea, Wan
da Sachelarie-Vladi- 
mirescu, Ion Jalea etc. 
Drumurile constănțene 
m-au dus apoi pe fas
cinantul șantier al 
noului port Agigea- 
Sud. O nouă poar
tă maritimă a ță
rii călăuzită de Cana
lul Dunăre-Marea 
Neagră înaintează, zi 
de zi, spre larg.

In caietul de repor
ter am notat citeva 
nume de oameni, de 
minunați constructori. 
Transcriindu-le acum, 
numele, cîți alții, mii, 
aș nedreptăți. In locul 
numelor proprii ii uni 
numi cu numele co
mun, acela de oameni 
minunați, de oameni 
dăruiți faptei, muncii 
creatoare. Așa cum 
i-am cunoscut și in 
acest prag sărbătoresc 
de August. Dindu-mi 
certitudinea că mă aflu 
in cel mai frumos vis 
posibil. Pentru că, ne
îndoios, Dobrogea re
prezintă unul din lu
minoasele vise ale pă- 
mîntului românesc, 
una din marile reali
tăți ale României so
cialiste. Iar acest vis a 
fost și este posibil, in 
primul rînd, pentru că 
in fruntea oamenilor 
au fost Și sint mereu 
prezenți, ca adevărați 
oameni intre oameni, 
ei, activiștii de partid, 
comuniștii. Adică cei 

Oamenii 
Oamenii

și Mare.

gîndurilor 
mai bine.

mai buni, 
viitorului, 
spiritului revoluționar.

Ioan V1ERU

— Cu sentimente ames
tecate... Dar astea sînt lu
cruri fără importanță...

— Ce este important la 
dumneavoastră. tovarășe 
Nicolescu ?

— Important este ca — 
la noi sau la o altă uzină 
— mașina electrică să fie 
perfectă sau aproape'per- 
fectă în acel stadiu de evo
luție al tehnicii mondiale. 
Fiindcă și perfecțiunea e- 
voluează — în orice dome
niu al activității umane. 
Important este faptul că la 
I.M.E.B. tot ce se fabrică 
este proiectat aici. Cele 
800—900 de produse ale 
noastre se reînnoiesc in
tr-un ciclu de 4—6 ani.

— Deci, la 
șase ani. toată 
este nouă.

— Nouă sau

maximum 
producția

reproiecta- 
tă. Proiectarea se orientea
ză după necesitățile bene
ficiarilor și după evoluția 
tehnicii românești și mon
diale. . Un serviciu de pro
iectare are., la urma urmei, 
două funcții : proiectarea 
propriu-zisă și. să-i spu
nem așa. „proiectarea pro
iectării" ; eu trebuie să cu
nosc perspectiva, cu alte 
cuvinte să cunosc necesi
tățile beneficiarului mai 
bine decît beneficiarul.

— Vă solicit un exemplu.
— Motorul de metrou. 

L-am făcut și e bun dar, 
fără ca beneficiarul să ne 
ceară, l-am reproiectat în
tr-o variantă la care eco
nomisim 49 de kg de cupru 
— 5 tone la o serie. Proiec
tantul trebuie să aibă o- 
chiul deschis asupra cîm- 
pului. Un produs 
atît mai viabil cu 
mai fiabil.

— Ați vorbit de 
Deci I.M.E.B.-ul este re
prezentat și acolo.

— Și acolo, și în restul 
transportului urban ; în 
mine, pe nave, pe șantie
re : vom fi prezenți în cen
trul civic al Capitalei și la 
centrala electronucleară de 
la Cernavodă. Dar unde nu 
găsești un motor de la noi ?

— O ultimă întrebare, 
tovarășe dr. ing. Eugen 
Nicolescu. Știu că sînteți

este cu 
cit este

metrou.

și profesor asociat la 
tutui politehnic ; a' 
aici multi tineri. Ce cre
deți despre ei. cum vi se 
par ?

— Ml se-ntimplă să aud 
păreri de genul ăsta : „A, 
tineretul nu se-nhamă la 
muncă, ei sînt cu rock-ul, 
cu discoteca..." Ei, chiar așa 
Să fie ? Am impresia că 
uităm prea repede cum am 
fost noi și că ne uităm 
superficial în jur. în pro
iectare e puțin altfel — nu 
toți tinerii izbindesc. Se 
zice că Sadoveanu ar fi 
spus că din fosta școală de 
literatură vor ieși exact a-

place sa vorbesc despre un 
motor pînă nu sînt sigur 
de el". „E ceva deosebit ? 
Peste nivelul tehnicii mon
diale ?“... $i reporterul a 
avut bucuria să audă, ros
tit cu naturalețe, un sin
gur cuvînt : ..Normal".

— Sînt probleme care te 
preocupă un an. doi. nu te 
lasă să dormi. Uneori gă
sești soluția si în somn. 
Unii zîmbesc — dar ăsta-i 
adevărul : te culci chinuit 
de o idee și dimineața so
luția ți se profilează lim
pede in față. Proiectarea 
este o cursă contra crono
metru și este o cursă și

muncii s-a făcut propune
rea ca pentru implemen
tarea în uzină a progra
mului de ridicare a calită
ții să se ia ca model ate
lierul de prototipuri și mi- 
croproducție.

O mașină electrică este 
opera unei echipe și. în fi
nal. ea are incorporată in 
carcasa și în circuitele ei 
cite o fărîmă din sufletul 

• celor ce au gindit-o si al 
celor care i-au dat înfăți
șarea concretă, 
proiectant-executant 
este aidoma relației 
sor-elev. este mai 
una de partenerat.

Relația 
nu 

profe- 
curind

Oameni în linia întîi
a tehnicii mondiale

titla scriitori cîți au intrat. 
La fel și aici — vom avea 
atîția ingineri creatori cîți 
vom primi, „ingineri cu 
scîntei". adică. El trebuie 
să aibă scînteia. să mește
rească ceva de cînd este 
pionier, să perfecționeze 
ceva în liceu, eventual să 
inventeze ceva în faculta
te ; apoi scînteia se ampli
fică, devine flacără. Șefi de 
promoție care să rateze în 
viață s-au văzut — dar teh
nica nu cunoaște creatori 
care au fost 
nota cinci...

...Deci, cînd 
te. ești de la 
și opinia inginerului Ovi- 
diu Pilșan, de 33 de ani 
la I.M.E.B., de 26 de ani 
proiectant de mașini elec
trice. „tatăl multor motoa
re". cum ni l-a caracteri
zat cineva. L-am întrebat 
pe comunistul Ovidiu Pîi- 
șan ce are pe planșetă. 
M-a privit neîncrezător și 
nu a vrut să spună. „E 
ceva secret ? Atunci, re
nunț. nu vă mai întreb". 
„Nu e secret, dar nu-mi

studenți de

ești în frun- 
început. Este

contra ta. o cursă a auto- 
perfeeționării. Acum cinci 
ani nu eram capabili să fa
cem ceea ce facem acum.

Lucrurile chiar par sim
ple așa cum le prezintă in
ginerul Pilșan ; 
convingem, doar modestia 
interlocutorilor 
face să pară așa.

în atelierul de proto
tipuri 
stivele 
tabele 
mașini 
creazâ 
uzinei, lăcătușii Marin 
dor. Petrică Rădulescu, 
Gheorghe Vlad, bobinatori 
ca Rodica Drăghiță, Nico
lae Macovei. Ion Ichim, 
strungari ca Spirache Vel- 
tulea. Petre Mihai. Gheor
ghe Boroș. Aici lucrează 
formații vestite pentru pre
cizia si rigoarea muncii lor. 
meseriași de excepție, mîn- 
dria uzinei, „cei mai buni 
dintre cei mai buni" — 
după părerea tuturor pro- 
iectanților cu care am stat 
de vorbă. Iată o dovadă 
concretă a acestor afirma
ții : in consiliul oamenilor

dar. ne
noștri le

și microproducție, 
de desene și 
se
electrice, 
mîinile de aur

convertesc 
Aici

de 
în 

lu- 
ale 

Tu-

— Cea mai frumoasă 
laudă este că motorul func
ționează — tine să ne spu
nă bobinatorul Ion Oprea, 
de două ori în finala pe 
țară a concursului pe me
serii.

— Cum ajunge un mese
riaș la atelierul de proto
tipuri ? — îl întrebăm pe 
Alecu Nicolae.

— în general, cum am 
ajuns eu acum 14 ani. ve
nind dintr-o altă secție. 
Sînt detașați cîțiva oameni 
din secții să dea ajutor, 
cineva pune ochii pe tine 
și rămii aici. Dar sînt și 
oameni, tineri mai ales, pe 
care îi creștem noi. Dar, 
oricum, se cheamă că ate
lierul are încredere în tine 
și tu ești dator să răs
punzi. Să-ți pui sufletul in 
motor, să lucrezi așa, la 
micron.

Un fapt revelator : dacă 
în I.M.E.B. numărul comu
niștilor reprezintă cam 
două cincimi din efectiv, 
in acest atelier ei sint mai 
bine de jumătate ; din cei 
15 bobinatori. 13 sînt mem-

bri ai partidului. Este, și 
acesta, un semn că aici 
sint cei mai buni dintre cei 
mai buni și. totodată, o ga
ranție pentru faptul că și 
de acum inainte. in condi
țiile cind atelierul execută 
lucrări de maximă răs
pundere, el va fi același a- 
vanpost al tehnicii înain
tate. al gindirii și muncii 
responsabile. Ne spunea 
inginera Rodica Dobrin. se
cretara organizației de 
partid de la atelierul de 
cercetare-proiectare :

— înfățișările concrete 
ale spiritului revoluționar 
la noi ? Tendința continuă 
spre perfecționare, să fii 
tot timpul la curent cu 
ceea ce se intimplă in do
meniu pe plan mondial ; 
să fii tot timpul nemulțu
mit de ceea ce ai făcut, să 
vrei să faci mai bine : să 
perseverezi ; să nu te spe
rii de insucces cînd apare, 
înveți din el ; să te gin- 
d.ești că tot ceea ce este 
mai bun în tine aparține 
poporului din 
parte.

...Ieșind din 
treprinderîi de 
lectrice. cel ce 
acolo sau cel ce a trecut 
doar își oprește privirile pe 
o tablă de marmură prinsă 
in zid. Scrie acolo : ..De pe 
aceste locuri, unde 
cimpul Cotrocenilor. 
înălțat pentru prima 
în văzduh Aurel Vlaicu. in 
ziua de 17 iunie 1910. cu 
aeroplanul cu motor inven
tat. construit și pilotat de 
el". Inginerul Victor Bu- 
nea. cel de la care au în
vățat arta proiectării mași
nilor electrice toți, cel care 
i-a învățat să voiască să 
fie printre primii in lume, 
aidoma lui Aurel 
avea atunci 7 ani. 
putut să-1 întreb 
asistat la zborul lui 
pentru că, oricît de greu 
de crezut este, inginerul 
Bunea se afla în concediu. 
La băi. „Este singurul din
tre noi care nu a întîrziat 
niciodată nici măcar un 
minut" — zîmbește Rodica 
Dobrin. Și. adăugăm noi, 
nu intîrzie nici măcar cu 
un minut, la cei 83 de ani 
ai săi. la prezența continuă 
în linia întîi a tehnicii 
mondiale.

care faci

curtea în- 
mașini e- 

lucrează

era 
s-a 

dată

Vlaicu, 
N-am 

dacă a 
Vlaicu

lectivului de realizatori ai filmului 
„Noi, cei din linia întii" (Scenariul . 
Titus Popovici, regia : Sergiu Ni- 
colaescu, imaginea : Nicolae Girardi, 
scenografia, costumele ; Radu Cor- 
ciova, Gabriela Nicolaescu, muzica : 
Adrian Enescu).

Premiul special al juriului a fost 
acordat filmelor „Cei mai frumoși . 
20 de ani" (Scenariul : Dinu Săraru. 
Viorel Cozma. regia I Mircea Mu- 
reșah), „Cununa de lauri" (Scena
riul : Nicolae Dragoș, regia : An- 
ghel Mora) și „Partidul, Patria, Po
porul" (Scenariul : Nicolae Dragoș, 
regia : Virgil Calotescu).

Titlul de laureat al Galei pentru 
regie a fost atribuit regizoarei Eli- 
sabeta Bostan pentru filmul „Pro
misiuni".

Titlul de laureat al Galei pentru 
interpretare feminină a fost acordat 
actriței Maria Ploae pentru rolul 
Ioana din filmul „Promisiuni".

Titlul de laureat al Galei pen
tru interpretare masculină a fost a- 
tribuit actorilor Valentin Uritescu 
pentru rolul sergentului Șaptefrați 
din filmul 
și George 
tru rolul 
Lazăr din 
nia întîi".

Premiul 
filmului „Al patrulea gard, lingă de
barcader" (Scenariul : Nicolae Cris- 
tache, regia : Cristiana Nicolae).

Titlul de laureat al Galei pentru 
film documentar a fost atribuit fil
melor : „Caii de dimineață" (Regia : 
Nicolae Cabel), „Festivalul George 
Enescu" (Regia : Tereza Barta) și 
„Iar ca sentiment, un cristal" (Re
gia : Ovidiu Bose Paștina).

Titlul de laureat 
film de animație a 
melon : „Drumul 
Olimp Vărășteanu) 
gia : Olimpiu Bandalac).

Titlul de laureat al Galei pentru 
film realizat de studenții de la 
I.A.T.C. a revenit filmelor : „Pînă 
nu e prea târziu" (Regia : Dumitru 
Lazăr. imaginea : Adrian Bota) și 
„Plimbare de duminică" (Regia și 
imaginea : Mraz Francisc).

Titlul de laureat al Galei pentru 
film realizat de cineamatori a fost 
acordat filmelor „Familia ingineru
lui Livescu" (Autor : Alexandru 
Arginteanu, cineclubul întreprinderii 
de scule și elemente hidraulice Foc
șani) și „Dublu sens" (Autor : Pe- 
trea Zeida. cineclubul Casei de cul
tură a municipiului Botoșani).

Juriul a acordat titlul de laureat 
al Galei „in memoriam" actorului 
Octavian Cotescu pentru rolurile 
realizate în filmele „Clipa de răgaz-, 
„Lucrare de control" și „Căsătorie 
cu repetiție".

„Noi, cei din linia întiif 
Alexandru (debut) pen- 
sublocotenentului Horia 

filmul „Noi, cei din li-
tinereții a fost acordat

al Galei pentru 
fost acordat fil- 
drept" (Regia : 
și „Podul" (Re-

t
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămînă (parțial 

color). In sumar : • Intermezzo 
muzical • Gala desenului animat 
• De pe plai botoșănean. Melodii 
populare • Tot ce are țara mai 
frumos. O zi din 365 in Delta 
Dunării • Mărturisiri... pe un 
Stradivarius • Tablouri din Gale
ria Națională • Marile momente 
ale baletului • Telesport • Auto
graf muzical

14.45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • în întîmpinarea 

marii sărbători naționale
19,20 Teleenclclopedla (parțial color)
19.45 Casa cu patru fete. Fantezie mu- 

zical-dlstractlvă (color)
20.30 Film artistic (color) „Convoiul". 

Producție a Casei de filme unu. 
Cu : Emil Hossu, Mlrcea Cosma, 
Stelian Stancu, Traian Stănescu, 
Ion Anestin, Ion Besoiu, Ernest 
Maftei, Costel Constantin, Aristide 
Teică, Nae Gh. Mazllu, Margareta 
Pogonat. Scenariul : Horla Nicolae 
Murgu. Regia artistică : 
Moldovan

21,50 Telejurnal 
22,00 Să-mi cinți un cîntec de 

Romanțe șl melodii de 
(color)

22.30 închiderea programului

Mircea

iubire, 
neuitat
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii India

Primul ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
U Maung Maung Kba, va face o vizită oficială in țara noastră

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Nathu Ram Verma a 
arătat că îi revine plăcuta mi
siune de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cele mai bune urări din partea pre
ședintelui Republicii India, Giani 
Zail Singh, împreună cu urări de 
progres și prosperitate poporului 
român prieten, din partea guvernu
lui și poporului Indiei.

In cuvintarea prezentată de amba
sador sint relevate tradiționalele re
lații de prietenie și colaborare in- 
diano-române, perspectivele de ex
tindere a cooperării economice și 
schimburilor de mărfuri dintre ță
rile noastre și se exprimă dorința 
de a dezvolta în continuare conlu
crarea reciproc avantajoasă. Subli- 
niindu-se că pozițiile ambelor state 
cu privire la problemele internațio
nale sint asemănătoare sau foarte 
apropiate, în cuvîntare sînt aprecia
te eforturile României pentru opri

FESTIVITATEA INMINĂRII TITLULUI DE „EROU AL MUNCII SOCIALISTE" 

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Bacău s-a desfășurat vineri 
festivitatea Inminării înaltului titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste", con
ferit, prin Decret prezidențial. Con
siliului popular al municipiului 
Bacău, care, patru ani consecutiv, a 
ocupat locul I în întrecerea socia
listă pe țară între consiliile populare 
municipale.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm și mîndrie patriotică, parti- 
cipanții au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in care se spu
ne :

tn numele tuturor locuitorilor mu
nicipiului Bacău, insuflețiți de sen
timente de nețărmurită dragoste și 
inalt respect ce Ie nutrim fată de 
dumneavoastră, mult iubite și sti

DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR FRUNTAȘE 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Adunarea de
întreprinderii de aluminiu din 

Slatina, distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste", l-au fost 
decernate vineri, în cadrul adună
rii generale a reprezentanților oa
menilor muncii, „Steagul Roșu" și 
„Diploma de Onoare" ale Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, pentru 
ocuparea locului I pe țară în în
trecerea socialistă pe anul 1985, 
între unitățile industriale de profil.

Intr-o atmosferă de însuflețitoare 
angajare muncitorească, participanții

Adunarea de la Cooperativa agricolă de producție Scornicești
în cadrul unei adunări festive, 

Cooperativei agricole de producție 
din Scornicești, județul Olt — unita
te distinsă cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" — i-au fost de
cernate, vineri, „Steagul Roșu" .și 
„Diploma de Onoare" ale Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, pentru ocuparea locului I 
pe țară in întrecerea socialistă pe 
anul 1985, dintre unitățile coopera
tiste din agricultură.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm și profundă vibrație pa
triotică^ participanții la adunare 
au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro

Adunarea de la Uniunea
si

Uniunii județene a cooperativelor 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor Gorj, unitate distinsă cu 
inaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste", i-au fost decernate, vineri, 
în cadrul conferinței județene a 
acestei organizații, „Steagul Roșu" și 
„Diploma de Onoare" ale Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, pentru 
ocuparea locului I pe țară în între
cerea socialistă pe anul 1985. Parti- 
cipanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă. în 
care se spune :

cinema
• Conspirația : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17,15; 19,30
• Cu miinile curate: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 17,45; 19,45
• Noi, cei din linia Intîi : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 18,30
• Șapte băieți și o ștrengăriță :
UNION (13 49 04) — • ; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Aventuri la Marea Neagră : LIRA
(317171) — 15,30; 18,30, MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 18,30
• Explozia: PACEA (71 30 85) — 15; 
17,15; 19,30
• Emisia continuă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Omenirea împotriva războiului.
Ciociara : STUDIO (59 53 15) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Întunecare — 14; 16, Călărețul
electric — 18; 20 : POPULAR (35 15 17)
• Evadarea : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30 

rea cursei înarmărilor și pentru 
dezarmare, pentru lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru so
luționarea în interesul popoarelor a 
marilor probleme ale lumii de azi.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat președintelui Re
publicii India calde urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul indian 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român sint evidențiate bu
nele relații de prietenie și colaborare 
dintre România și India — bazate 
pe deplină egalitate în drepturi, sti
mă și respect reciproc — subliniin- 
du-se că există toate condițiile ca, 
prin eforturi comune, aceste legături 
să fie extinse și consolidate în con
tinuare, spre binele popoarelor ro
mân și indian prietene, în interesul 
cauzei generale a păcii și înțelegerii 
internaționale.

mate tovarășe secretar general, dăm 
o înaltă apreciere și prețuire con
tribuției de inestimabilă valoare teo
retică și practică pe care o adu
ceți la stabilirea și înfăptuirea 
obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale mereu ascendente a patriei 
noastre și ne exprimăm unanima 
gratitudine pentru minunatele con
diții de muncă și viață create, fiind 
ferm hotăriți să acționăm neabătut 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor de mare răspundere pe care le 
avem de îndeplinit.

Vă raportăm că, urmind ferm in
dicațiile și sarcinile stabilite de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, am 
trecut cu hotărire Ia înfăptuirea pre
vederilor mobilizatoare ale celui 
de-al 8-lea cincinal. Ne preocupăm 
stăruitor de organizarea activității 
de producție, punind accentul pe 

la întreprinderea de aluminiu din Slatina
la adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă, în care se 
spune :

Puternic mobilizați de orientările 
și îndemnurile dumneavoastră însu
flețitoare, am încheiat cu rezultate 
deosebite primul semestru al aces
tui an, la producția fizică, export, 
productivitatea muncii și calitatea 
producției. Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu toată hotărirea pen

mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă, in care 
se spune :

în aceste clipe emoționante, per- 
miteți-ne să vă adresăm de pe locu
rile de unde ați pornit să ctitoriți o 
(ară nouă alesele și respectuoasele 
noastre mulțumiri, recunoștința fier
binte pentru sprijinul generos și per
manent, pentru îndemnurile și indica
țiile acordate ori de cite ori v-ați 
aflat in mijlocul nostru, al celorlalți 
oameni ai muncii din agricultură, în 
vederea creșterii continue a produc
ției vegetale și animaliere, pentru a 
face ca agricultura să-și aducă o 

i contribuție mereu sporită la pro
gresul României socialiste.

județeană a cooperativelor de producție, achiziții 
desfacere a mărfurilor Gorj

Bind glas celor mal alese ginduri 
și sentimente ale cooperatorilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din coope
rație, conferința Uniunii județene a 
cooperativelor de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor Gorj 
reafirmă adeziunea înflăcărată la 
politica internă și externă a parti
dului și statului, nemărginita dragos
te față de dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii, ctitorul 
României socialiste moderne, profun
da recunoștință pentru sprijinul per
manent acordat în vederea dezvol
tării și înfloririi multilaterale a 
plaiurilor noastre.

Analizind cu exigență șl răspun
dere ceea ce am înfăptuit, ce avem

• Furtună în Pacific : FLApARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30
• Cu prețul vieții : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• îl iubesc pe Victor — 9; 11; 13, 
Misterul statuii de aur — 15; 17; 19,15: 
DOINA (16 35 38)
• Ultimul mohican —* * * 9; 11; 13, In 
vizită la Van Gogh — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10)
• Dispariția statuetei de jad : LU

• Teatrul Național (14 7171, sală 
mică) : Idolul și Ion Anapoda 19; 
(sala Atelier) : Intre patru ochi (B)
— 19,30
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Românie44 — 21
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Eu vă 
fac să rîdeți... la Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) .: Tigrișorul Petre
— 11

fi asigurat, prin investițiile mereu 
sporite alocate de stat, o dotare 
tehnico-materială modernă și tot mai 
puternică. Cea mai mare parte din 
cele 500 miliarde lei investiți in anii 
construcției socialiste pentru spori
rea forței productive a agriculturii 
a fost alocată după 1965. Ajungînd 
la acest capitol și la această dată 
istorică ce marchează trecerea în 
cea mai bogată epocă de împliniri 
și în dezvoltarea agriculturii - „Epo
ca Nicolae Ceaușescu" - trebuie 
să avem în vedere trăsătura de bază 
actuală a activității din acest sector: 
intensificarea. Se știe ce înseamnă 
o agricultură intensivă - obținerea 
unor randamente maxime prin fo
losirea cu chibzuință a pămintului, 
a amenajărilor pentru irigații, a uti
lajelor, a fondului genetic din zo
otehnie. Arătam că astăzi agricul
tura românească produce de peste
4 ori mai mult decît în 1944 și a- 
ceasta de pe aproximativ aceeași 
suprafață. Prin intensificare, in 1990 
nivelul producției de cereale va 
atinge 32,5 milioane tone cereale.

Rememorarea drumului parcurs de 
agricultura noastră în anii construc
ției socialiste, transformările revolu
ționare pe care le-a cunoscut aceas
tă ramură de bază a economiei na

MINA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 15,30; 19
• Salamandra : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Atenție la pana de vultur : GRI-
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, ARTA (213186) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Fiii „marii ursoaice4* : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20

România socialistă — se ^arată în 
cuvîntare — militează pentru redu
cerea încordării în lume, pentru 
dezarmare, pentru o politică de pace, 
independentă și largă cooperare între 
popoare.

In cuvîntare este expusă poziția 
României cu privire la necesitatea 
lichidării subdezvoltării și instaură
rii noii ordini economice mondiale. 
Este exprimată convingerea că 
România și India vor conlucra activ 
și în viitor în slujba soluționării con
structive a marilor probleme ce con
fruntă epoca noastră.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Nathu Ram 
Verma.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Ilie Văduva, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

utilizarea • deplină a capacităților, 
creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor energetice, 
de materii prime și materiale. Acor
dăm o atenție deosebită realizării 
programelor prioritare și cooperării 
cu intreprinderile din județ și uni
tățile similare din țară.

Asemenea întregului popor, noi, 
oamenii muncii din municipiul 
Bacău, aprobăm din adincul inimii 
politica de pace și colaborare inter
națională promovată consecvent de 
partidul și statul nostru. Susținem 
întru totul noile inițiative, demersuri 
și propuneri formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, menite să ducă 
la rezolvarea constructivă a proble
melor complexe ale lumii contem
porane, pentru ca Anul Internațional 
al Păcii să marcheze trecerea Ia o 
politică nouă, să asigure triumful 
securității și păcii în lume.

tru ridicarea la un nivel superior 
de calitate și eficiență a activității 
cc o desfășurăm, pentru ca prevede
rile planului și ale programului su
plimentar pe acest an să fie inte
grai indeplinitc.

Ne angajăm să punem in valoare 
întreaga capacitate creatoare a co
lectivului de oameni ai muncii pen
tru a ne aduce o contribuție spo
rită la progresul multilateral al pa
triei noastre, la ridicarea ei pe noi 
coordonate de progres, cultură și ci
vilizație.

Ne angajăm ferm în fața partidu
lui, a dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca urmîndu-vă 
neabătut înaltul exemplu pe care-1 
oferiți întregului nostru popor, pre
țioasele orientări, indicații și îndem
nuri să nu precupețim nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din documentele 
Congresului al XIII-iea al partidului, 
adueîndu-ne, in acest fel, o contri
buție și mai mare la înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, al 
căror fondator sinteți, la creșterea 
bunăstării și fericirii tuturor oame
nilor muncii din scumpa noastră pa
trie.

de făcut în cincinalul 1986—1990, 
conferința a relevat faptul că în 
județ există încă multe rezerve pen
tru dezvoltarea in continuare a acti
vității care ne vor permite ca in 
viitor să obținem rezultate su
perioare.

Vă încredințăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu dăruire și abnegație pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din hotăririle Con
gresului al XIII-iea al partidului, 
din inestimabilele indicații pe care 
ni le-ați dat, aducindu-ne astfel o 
contribuție sporită la înflorirea 
scumpei noastre patrii.

• Potopul (III, IV) : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 18,30
• Imperiul contraatacă : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19

teatre

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, primul ministru al Republicii

VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI „FRELIMO"
în cadrul vizitei pe care o între

prinde în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., delegația Partidului 
„FRELIMO", condusă de tovarășul 
Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Mo- 
zambic, s-a întîlnit cu tovarășul 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. în timpul con
vorbirilor purtate a continuat schim
bul de informații referitor la activita
tea P.C.R. și Partidului „FRELIMO",

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Ecuador, ambasadorul aces
tei țări la București, Filoteo Sama
niego Salazar, a oferit, vineri, o re
cepție.

• Au participat miniștri, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, ai altor ministere, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

IN cinstea marii sărbători DE LA 23 AUGUST
Manifestări politico-ideologice 

și cultural-educative
23 August 1944, marea noastră 

sărbătoare națională, ce a încunu
nat luptele de secole ale poporului 
român pentru afirmarea ființei na
ționale, unitate, libertate și inde
pendență, rolul său crucial în isto
ria României, ca și marile realizări 
obținute de țara noastră in anii 
construcției socialiste, cu deosebire 
in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, au 
constituit temele dezbaterilor șl 
simpozioanelor, ale altor manifes
tări politico-educative organizate în 
CAPITALĂ. La biblioteca „Cezar 
Bolliac" a fost prezentat volumul 
de memorialistică „Prin ploi, prin 
viscol, peste rîuri și munți" de Ion 
Boțea, dedicat evenimentului de 
acum 42 de ani, întîlnirea cu citi
torii fiind prefațată de un dialog 
privind contribuția României la 
victoria asupra fascismului. Casa 
de cultură a sectorului 2 din Capi
tală a organizat la întreprinderea 
de electronică industrială o expu
nere ce a relevat rolul Partidului 
Comunist Român în pregătirea și 
înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944. 
Un grupaj de filme documentare, cu 
genericul „Sub steagul partidului 
pe calea socialismului", a fost ur
mărit de un mare număr de oameni 
ai muncii la Casa de cultură a sec
torului 1.

Specialiști ai Muzeului de istorie 
și artă al municipiului București au 
prezentat, la intreprinderea „Chi
mica" și Spitalul de stomatologie, 
expuneri privind semnificația actu
lui istoric de la 23 August 1944, roiul 
Bucureștiului in înfăptuirea revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă. 
(Agerpres).

La toate casele de cultură, clubu
rile și căminele culturale din lo
calitățile județului CLUJ se desfă
șoară in aceste zile ample manifes
tări cultural-educative consacrate 
aniversării zilei de 23 August. 
Semnificația istorică a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă, marile realizări obținute de 
poporul român în anii construc
ției socialiste, și îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
dezvoltarea economico-socială a 
județului Cluj in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" au constituit 
temele unor simpozioane, mese ro
tunde. dezbateri, conferințe, expo
ziții de carte social-politică orga
nizate in întreprinderi și instituții 
din municipiile Cluj-Napoca și. 
Dej, in orașele Cimpia Turzii și 
Huedin. De asemenea, la clubul ti
neretului din orașul Gherla s-a 
desfășurat simpozionul intitulat 
..Concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială a României în noua etapă

O agricultură modernă
(Urmare din pag. I)

Socialiste a Uniunii Birmane, U 
Maung Maung Kha, va efectua o vi
zită oficială in România în a doua 
decadă a lunii august 1986.

Ia posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea colaborării româno-mo- 
zambicane.

Delegația mozambicană a avut, de 
asemenea, convorbiri cu tovarășii 
Gheorghe David, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul agriculturii, 
și Gheorghe Cazan, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

Oaspeții mozambicani au vizitat 
întreprinderea de sere „30 Decem
brie" din sectorul agricol Ilfov.

La București a avut loc, vineri, 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Acordului între Republica So
cialistă România și Jamahiria Ara
bă Libiană Populară Socialistă în 
domeniul asigurărilor sociale, sem
nat Ia Tripoli, la 5 martie 1985.

Schimbul a fost efectuat din par
tea română de Traian Pop, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea libiană de Ibrahim Gue- 
der, director general al Fondului 
Asigurărilor Sociale al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste.

(Agerpres)

inaugurată ''de Congresul al IX- 
lea", iar la Casa de cultură din 
Turda, căminele culturale din co
munele Gilău, Țaga, Aghireșu, Că- 
mărașu — simpozioane și expu
neri despre inițiativele și contri
buția României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la apărarea 
păcii și dezvoltarea colaborării 
între toate statele lumii. (Marin 
Oprea).

în întîmpinarea măreței sărbă
tori de’la 23 August, în toate lo
calitățile județului IAȘI se desfă
șoară ample manifestări politico- 
educative și cultural-artistice în 
cadrul cărora se înscriu expune
rile „Semnificația politică și mi
litară a actului de la 23 August 
In istoria poporului nostru", „Lupta 
poporului român pentru indepen
dență, unitate și demnitate națio
nală" găzduite la întreprinderile 
„Mecanică" — Nicolina, de utilaje, 
piese de schimb și reparații, la 
alte unități industriale din Iași, ca 
și din Pașcani, Hîrlău și Tîrgu 
Frumos. De asemenea, masa ro
tundă intitulată „Concepția P.C.R., 
a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la rolul cunoașterii istoriei 
partidului și a patriei, a trecutului 
glorios de luptă în educarea re- 
voluționar-patriotică a tineretului, 
a tuturor oamenilor muncii" a fost 
organizată la Combinatul de fibre 
sintetice, unde s-a deschis și o cu
prinzătoare expoziție de carte cu 
tema „Viitorul luminos — la tre
cut glorios". (Manole Corcaci).

în toate localitățile județului TI
MIȘ, Ia cluburile muncitorești, că
minele culturale, casele de cultură, 
în întreprinderi și instituții, pe 
șantiere, în unități militare conti
nuă manifestările politico-ideolo
gice și cultural-educative dedicate 
apropiatei sărbători naționale de 
la 23 August. Numeroși oameni ai 
muncii din municipiul Lugoj au 
participat zilele acestea la o expu
nere însoțită de proiecții despre 
înfăptuirea actului revoluționar de 
la 23 August 1944, prilej cu care a 
fost vernisată și expoziția de carte 
„Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă oglindită în literatura po
litică și beletristică". De o largă 
participare s-au bucurat simpozio
nul „23 August 1944 — eveniment 
cu profunde semnificații social- 
politice în viața poporului român", 
ținut Ia întreprinderea „1 Iunie" 
din Timișoara, masa rotundă cu 
tema „P.C.R. — inițiatorul și con
ducătorul revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de Ia 23 August 
1944", organizată la Casa tineretu
lui din municipiul Timișoara, și ex- 
punerea-dezbatere „Ctitorii ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu", găzdui
tă de școala generală din comuna 
Uivar. (Cezar Ioana).

ționale ne oferă perspectiva drumu
lui pe care îl avem de parcurs pen
tru înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al XIII-iea al partidului, a 
obiectivelor noii revoluții agrare care 
își propune să dea noi dimensiuni a- 
griculturii noastre, să ridice satul ro
mânesc pe trepte superioare de pro
gres și civilizație. Un fapt incontes
tabil : agricultura noastră se înfă
țișează astăzi ca o ramură moder
nă, în plină dezvoltare intensivă, ca
pabilă să aducă o contribuție tot 
mai mare la buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimenta- 
re, la progresul general al țării. Și 
o certitudine : realizarea - prin fo
losirea integrală a pămintului, a ba
zei tehnico-materiale în continuă 
modernizare, printr-o muncă bine or
ganizată - a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-iea. Și pentru 
ca realizările actuale și cele de per
spectivă să le apreciem la adevăra
ta lor valoare, să avem permanent*  
în vedere înfățișarea satului româ
nesc de ieri și de azi, nivelul pro
ducțiilor obținute, chiar și în anii 
cu condiții climatice mai puțin fa
vorabile.' Sînt realizări remarcabile 
care s-au petrecut și se petrec sub 
ochii noștri, sînt rodul muncii și in
teligenței oamenilor și, de aceea, să 
le prețuim ca atare.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCU SINGAPORE

Domnului WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

Cu prilejul aniversării Zilei naționale, vă transmit calde felicitări, pre
cum și cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace pentru poporul 
țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Cu ocazia aniversării proclamării 

Republicii Singapore — Ziua națio
nală a acestei țări — primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin

Singapore — oraș- 
stat in sud-estul Asiei 
— s-a dezvoltat, dato
rită poziției sale geo
grafice, ca unul din 
cele mai mari porturi 
ale lumii. Anual, la 
cheiurile sale acos
tează aproape 30 000 
de nave comerciale. 
Fost bastion colonial 
al Imperiului Brita
nic timp de 150 de 
ani, Singapore și-a 
cucerit independența 
la 9 august 1965, după 
ce a făcut parte, între 
1963—1965, din Fede
rația Malayeziei. în 
componența statului 
intră orașul propriu- 
zis, cu o suprafață de 
618 kmp, și alte 40 de 
insule mai mici.

Pornind pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, noul stat 
nu dispunea de o in
dustrie demnă de luat 
în considerație. Spre 
a remedia această si
tuație, autoritățile au 
trecut Ia înființarea 
unor sectoare indus
triale în domeniul pro
ducției de textile și al

SOLIDARITATE CU LUPTA FEMEILOR DIN AFRICA DE SUD 
SI NAMIBIA PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE I •

Astăzi, forțele de
mocratice și progre
siste de pretutindeni 
marchează „Ziua in
ternațională de solida
ritate cu lupta femei
lor din Africa de Sud 
și Namibia". Instituită 
printr-o rezoluție a 
Adunării Generale a 
O.N.U., această zi con
stituie încă un prilej 
de a atrage atenția 
asupra situației deplo
rabile în care trăiesc 
milioane de femei din 
cele două teritorii și 
de a mobiliza opinia 
publică mondială la 
acțiuni tot mai hotă- 
rite pentru lichidarea 
umilitoarei politici de 
apartheid și discrimi
nare rasială promova
tă de autoritățile de la 
Pretoria. Acest impe
rativ a devenit și mai 
arzător în condițiile 
ultimelor evoluții din 
sudul continentului 
african. Așa cum se 
știe, R.S.A. continuă 
să fie unul dintre cele 
mai fierbinți puncte 
ale globului, instaura
rea stării de urgență 
în urmă cu aproape 
două luni ascuțind la 
maximum tensiunea 
în țară. în încercarea 
de a înăbuși grevele, 
acțiunile de boicot, de
monstrațiile populației 
majoritare, autorită
țile rasiste recurg la

prelucrării petrolului. 
A apărut astfel un 
puternic centru de ra
finării, care a favori
zat extinderea și mai 
puternică a activității 
portuare, unde sint 
ocupați numeroși lo
cuitori ai țării. Pe 
lingă fabrici de prelu
crare a lemnului, cau
ciucului, uzine side
rurgice și șantiere na
vale, au fost create 
unități moderne în 
ramuri de vîrf ale 
tehnicii actuale, cum 
ar fi optica, electroni
ca și electrotehnica.

Spre a contracara 
repercusiunile crizei 
mondiale, care s-au 
făcut resimțite în ul
timul timp, efectele 
negative ale măsurilor 
protecționiste practi
cate de statele occi
dentale, autoritățile 
au definitivat anul 
acesta un „plan gene
ral" de însănătoșire 
economică, considera
tă drept prioritatea 
nr. 1 a țării.

între România și 
Singapore s-au sta

cele mai sălbatice re
presiuni. De la 12 iu
nie și pînă in prezent 
cifra morților se ridi
că la peste 200. iar a 
celor arestați la circa 
10 000. Printre victi
mele acestor interven
ții ale poliției se află 
și un număr aprecia
bil de femei.

Prezența în număr 
tot mai mare a femei
lor la acțiunile anti- 
apartheid nu este de
sigur întîmplătoare. 
Femeile, care repre
zintă jumătate din 
populația majoritară 
de aproximativ 24 mi
lioane de locuitori, sint 
printre cele mai serios 
lovite de persistența 
practicilor rasiale. Ele 
duc greul muncii in 
bantustane și primesc 
cele mai mici salarii. 
Ele sînt lipsite de 
cele mai elementare 
drepturi politice. Din 
această cauză, în ulti
mele decenii feme'ile 
sud-africane s-au ri
dicat cu hotărire la 
lupta împotriva aces
tei situații, cerînd prin 
demonstrații și greve 
drepturi egale pentru 
toți membrii societă
ții. Una dintre cele 
mai impunătoare ac
țiuni de acest gen este 
marea demonstrație a 
celor 20 000 de femei 
africane din 9 august

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 august, ora 21 — 12 au
gust, ora 21. In țară : Vremea va fi în 
general călduroasă, dar ușor instabilă, 
cu cerul schimbător. Vor cădea, local, 
averse de ploaie, însoțite de descăr
cări electrice și, izolat, de grindină în 
toate regiunile, mai ales în cursul

INFORMAȚII
LUPTE. în orașul Suedez Malmoe 

au luat sfîrșit Campionatele europe
ne pentru tineret la lupte greco- 
romane (sportivi pînă la 20 de ani), 
competiție la care luptătorii români 
au avut o comportare remarcabilă, 
cucerind o medalie de aur, prin 
Petre Cărare, la categoria 68 kg, una 
de argint, obținută de Radu Strubert 
(categ. 48 kg) și două de bronz, 
ciștigate de Anton Arghira (categ. 
74 kg) și Ion Iremiciuc (categ. 100 kg).

După un concurs perfect, Petre 
Cărare a întilnit în finala categoriei 
68 kg pe sovieticul Islam Dugușiev, 
de care a dispus la puncte, cu scorul 
de 5—3, ureînd pe prima treaptă a 
podiumului de premiere.

ATLETISM. în ziua a doua a 
Campionatelor de atletism ce se 
desfășoară pe stadionul „1 Mai" din 
Pitești, proba masculină de arun
carea suliței a fost cîștigată de 
Nicu Roată (C.S.U. I.E.F.S. Bucu
rești), cu un nou record al României 
— 79,58 m. Cu un nou record repu
blican s-a încheiat și proba de hep- 
tatlon, în care primul loc a fost 
ocupat de Petra Văideanu (Dacia 
Pitești) — 6 217 puncte. La înălțime 
băieți, victoria a revenit lui Sorin 
Matei (C.S.M. Craiova) — 2,31 m, 
în timp ce proba feminină de arun
carea discului a luat sfîrșit cu 
succesul Danielei Costian (Dinamo 
București) — 68,52 m.

Alte rezultate: masculin: 1 500 m: 
Constantin Roșu (Steaua) — 3’44”37/ 
100 ; prăjină : Răzvan Stănescu 
(Steaua) — 5,bo m ; lungime : Lau- 
rențiu Budur (Steaua) — 7,75 m ; 
feminin : 5 km marș : Victoria 
Oprea (Voința Tg. Jiu) — 23’02”67/ 
100.

ȘAH • Turneul internațional fe
minin de șah de la Băile Hercula- 
ne a continuat cu runda a patra, in 
care Eugenia Ghindă a învins-o pe 
Ivonna Swieczik (Polonia). Partida 

Dăscălescu, a trimis primului minis
tru singaporez, Lee Kuan Yew, o 
telegramă prin care II adresează sin
cere felicitări și cele mai bune urări.

tornicit relații de prie
tenie și colaborare, in 
amplificarea cărora 
rolul determinant l-au 
avut întilnirile și con
vorbirile la nivel înalt, 
înțelegerile 
convenite cu prilejul 
vizitei în Singapore 
a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în 
noiembrie 1982. au dat 
expresie dorinței celor 
două țări de a ampli
fica raporturile de 
conlucrare în toate do
meniile de interes co- - 
mun, în primul rind 
pe plan economic. 
Fructificarea cit mai 
largă a posibilităților 
pe care le oferă pro
gramele de dezvoltare 
economică ale celor 
două țări pentru ex
tinderea schimburilor 
și cooperării reciproc 
avantajoase, finaliza
rea acțiunilor con
venite slujesc intere
sele popoarelor român 
și singaporez prietene, 
cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării in
ternaționale.

1956 împotriva intro
ducerii unor noi mă
suri de restringere a 
libertăților de depla
sare a locuitorilor de 
culoare, în amintirea 
căreia este marcată și 
ziua de azi. în prime
le rînduri ale tuturor 
acestor acțiuni s-au 
situat mereu Winnie 
Mandela, soția lideru
lui populației de cu
loare, Nelson Mande
la, aflat în temniță de 
aproape un sfert de 
secol. Femeile africa
ne sînt hotărîte să-și 
continue, alături de 
soții, părinții și fiii 
lor, lupta curajoasă 
pînă la victoria cauzei 
lor drepte.

Opinia publică din 
țara noastră, care ur
mărește îndeaproape 
lupta pentru drepturi 
a femeilor din R.S.A. 
și Namibia, folosește 
prilejul actualei ani
versări pentru a cere, 
alături de opinia pu
blică din întreaga 
lume, să se pună ca
păt neîntîrziat repre
siunilor din aceste te
ritorii, să fie abolită 
politica discriminării 
rasiale cu întregul ei 
cortegiu de practici 
umilitoare, să se asi
gure deplina libertate 
între toți locuitorii, 
indiferent de sex și 
culoarea pielii.

după-amlezelor și cu deosebire in zo
nele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura aerului va scădea ușor în nordul 
teritoriului. Valorile minime vor fi cu
prinse între 12 și 22 grade, iar cele 
maxime între 22 și 32 de grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri se va semnala 
ceață. Tn București : Vremea va fi cal
dă, dar ușor instabilă, cu cerul schim
bător, favorabil aversei de ploaie, 
după-amiaza. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 16 și 19 grade, iar cele ma
xime între 30 și 32 de grade.

SPORTIVE
Cristina Bădulescu — Marten Pe
trova (Bulgaria) s-a întrerupt. în 
clasament conduce Cristina Bădules
cu (România), cu 3 puncte (1), ur
mată de Svetlana Matveeva 
(U.R.S.S.) — 3 puncte șl Lidia Se
menova (U.R.S.S.) — 2,5 puncte 
• După șase runde, în turneul in
ternațional din cadrul Festivalului 
șahist vîlcean, ce se desfășoară la 
Călimănești — Căciulata, conduc Jiri 
Jurka (Cehoslovacia), Mladen Jiv- 
kovici (Iugoslavia) și Wolfgang Ott 
(R.F. Germania) — cu cite 5 puncte, 
urmați de Constantin Rădulescu 
(România) — 4,5 puncte. In turneul 
„open", pe primele locuri ale cla
samentului se află Ervin Dios (Vii
torul Cluj-Napoca) și Cristian Oli- 
mid (Politehnica București) — cu 
cite 5,5 puncte • Cea de-a 6-a par
tidă a meciului pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri sovietici 
Gări Kasparov și Anatoli Karpov, ce 
urma să se dispute vineri, a fost 
amînată, la cererea lui Kasparov. 
Scorul, după cum se știe, este egal : 
2,5—2,5 puncte. Meciul cuprinde 24 
de partide, învingător urmind a fi 
declarat șahistul care va obține pri
mul 6 victorii sau va realiza 12,5 
puncte. La scor egal, 12—12, titlul va 
rămîne în posesia lui Kasparov.

HOCHEI. între 10 și 17 august se 
vor desfășura la Gheorgheni între
cerile „Cupei 23 August" la hochei 
pe gheață, la care vor participa e- 
chipele Steaua București. S.C. 
Miercurea-Ciuc, Dunărea Galați și 
Viitorul Gheorgheni.

PENTATLON. Campionatele mon
diale de pentatlon modern au con
tinuat în localitatea italiană Mon- 
tecatini cu proba de scrimă. în care 
victoria a revenit sportivului so
vietic Anatoli Starostin, cu 1085 
puncte.

în clasamentul general, după două 
probe, .onduce Starostin — 2 089 
puncte, urmat de Lajos Dubi (Un
garia) — 2 041 puncte și Milan Ka
dlec (Cehoslovacia) — 2 034 puncte.
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8. Crearea de zone denuclearizate-parte 
integrantă a luptei pentru înlăturarea

pericolului atomic
„Considerăm că realizarea unor regiuni fără arme 

nucleare, fără baze militare străine constituie o contri
buție de mare însemnătate la o Europă și o lume a 
securității și păcii, fără arme 
și fără războaie !a

nucleare, fără armamente

NICOLAE CEAUȘESCU

Manifestări consacrate zilei
Convorbiri româno-israeliene

Anul Internațional, al 
lume prin intensificarea 
oprirea cursei absurde 
nirea și aplicarea urgentă a unor măsuri concrete 
și efective de dezarmare, în primul rînd nucleară. 
Concomitent, se înmulțesc demersurile și inițiativele 
unor guverne, parlamente, organizații politice și de 
masă care avansează propriile lor soluții menite a 
contribui la înlăturarea pericolului nuclear.

Răspunzind acestor deziderate majore ale omeni
rii, partidul și statul nostru au acționat și acționează 
consecvent pentru salvgardarea păcii mondiale, a 
dreptului primordial al popoarelor la viață, la exis- 

1 tență. încă la Congresul al IX-lea al P.C.R., care a 
deschis națiunii noastre, acum 21 de ani, epoca ce
lor mai mari realizări în toate domeniile de activi
tate, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Țara 
noastră militează pentru încetarea cursei înarmărilor

Păcii este marcat în întreaga 
mișcărilor populare pentru 

a înarmărilor, pentru conve-

și înfăptuirea dezarmării, pentru crearea de zone de- 
nuclearizate, pentru interzicerea necondiționată a fo
losirii armelor atomice și distrugerea totală a stocu
rilor existente”.

Pornind de la complexitatea procesului dezarmării, 
România socialistă o elaborat un amplu program 
pentru soluționarea acestei probleme, în care măsu
rile de ansamblu, generale, se întregesc, in mod ar
monios, cu măsuri parțiale, de natură să contribuie 
la progrese spre atingerea scopului final, in acest 
cadru se înscrie și poziția consecventă a țării noas
tre, a președintelui' Nicolae Ceaușescu in favoarea 
creării de zone denuclearizate în Europa și in alte 

■ regiuni ale lumii, zone ale înțelegerii și colaborării, 
ceea ce ar trebui să constituie, de fapt, starea nor
mală a raporturilor dintre națiuni, cursa înarmărilor 
intervenind ca un factor de maximă încordare și în- 
veninare a acestor raporturi.

O idee de amplă rezo
nanță. Importanța acestei pro
bleme a fost din nou subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea rostită cu prilejul împli- 
nirii a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Roman. în concepția 
secretarului general al partidului 
nostru, tocmai m actualele împreju
rări internaționale atît de grave se 
impune să se facă totul pentru a se 
ajunge, încă in acest an. la un acord 
privind oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune in Europa și trecerea, apoi, 
la eliminarea celor existente. în lo
cul multiplicării zonelor cu baze nu
cleare — prin instalarea de noi ra
chete — (ara noastră susține singura 
alternativă rațională, și anume retra
gerea și distrugerea rachetelor exis
tente, blocarea căilor de acces al 
acestor arme de distrugere in masă 
spre diferite regiuni ale globului, 
transformarea acestora în zone libere 
de orice arsenale nucleare.

Consecvența demersului românesc 
în vederea creării de zone denuclea
rizate, inițiativele și propunerile con
crete formulate in repetate rinduri 
in acest sens se bucură de o largă 
apreciere pe plan european și mon
dial, fiind considerate, pe 'drept 
cuvînt, o expresie edificatoare a unei 
înalte răspunderi față de soarta păcii.

Ideea creării de zone denucleari
zate a dobindit, in ultimii ani, o tot 
mai largă audiență in rindul mișcă
rilor pentru pace, raliind milioane și 
milioane de oameni. în cadrul am
plelor acțiuni împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace, desfășu
rate în Europa și pe alte continente, 
este evidențiată, cu putere, necesi
tatea scoaterii unor regiuni întregi 
de sub incidența primejdiei nuclea
re, ca parte integrantă a activității 
generale*  pentru eliminarea totală a 
armelor nucleare.

Realismul ideilor și propunerilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu se 
confirmă prin Însuși faptul că in
tr-un șir de zone ale globului au 
fost adoptate asemenea măsuri. Exis
tă de pe acum un tratat de denu- 
clearlzare cu privire la Antarctica, 
un altul care interzice amplasarea 
de arme nucleare pe fundul mărilor 
și oceanelor și cel care interzice ar
mele nucleare în America Latină — 
Tratatul de la Tlatelolco. Concomi
tent, Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat numeroase rezoluții în spri
jinul realizării de zone denucleari
zate în alte regiuni ale lumii, în
tre care și „Declarația asupra denu- 
clearizării Africii", în fine, anul tre
cut. la Rarotonga (insula Cook), II 
șefi de state și de guverne din Pa
cificul de sud au hotărît să încheie 
un tratat privind denuclearizarea re
giunii respective.

Procesul este, cu alte cuvinte, de
clanșat, acest început necesitînd însă 
a fi extins, deoarece tratatele și acor
durile 
neral, 
rii cu 
lației 
nu au 
cu o 
nucleare, cum este Europa. Or, este 
evident că denuclearizarea se im
pune in primul rînd în Europa, con
tinentul de unde au pornit cele două

intervenite vizează, în ge- 
medii naturale sau terito- 

o slabă densitate a popu- 
ori zone nepopulate. Ele 

fost extinse la regiuni 
mare concentrare de arme

unde se aflărăzboaie mondiale și 
concentrată in prezent majoritatea 
covirșitoare a armelor și armamen
telor existente în lume, fiind astfel 
transformat în cel mai rriare depozit 
de arme .nucleare. Focoasele nucleare 
acumulate, rachetele instalate în Eu
ropa ar putea distruge nu o dată, 
ci de mai multe ori întregul conti
nent, întreaga

de 23
ROMA 8 (Agerpres). — Cu pri

lejul apropiatei sărbători naționale 
a poporului român, in provincia 
italiană Benevento se desfășoară 
„Zilele culturii românești". In ca
drul unei conferințe a fost pre
zentată semnificația victoriei revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944 pentru dez
voltarea ulterioară a României con
temporane. In cuvîntul rostit cu 
acest prilej, primarul orașului, Al
berto Ciarleglio, a evidențiat dez
voltarea puternică a României in 
diferite domenii, politica de pace 'și 
prietenie, de colaborare și destin
dere promovată de țara noastră in 
relațiile sale internaționale, refe- 
rindu-se. de asemenea, la evoluția 
ascendentă a relațiilor romăno- 
italiene.

O expoziție de carte social-poli- 
tică româneasca, deschișă la sediul 
Bibliotecii municipale, prezintă la 
loc de frunte un mare număr 
din operele președintelui 
Nicolae Ceaușescu publicate în 
limba italiană și în alte limbi de 
circulație internațională, precum și 
lucrările științifice ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu tipărite în Italia. 
Se află expuse, de asemenea, lu
crări despre economia, istoria, po
litica, cultura și arta din România.

Alte expoziții deschise in locali
tatea Guardia Sanframondi au ca 
teme „Imagini din România" și 
„București — capitala României" ; 
ele înfățișează aspecte ale dezvoU 
tării țării noastre pe multiple pla
nuri. O expoziție de artă româ
nească cuprinde lucrările unor pic
tori români contemporani.

In cadrul acelorași manifestări 
culturale, ansamblul folcloric „Doi
na" din Reșița a prezentat un spec
tacol, artiștii români fiind răsplă
tiți cu vii aplauze.

HANOI 8 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc o conferință de presă 
in cadrul căreia a fost prezentată 
expunerea „România la a 42-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă". Au fost prezen
tate, de asemenea, aspecte ale dez
voltării relațiilor dintre România și 
Vietnam.

Cu același prilej a fost deschisă 
o expoziție de carte care prezintă

August
la loc de frunte lucrări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

HARARE 8 (Agerpres). — în 
orașul Gweru din Zimbabwe a fost 
inaugurată o expoziție de fotogra
fii intitulată „Imagini din Româ
nia socialistă".

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost reliefate însemnăta
tea istorică a actului revoluționar 
de la 23 August 1944, realizările re
marcabile ale poporului român in 
edificarea societății socialiste, po
litica internă și externă promovată 
de partidul și statul nostru. 
„Răcind un adevărat salt in istorie 
— a spus primarul orașului — 
România s-a afirmat intr-un scurt 
timp ca un factor independent in 
viața internațională, iar prestigiul 
de care se bucură acum in lume 
constituie o reflectare a marilor 
sale progrese obținute în domeniile 
economic, social, politic și cul
tural".

Cu același prilej a fost organi
zată o gală de filme documentare 
despre țara noastră, dintre acestea 
pelicula „România, Ceaușescu, 

* Pace" bucurindu-se de o primire 
deosebit de călduroasă.

BRASILIA 8 (Agerpres). — In 
preajma aniversării revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fasciste și antiimperialiste de la 23 
August, Societatea culturală „Ami
cii României" din Curitiba (Parana) 
a organizat mai multe acțiuni in 
cursul cărora Universității Federa
le, Bibliotecii de Stat și fundației 
culturale „Guido Viaro" le-au fost 
donate cărți românești. La loc 
de frunte se află lucrări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, referitoare la dez
voltarea economică și socială a 
României, la politica externă a ță
rii noastre.

De asemenea, fondul de carte in
clude lucrări privind istoria, civili
zația și cultura poporului român, 
realizări ale științei și tehnicii din 
țara noastră, precum și lucrări de 
literatură și artă plastică româ
nească.

TEL AV1V 8 (Agerpres). — Tova
rășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care se 
află intr-o vizită in Israel, s-a intil- 
nit cu Yitzhak Shamir, viceprim-mi- 
nistru și ministrul afacerilor externe 
al Statului Israel.

Yitzhak Shamir a dat o înaltă 
apreciere activității și preocupărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru soluționarea problemelor 
din Orientul Mijlociu, precum și ini
țiativelor sale, extrem de valoroase 
privind destinderea internațională, 
dezarmarea și asigurarea păcii in 
lume.

întîlnirea a prilejuit un schimb de 
păreri in legătură cu evoluția rela
țiilor bilaterale, precum și cu unele 
probleme internaționale actuale. A 
fost exprimată satisfacția față de 
evoluția relațiilor dintre cele două 
țări și s-au evidențiat posibilitățile 
și disponibilitatea ambelor țări de a 
continua eforturile spre dezvoltarea 
în continuare a relațiilor dintre

România și Israel, in mod deosebit 
în domeniul colaborării și cooperării 
economice.

Totodată, s-a făcut un schimb de 
păreri in problemele internaționale 
actuale, subliniindu-se necesitatea 
intensificării eforturilor pentru so
luționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu. Tovarășul Ion Stoian a pre
zentat poziția României în legătură 
cu căile de rezolvare a conflictelor 
din zonă. în cadrul convorbirilor s-a 
subliniat necesitatea sporirii efortu
rilor pentru trecerea la înfăptuirea 
unor măsuri concrete in domeniul 
dezarmării, al destinderii, securității 
și cooperării internaționale.

★
In timpul vizitei ce o întreprinde 

în Israel, tovarășul Ion Stoian s-a 
mai întilnit și a avut convorbiri cu 
Uzi Baram, secretar general al Par
tidului Muncii din Israel, Eliazar 
Granot, secretar general al Parti
dului MAPAM din Israel, precum și 
cu unii membri ai guvernului și alte 
oficialități israeliene.

Pregătiri in vederea lansării unei noi runde de negocieri 
comerciale multilaterale in cadrul G.A.T.T.

omenire.

Cu forțe unite împotriva 
amenințării nucleare. Po* 
poarele nu pot accepta să 
iască la infinit sub teroarea amenin
țării armelor nucleare. România, pre-- 
ședințele Nicolae Ceaușescu consi
deră că nu menținerea și dezvoltarea 
armelbr nucleare este calea spre 
securitate, ci distrugerea lor, trece
rea la o politică reală de dezarmare, 
de pace, de colaborare egală intre 
toate națiunile lumii. Realizarea 
acestui nobil deziderat ar fi slujită, 
fără îndoială, de eliminarea, ca un 
proces treptat, dar continuu, a arme-, 
lor nucleare din diferite regiuni ale 
lumii, pînă la distrugerea lor com
pletă.

O expresie a sprijinului popular 
pe care îl întrunește ideea zonelor 
denuclearizate o constituie faptul că 
mii de localități și unități adminis
trative mai mari (comitate, raioane, 
prefecturi etc.) din diferite țări, ca 
Japonia, Olanda, Danemarca, Anglia 
etc., s-au proclamat, simbolic, prin 
reprezentanții lor aleși, „orașe sau 
regiuni denuclearizate", teritorii fără 
arme atomice.

Există, după cum se știe, o serie 
de inițiative și propuneri oficiale 
privind crearea de zone denucleari
zate la 
noastră 
deosebit 
profund 
și colaborării, România acordă o a- 
tenție deosebită înfăptuirii acestor 
deziderate in regiunea geografică in 
care este situată. Sînt cunoscute mul
tiplele acțiuni șl inițiative ale țării 
noastre pentru transformarea Balca
nilor intr-o zonă a prieteniei, a co
laborării și bunei vecinătăți între 
toate statele, indiferent de orinduirea 
lor politico-socială sau apartenența 
la alianțe militare. într-o zonă liberă 
de arme nucleare.

în acest sens. România a depus -și 
depune eforturi susținute pentru in
tensificarea relațiilor interbalcanice 
în cele mai diferite domenii. Țara 
noastră s-a pronunțat și acționează 
perseverent pentru extinderea con
tinuă a schimburilor economice, cul
turale, tehnico-științifice cu toate 
celelalte țări din Peninsula Balca
nică, pentru realizarea unor proiecte 
în asemenea sectoare de interes co
mun cum sînt transporturile, energia, 
construcțiile, sănătatea etc., în inte
resul propășirii fiecărei națiuni in 
parte și al progresului general.

Fără îndoială că avansarea pe a- 
ceastă cale ar crea un climat favo
rabil pentru creșterea încrederii in
tre state, pentru eliminarea armelor 
nucleare din Balcani, s-ar constitui 
intr-un exemplu și pentru alte re
giuni din Europa și din lume.

In acest context se înscrie și noua 
inițiativă lansată la București, la 
sfirșitul anului trecut, prin Declara- 
ția-Apel a președintelui României 
Nicolae Ceaușescu, și președintelui

tră-

o scară mai largă — țara 
fiind, în această privință, 

de activă. Preocupată 
de cauza generală a păcii

Consiliului de Stat al Bulgariei, 
Todor Jivkov, cu privire la realizarea 
în Balcani a unei zone fără arme 
nucleare și fără arme chimice.

în același sens se înscriu diverse 
alte propuneri lansate de guverne, 
rezoluții ale unor parlamente privind 
denuclearizarea nordului continentu
lui, pentru realizarea unor zone lip
site de arme nucleare în centrul Eu
ropei, in Mediterana și Adriatica, 
tocmai datorită faptului că nivelul 
confruntării nucleare este pe conti
nentul nostru ridicat, iar riscurile 
izbucnirii unui război nuclear prin- 
tr-un accident — imense.

Pornind de la aceste considerente, 
de la răspunderea ce revine fiecărui 
stat. România, împreună cu celelalte 
state participante la Tratatul de la 
Varșovia, este coautoare a Apelului 
adresat, in luna aprilie, statelor eu
ropene, S.U.A. și Canadei in proble
ma creării de zone denuclearizate în 
Europa. Sprijinind eforturile privind 
realizarea de zone denuclearizate sau 
libere de arme nucleare tactice in 
diferite regiuni ale continentului 
nostru, statele participante la Trzrta- 
tul de la Varșovia cheamă celelalte 
țări semnatare ale Actului final de 
la Helsinki să conlucreze activ la 
transpunerea in viață a eforturilor și 
propunerilor amintite.

Preocuparea de a scoate de sub in
cidența armelor nucleare regiuni în 
care există concentrate sau sînt am
plasate mari forțe armate și arma
mente este prezentă și pe alte conti
nente ale globului. Astfel, recent. 
Guvernul R.P.D. Coreene a lansat 
propunerea transformării Peninsulei 
Coreea într-o zonă a păcii, liberă de 
arme atomice.

Contribuție remarcabilă 
la cauza nobilă a dezarmâ- 
fji Contribuind activ la procesul 
înfăptuirii unei zone denuclearizate 
în Balcani, la transformarea acestei 
părți a continentului într-o regiune 
a colaborării pașnice, România so
cialistă sprijină toate preocupările 
privind realizarea unor astfel de 
zone în alte regiuni ale Europei și 
ale globului.

Poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in problema reali
zării unor zone denuclearizate slu
jește țelului nobil al opririi cursei 
înarmărilor, și trecerii la dezarmare, 
îndeosebi nucleară, fiind evident ce 
efecte salutare ar avea, restringerea 
treptată a ariei de primejdie nuclea
ră pînă la dispariția ei totală. în 
concepția țării noastre, a șefului sta
tului român, demersurile îndreptate 
spre crearea unor zone cit mal largi 
libere de arme nucleare constituie o 
parte integrantă a luptei generale 
pentru înlăturarea pericolului nu
clear in Europa și în întreaga lume.

Prin aceste demersuri și inițiative, 
prin întreaga ei activitate interna
țională, România își aduce astfel o 
contribuție de cea mai mare însem
nătate la promovarea cauzei elimi
nării totale a armelor nucleare, la 
crearea unei lumi a securității și 
păcii, fără armamente și fără răz
boaie — o lume a destinderii și co
laborării libere și egale în drepturi 
între toate popoarele.

Petre STANCESCU

dezarmăriiPropuneri în slujba țelului nobil al
nică între state, ar reduce continuu aria răspîndirii 
pe glob a armelor nucleare, ar determina condiții 
tot mai propice dezarmării nucleare".

• La Sesiunea specială din 1982 a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării, în documentul 
țării noastre se arată : „România atribuie o mare în
semnătate creării de zone denuclearizate în diferite 
regiuni 
giunile 
nu vor 
potriva 
zone”.

• în 
grafice 
lanții reale din partea puterilor nucleare nu numai 
de a nu utiliza niciodată și in nici o împrejurare ar
mele nucleare împotriva lor, ci și de a li se asigura 
accesul liber la tehnologiile nucleare în scopuri paș
nice.

• în cei 21 de ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au promovat o politică activă de 
dezvoltare largă a relațiilor, pe plan bilateral și mul
tilateral, cu celelalte state din Balcani, militînd și ac- 
ționind concret pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă a prieteniei, colaborării, bunei vecinătăți 
și a conviețuirii pașnice, fără arme nucleare.

• In documentul prezentat de țara noastră 
la Sesiunea specială a Adunării Generale a 
consacrată dezarmării se subliniază : „In 
creării condițiilor pentru realizarea dezarmării
re, România consideră necesar să se convină măsuri 
concrete privind crearea unor zone de pace și coope
rare internațională, in care să nu se amplaseze ar
mament nuclear... Crearea unor astfel de zone, prin 
consensul statelor interesate și în condițiile respec
tării suveranității lor naționale și garantării depline 
o securității, ar contribui considerabil la stimularea 
unor raporturi de bună vecinătate și colaborare rod-

in 1978 
O.N.U. 

vederea 
nucleo-

ale lumii prin înțelegeri între statele din re- 
respective, puterile nucleare angajîndu-se că 
folosi arma atomică și, în general, forța îm- 
statelor care ar face parte din asemenea

Propunere privind interzicerea armelor nucleare

GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările Comite
tului pregătitor al Conferinței mi
nisteriale de la Punta del Este 
(Uruguay), care se va deschide la 
15 septembrie, in vederea lansării 
unei noi runde de negocieri comer
ciale multilaterale în cadrul Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.).

Au fost prezentate mai multe pro
puneri privind elementele care să fie 
cuprinse în declarația ce urmează 
să fie adoptată de delegațiile minis
teriale ale țărilor membre ale 
G.A.T.T. la viitoarea conferință de 
la Punta del Este.

Proiectul de declarație ministeria
lă care răspunde acestui obiectiv 
este cel propus de circa 40 de țări 
în curs de dezvoltare și dezvoltate 
mici și mijlocii, intre care și Româ
nia, la care s-au alăturat și unii 
dintre marii parteneri comerciali, 
cum sînt S.U.A. și Japonia. Proiectul 
pune accent atît pe domeniile care 
să facă obiectul noilor negocieri co
merciale, între care subiectele tradi
ționale în activitatea și preocupările 
G.A.T.T., cit și unele teme noi, cum 
ar fi comerțul cu servicii, elimina
rea efectelor negative produse asu
pra comerțului de unele aspecte pri

vind protecția proprietății intelec
tuale. Documentul stipulează obiec
tivele, principiile generale și moda
litățile concrete de desfășurare a ne
gocierilor, in cadrul cărora un loc 
deosebit revine tratamentului spe
cial, mai favorabil, care să fie acor
dat in negocieri țărilor in curs de 
dezvoltare. în proiectul de declara
ție se'acordă, de asemenea, o deo
sebită atenție angajamentului pe 
care participanții urmează să-1 ia 
ca pe întreaga perioadă a desfășu
rării negocierilor să nu introducă noî 
obstacole și măsuri restrictive în ca
lea comerțului și să le elimine pe 
cele care există in prezent și care 
sînt contrare principiilor și prevede
rilor G.A.T.T.

Delegația română a insistat în in
tervențiile sale asupra începerii unei 
noi serii de negocieri comerciale 
multilaterale in cadrul G.A.T.T., 
care să aibă ca obiective principale 
liberalizarea și dezvoltarea comer
țului mondial, îmbunătățirea și în
tărirea sistemului multilateral de co
merț bazat pe principiile și normele 
G.A.T.T., inclusiv acordarea trata
mentului națiunii celei mai favori
zate pe o bază stabilă, nediscrimina
torie, precum și pentru dezvoltarea 
de o manieră generală a cooperării 
economice internaționale.

„Declarația din Mexic"
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager

pres). — La Ixtapa s-au încheiat lu
crările reuniunii la nivel inșii a sta
telor semnatare ale „Declarației de 
la Delhi" — Argentina, Grecia, In
dia, Suedia, Mexic și Tanzania — 
privind pacea și dezarmarea.

Reuniunea s-a încheiat prin adop
tarea „Declarației din Mexic", do
cument care exprimă convingerea 
participanților privind necesitatea 
adoptării urgente a unor măsuri con
crete pentru încetarea cursei înar
mărilor nucleare și preintîmpinarea 
militarizării spațiului cosmic — re
latează agențiile internaționale de 
presă.

Declarația propune semnarea unui 
acord internațional care să interzi
că total utilizarea armelor nucleare, 
apreciind aceasta drept o „priorita
te absolută".

Reuniunea de la Ixtapa a adresat 
U.R.S.S. apelul de a-și prelungi mo
ratoriul unilateral asupra experien
țelor nucleare, iar Statelor Unite — 
de a renunța la astfel de experiențe 
pină la viitoarea întîlnire sovieto- 
americană la nivel inalt. In cadrul 
conferinței de presă care a urmat 
reuniunii s-a anunțat că participan
ts au trimis mesaje in acest sens 
secretarului general al C.G. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan.

AGENȚIILE DE PRESA
- pescurț

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri eqlpteano-iordaniene la nivel înalt • Evoluția 

situației din Liban
CAIRO 8 (Agerpres). — După cum 

informează agențiile M.E.N. și Pe
tra, comunicatul de presă dat publi
cității la încheierea Vizitei regelui 
Hussein al Iordaniei în Egipt re- , 
levă că cei doi șefi de stat au tre
cut in revistă conflictul din Orien
tul Mijlociu și problemă palestinia
nă sub toate aspectele lor, precum 
și stadiul actual și perspectivele re
lațiilor bilaterale. Ei au subliniat po
ziția lor fermă după care o pace 
dreaptă și cuprinzătoare și asigura
rea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian nu pot fi înfăptuite 
decît prin convocarea unei conferințe 
internaționale la care să participe 
toate părțile implicate, ca și cei cinci 
membri permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

Pe de altă parte, Iordania și Egip
tul au chemat toate guvernele și 
popoarele din țările arabe și islami
ce să facă tot posibilul pentru a se 
pune capăt războiului dintre Iran și 
Irak.

Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, a primit, la Alexandria, de
legațiile egipteană și israeliană 
participante la negocierile privind 
zona de frontieră în litigiu Taba.

Intr-o declarație făcută anterior 
membrilor cabinetului, șeful statu
lui egiptean a afirmat că negocieri
le desfășurate in această săptămină 
au înregistrat progrese, dar că au 
mai rămas unele puncte asupra că
rora nu s-a căzut încă de acord, 
transmite agenția Reuter.

BEIRUT. — In urma exploziei 
produse ieri în sectorul de vest al 
Beirutului, 20 de persoane au fost 
ucise și 90 rănite, a anunțat agenția 
U.P.I., citind surse ale poliției liba
neze. Explozia, produsă ca urmare 
a detonării unei încărcături de 50 kg 
de explozibil amplasate la bordul 
unui automobil parcat la o intersec
ție aglomerată din vestul orașului, 
in apropierea universității arabe, a 
distrus edificiile din apropiere și a 
declanșat incendii.

PROTOCOL ROMANO-CUBA-
NEZ. La Havana a fost semnat pro- 

1 tocolul de coordonare a planurilor 
I economiilor naționale pe perioada

1986—1990 între România și Cuba, 
de către tovarășii Ion Ceaușescu, 
prim-vicepreședinte, ministru se- 

Icretar de stat la Comitetul de Stat 
al Planificării, și Jose Lopez Mo
reno, vicepreședinte al Consiliului 

Ide , Miniștri al Republicii Cuba, 
președintele Juntei Centrale de 
Planificare. Au participat Antonio 
Esquivel, vicepreședinte al Consi- 

I liului de Miniștri al Republicii 
I Cuba, miniștri, alte persoane ofi

ciale.
i ÎNTÎLNIRE. La Moscova a avut 
Iloc o intilnire a reprezentanților 

organizațiilor foștilor ‘luptători și 
veteranilor de război din țări socia
liste din Europa și Asia, care au 

I făcut un schimb de păreri cu privire
Ia activitățile desfășurate de orga
nizațiile respective in cadrul Anu- 
lui Internațional al Păcii, inten
sificarea luptei pentru pace, dezar- 

I mare, și în primul rînd dezarmare 
nucleară, crearea de zone denu- 

[ clearizate în diferite părți ale lu
mii. Din țara noastră a participat 
o delegație condusă de general-lo- 
cotenent (r) Andrei Neagu, preșe
dintele Comitetului foștilor luptă- 

I tori și veteranilor de război împo
triva fascismului.

I CONVORBIRI. Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P. C. Bul- 

Igar, a avut o întrevedere cu Ha- 
rilaos Florakis, secretar general al 
C.C. al P.C. din Grecia. în cadrul 

I convorbirii au fost abordate pro

bleme ale colaborării dintre cele 
două țări, subliniindu-se că aceas
tă colaborare contribuie la trans
formarea Balcanilor intr-o regiune 
a bunei vecinătăți, prieteniei și co
laborării, intr-o zonă fără arme 
nucleare.

LA PALATUL NAȚIUNILOR 
DIN GENEVA s-a încheiat, vineri, 
o nouă etapă a celei de-a 7-a run
de de negocieri afgano-pakistane- 
ze, desfășurate prin intermediul 
lui Diego Cordovez, reprezentant 
personal al secretarului general al 
Organizației Națiuniloi- Unite. De
legațiile celor două țări au fost 
conduse de miniștrii de externe 
afgan și pakistanez.

UN NOU STAT INDIAN. Par
lamentul indian a aprobat proiec
tul de lege prezentat de guvern 
vizînd crearea celui de-al 23-lea 
stat al Uniunii Indiene, Mizoram, 
situat in nord-estul țării, la fron
tiera cu Bangladesh și Birmania.

RELUAREA DIALOGULUI. Pre
ședintele Salvadorului, Napoleon 
Duarte, a anunțat reluarea, la 29 
august, a dialogului cu forțele de
mocratice insurgente salvadoriene, 
reunite in cadrul Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) -» Frontul De
mocratic Revoluționar (F.D.R.). 
Napoleon Duarte, care a asistat la 
Bogota la ceremoniile de instalare 
a noului șef al statului columbian, 
Virgilio Barco Vargas, a afirmat 
că „în acest moment are în ve
dere noi propuneri" in vederea so
luționării crizei politice interne din 
Salvador.

HIROSHIMA-NAGASAKI: 0 TRAGEDIE CARE NU TREBUIE SĂ SE MAI REPETE NICIODATĂ
Tradiționalul maraton pentru pace 

și dezarmare nucleară organizat in 
fiecare an in Japonia, pentru a co
memora bombardamentele atomice 
de acum 41 de ani împotriva ora
șelor Hiroshima și Nagasaki, ur
mează să sosească astăzi in orașul 
Nagasaki, după ce, cu trei zile

înainte, străbătuse Hiroshima. Ac
țiunea se va încheia printr-o am
plă manifestație, sub lozinca inter
zicerii și lichidării armelor nu
cleare.

In Apelul Comitetului japonez 
pentru pace, lansat cu acest pri
lej, se spune : „Faceți totul ca

Hiroshima și Nagasaki să nu se 
mai repete niciodată, ca să fie 
oprită cursa înarmărilor, iar ar
mele nucleare să fie interzise și 
scoase din arsenalele statelor, 
înainte ca ele să distrugă omeni
rea".

Campania de stringere de sem

nături pe „APELUL DE LA HI
ROSHIMA SI NAGASAKI", care 
se pronunță pentru îmbunătățirea 
climatului politic mondial, oprirea 
cursei înarmărilor, eliminarea pe
ricolului nuclear și înfăptuirea de
zarmării, a întrunit pină acum 
adeziunea a peste 20 milioane de 
cetățeni.

concepția României, statele din zonele geo- 
denuclearizate trebuie să se bucure de ga

HIROSHIMA ACUM 41 DE ANI... ȘI ASTĂZI
In fotografia din stingă, imagine din Hiro- atomic : printre ruinele dezolante a mai rămas In fotografia din dreapta, aspect din timpul

shima la scurtă vreme după bombardamentul in picioare, ca prin miracol, o singură clădire. ceremoniilor din Parcul păcii de la Hiroshima.
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