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COMUNIST ROMÂN

Pe temeiul creșterii impetuoase a potențialului său industrial, municipiul Bacău - asemeni tuturor localită
ților țării - se dezvoltă și
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i se înfrumusețează an da an.
la rubrica „Din experiența consiliilor populare fruntașe In întrecerea socialistă", pu- 
Munca tuturor cetățenilor - chezășia înfloririi orașului.

AUGUST

UNITATEA DE VOINȚĂ 
Șl ACȚIUNE A POPORULUI 

la temelia istoricei victorii din August 1944

FAPTE ALE HĂRNICIEI
MUNCITOREȘTI

Cifre care se înmulțesc 
mereu

PENTRU CKSHH
Ol CĂRBUNE

Măreața epopee a insurecției a fost rezultatul voinței 
întregului nostru popor, al acțiunii revoluționare a eroicei 

a maselor largi populare, alnoastre clase muncitoare, 
unirii intr-un front larg 
democratice, patriotice.

a

maselor largi populare, al 
tuturor torțelor antifasciste,

NICOLAE CEAUȘESCUIn eroica zi de 23 August 1944 poporul român și-a rostit, ca de atitea ori în istoria sa de două ori milenară, voința de a-și ciștiga prin propriile sale mijloace dreptul la o viață liberă și independentă. Receptat ca unul din momentele majore ale desfășurărilor politico-militare ce au determinat infringerea Germaniei naziste, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și ant.iimperialistă declanșată la 23 August 1944 și-a evidențiat de la început caracterul absolut distinct, unic in practica luptelor de eliberare, in experiența revoluționară internațională. Ceea ce la Început părea a fi un fenomen inexplicabil — și nu puțini au fost între istoricii străini aceia care nu au reușit sau nu au putut să înțeleagă cum a fost posibil ca „peste noapte" România, cu întregul ei potențial uman și material, fără nici o fisură să întoarcă armele împotriva celui de-al treilea Reich și să se alăture forțelor coaliției Națiunilor Unite — s-a definit a fi, în paginile adevăratei istorii a neamului nostru, un fenomen legic, determinat obiectiv

istorică. Pen-de însăși evoluția satru că revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă a fost pregătită de lucrarea veacurilor, fiind expresia concentrată a luptelor purtate de români pentru libertate, unitate și independență, pentru dobîndirea de drepturi și libertăți democratice în- tr-un moment cînd toate aceste aspirații și opțiuni îi fuseseră grav ' Încălcate. Pentru că, în lumina antecedentelor istorice imediate, obiectivele insurecției din august își găsesc corespondența in principiile de politică externă practicate de România de-a lungul întregii perioade interbelice, principii la care forțele politice patriotice nu au renunțat nici atunci cînd, în condițiile unei supremații absolute a puterilor fasciste, revizioniste și imperialiste, In toamna anului 1940. rămasă complet izolată, țara noastră a fost inclusă spațiului de dominație nazistă. Pentru că, la 23 August 1944 — documentele epocii o confirmă pe deplin — acțiunile politice și militare angajate au răspuns speranțelor unui întreg popor, fiind expresia materială a unei îndelungi și minuțioase

necurmata progresiste românești,pregătiri ce a dus, prin acțiune a celei mai forțe politice a societății . .Partidul Comunist Român, la realizarea consensului național ce a înlăturat perspectiva oricărei fisuri.Vastul program de acțiune și luptă revoluționară împotriva Germaniei naziste și a aliaților săi revizioniști a fost conceput și apoi materializat, etapă cu etapă, în raport de condițiile concrete interne și externe, încă din primii ani ai deceniului patru, a- tunci cind pentru toți oamenii lucizi era, evident faptul că ascensiunea fascismului și recrudescența revizionismului însemnau pentru Romania pericole grave la adresa independenței și suveranității naționale, _ a integrității sale teritoriale. „Astăzi — se sublinia lntr-un artlcol-apel publicat in „Scînteia" din decembrie 1935 — un pericol direct amenință 
insăși poporul român. In Europa

Pe ecranele monitoarelor de Ia Centrul de comandă și conducere telemecanică operațională al întreprinderii „Electrocen- trale" Rimnicu Vîlcea, calculatorul indică cifra 208 600 000.— Ce reprezintă ? — îl întrebăm pe inginerul Dumitru Alexe, directorul întreprinderii.— Este cifra care exprimă, în kilowați/ oră, producția suplimentară de energie electrică obținută de la începutul anului și pină în prezent de colectivele noastre care lucrează în hidrocentralele de pe Lotru și Olt.Intre timp, pe monitoare se derulează șl alte cifre, din care mai reținem : 3.1 milioane kWh — reprezentînd cantitatea de energie electrică economisită în procesul tehnologic, și 40.3 MW — reprezentînd puterea suplimentară pusă la dispoziția dispecerului național.— în cinstea zilei de 23 August — continuă interlocutorul nostru — colectivul unității s-a angajat să producă și să pună la dispoziția sistemului energetic național, ■peste prevederile oane kWh energie
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planului, incă 15 mili- electrică. (Ion Stanciu).
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și înflorirea
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insăși poporul român. In 
centrală se formează un bloc de state 
imperialiste războinice care 
pus drept scop cucerirea 
Europe centrale și chiar ' o bună 
parte din cea apuseană. Acest bloc 
cuprinde Germania hitleristă, Unga
ria horthystă și caută o înțelegere 
cu Italia lui Mussolini, cu Austria și 
cu Bulgaria. (...). Existența neamu
lui românesc ca națiune, existența 
României ca țară independentă sînt 
In joc. Poporul român trebuie să se 
decidă dacă înțelege să-și apere 
existența și independența. Iar _ po
porul român nu poate da decit un 
singur răspuns. Cu toată energia, la 
nevoie cu arma in mină, poporul 
român iși va apăra existența contra 
bandiților hitleriști care vor să ne 
răpească independența națională".Pentru organizarea și conducerea luptei poporului, Partidul Comunist* Român, în pofida uriașelor dificultăți impuse de condițiile activității în Ilegalitate, a acționat susținut, prin toate căile și mijloacele posibile, în vederea constituirii de organizații democratice antifasciste, Înfăptuirii unității de acțiune a clasei muncitoare, coloana vertebrală a preconizatului Front Național Antifascist, adresîndu-se în același timp, în repetate rînduri, fruntașilor partidelor burgheze democratice în vederea coordonării acțiunilor. Ilustrativ pentru modul cum vedeau comuniș-

Ioan TALPEȘ
(Continuare in pag. a Il-a)

și-au 
întregii

Ciment 
pentru șantiereUrmărim, Împreună cu inginerul Vasile Deac, expedierea către șantierele tării a unei noi cantități de cjment produs la întreprinderea de lianți Deva! Ciment de cea mai bună calitate. Ciment produs peste prevederile planului. Interlocutorul nostru, una și aceeași persoană cu directorul întreprinderii, nu își ascunde satisfacția pentru harnic ționare într-un plină.— Am obținut în acesta zile premergătoare marii noastre sărbători de Ia 23 August adevărate recorduri în producție — ne spune el. Graficele la zi indică depășiri substanțiale nomici. A crescut toarele de ciment la cele de var cuRealizările prezentate de directorul unității sînt cu atît mai semnificative cu cit ele s-au obținut în condițiile reducerii cheltuielilor de producție și economisirii unor importante cantități de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili. (Sabin Cerbu).

lucrul bine făcut de un colectiv și priceput, care asigură o func- neîntreruptă a tuturor instalațiilor, climat sănătos, de ordine si disci-
la toți indicatorii eco- productivitatea la cupeu 3,7 tone pe oră, iar 1.42 tone pe oră.

Animați de cele mai calde sentimente de stimă și prețuire, de dragoste și respect pentru activitatea eroică, revoluționară ce o desfășurați la conducerea societății noastre socialiste, participanții la adunarea festivă din Petroșani consacrată sărbătoririi „Zilei minerului" vă adresează, mult iubito și stimate tovarășe secretar general, gîndurile de mulțumire și recunoștință nemărginită pentru tot ceea ce ați întreprins și întreprindeți in continuare in vederea progresului multilateral al patriei, pentru grija deosebită, cu adevărat părintească, ce o purtați minerilor, tuturor celor ce trăiesc și muncesc în strămoșeasca vatră de cărbune a Văii Jiului.Sărbătorim „Ziua minerului" Ia puțin timp după ce întregul popor a omagiat împlinirea a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român și a celor 21 de ani de Ia istoricul Congres al IX-lea care a inaugurat cea mai fertilă epocă din întreaga istorie a patriei noastre, înscrisă în conștiința întregului popor sub numele creatorului ei — „Epoca Nicolae Ceaușescu". Această epocă de aur a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate cuprinde infăptuiri fără precedent în istorie, concretizate in dezvoltarea vertiginoasă a forțelor de producție, accentuarea ritmului de industrializare socialistă, modernizarea economiei și a structurilor economice, adincirea și perfecționarea democratismului socialist, înflorirea științei și culturii, a întregii vieți sociale din patria noastră.In acest an deschizător de noi orizonturi, marcat de o intensă efervescență politică și creatoare, poporul a adus o înaltă cinstire activității eroice, revoluționare, pe care dumneavoastră, ilustrul nostru conducător, patriot înflăcărat și personalitate eminentă a lumii contemporane, ați desfășurat-o din fragedă tinerețe. Momentul istoric petrecut cu 50 de ani în urmă, cind a avut loc procesul de Ia Brașov, rămîne înscris în marea carte a mișcării noastre muncitorești, revoluționare, ca un eveniment de însemnătate covirșitoare care a însuflețit intreaga mișcare comunistă din patria noastră pentru do- bindirea drepturilor și libertăților la care a aspirat poporul român și pentru caro înaintașii au luptat cu eroism și neînfricare.

Bilanțul faptelor de muncă pe care-1 facem în acest moment sărbătoresc cuprinde realizări importante pe frontul cărbunelui. Succesele noastre sînt rodul măsurilor ințelepte, adoptate din inițiativa și la indicația dumneavoastră pentru modernizarea extracției in abataje și promovarea tehnicii noi in activitatea din subteran, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale minerilor. .Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, datorită acestor măsuri și urmind indicațiile trasate cu prilejul numeroaselor vizite de lucru in municipiul nostru, am obținut creșterea producției fizice de 2,5 ori față de anul 1935. Sintem hotăriți să acționăm și pe mai departe pentru creșterea realizărilor noastre, vii cu seamă in activitatea de bază, la extracția cărbunelui, unde vom urma neabătut indicațiile ce ni le-ați trasat cu privire la introducerea tehnicii noi, a tehnologiilor moderne în subteran, pentru creșterea productivității muncii și organizarea superioară a producției în flux continuu. Pe aceste căi, avem convingerea fermă că ne vom îndeplini sarcinile ce ne revin din programul adoptat de Congresul al XlII-lea al partidului, din indicațiile și orientările pe care ni le-ați trasat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, minerul nostru de onoare, astfel ca in cincinalul actual să obținem dublarea producției de cărbune și înscrierea Întregii activități pe coordonatele unei eficiente economice superioare.Cu aceste gindurl, ne relnnoim angajamentul de a munci fără preget pentru creșterea producției de cărbune, contribuind cu forțe sporite la întărirea economică a patriei, la înflorirea multilaterală a României socialiste.însuflețiți de exemplul dumneavoastră luminos, de Înalta dăruire patriotică și activitatea revoluționară ce o desfășurați și animați de cele mai calde sentimente de stimă și prețuire, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, urarea de multă sănătate și putere de muncă. împreună cu tradiționalul salut mineresc de „Noroo bun
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PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ DIN PETROȘANI 

CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII „ZILEI MINERULUI"

în Augustul de foc
Aceste glii țîșnite din restriști, 
Azi tinere și veșnic împreună 
Sînt inimi de români, de comuniști 
Intoarse-n griul pașnic din furtună I

Eroii de atunci trăiesc în noi.
Vedeți aceste frunze ce vă cheamă î 
Codrii români nu vor rămîne goi
Ei au sub ei o Românie Mamă I

In Augustul de foc sîntem la fel, 
De foc sîntem precum odinioară I 
Ei, cei căzuți pentru înaltul țel 
Columne sînt în împlinită țară I

In Augustul acesta tricolor 
Uniți sîntem de la Carpați la Mare, 
Unde pulsează nemurit în zbor 
Sînge-erou al clasei muncitoare I

Rusalin MUREȘANU
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4/CE TI DORESC EU TIE,
DULCE ROMÂNIE"

Izvorul
I

pururi viu

Cuvîntul dat și datoria de a te ține de cuvînt— Munca din munca . o verigă să nu-și onoreze cuvîntul dat și......S-a întîmplat cu osiile montate Ia rotărie. Angajamente că se va îndeplini etc ?„vom face, drege". Șl nevoie să se La rotărie, centul de nereușită „rupea" planul din desfășurarea lui firească spre împlinirea producției finite. Stingherea deci curgerea normală a fluxului. „Vom lua măsuri, vom remedia situația", au repetat iar cei in Dar... Dar data asta fost decitConstantin Bănică : — Sînt unii grozavi de tari la angajamente. Te și miri cu cită ușurință le formulează. Nu se gîndesc deloc la faptul că cei din jur le Iau in serios. Le trec in plan. Cu alte cuvinte, contează pe ele. Normal, nu? Zici că-mi dai luna asta atitea osii montate ? Perfect Mă organizez și eu. care urmez tn flux după tine, mă fac forte să corespund, să țin piept la ce-mi revine in răspundere. Ii avertizez și pe cei care

Eram, de curînd, pe cala unul șantier naval. O navă se desprindea de țărm, primea „botezul apei". Aproape simultan, alta, în construcție, intrase în preparativele pentru a-i lua locul celei aflate in pragul intiilor călătorii pe nemărginirile albastre. „Sinteți presați de grafice, termene?", am căutat să-mi explic graba aceea. „Dimpotrivă, mi s-a răspuns. Avem chiar un avans bun". „Atunci?". „Ne-am dat cu- vintul să o construim mai repede și pe asta. Și-i firesc, și-i cinstit să ni-1 respectăm".Cuvintul dat. îngemănat cu categoria morală de cinste. îngemănarea are firescul ei. Mai mult chiar: un conținut aparte, generat de virtuțile, de conștiința, de felul de a gindi ale omului de azi. Om care își „sudează" veriga demnității, a cinstei de creator de bunuri materiale și spirituale cu aceea de angajare în fața propriei sale conștiințe — și, deopotrivă, în fața conștiinței colectivității, supremul arbitru și judecător. în aceste circumstanțe, să-ți respecți cuvintul dat, să faci totul pentru asta devine un semn distinctiv al probității morale șl de vrednicie in muncă, un semn distinctiv de Înaltă conștiință.Asupra ultimului termen — înaltă conștiință — Constantin Bănică, secretarul comitetului de partid de la fabrica de utilaj industrial de Ia „Progresul" — Brăila, insistă cu deosebire, aduclnd tn sprijin realitatea trăită aici.

noastră este o părticică țării. Ajunge ca numai urmează in lanț, să nu fie prinși pe picior greșit, că vin spre ei nu numai osiile din plan, ci și plusul din angajament. Și așa mai departe. Cînd colo...— Cînd colo ?planul Destule : vom era facă, pro-

iar și cauză, și de n-au vorbe.

— S-a tras linie. s-a socotit și, in locul men tulul produs sie" în plenul u- nor dezbateri cu șefii noștri ierarhici — care, la rîndul lor, măsurau astfel și ei potențialul nostru, normal, nu? — deci, în locul osiilor promise, a Început o adevărată ploaie torențială de justificări. S-a argumentat tare cu condițiile „obiective" și s-a încheiat mai moale cu cele „subiective". Metodă „brevetată" la unii. La noi, metodă care a generat o analiză aspră, care să taie pofta de a se mai face apel la astfel de practici., — In fond, analiza cu pricina la ce argumente a apelat ? întreb asta deoarece am văzut că respectarea cuvintului dat o alăturați firesc de conștiință.— Cînd te apuc! de un lucru, evaluezi situația da ansamblu? Eu

ETICA 
MUNCII

examenul 
faptelor

angaja- care a „impre-

zic că e o datorie elementară. Sînt obstacole obiective, care-ți depășesc puterile? Ceri ajutorul, cauți formule de rezolvare împreună cu cei competenți. Sînt și neajunsuri de natură subiectivă, care țin de „grădina" ta? Pune umărul și fă-ți ordine în casă. Cuvîntul dat, angajamentul asumat nu sînt vorbe In vînt, care să ridice artificial moralul. Ele, o dată făcute public, angajează cinstea și demnitatea unui colectiv. Ele, în condițiile unei economii riguros planificate ca a noastră, devin plan. Presupun materie primă, energie, efort uman, desfacere pe piață, retribuție. Pe ele se contează, ele angajează și alte forțe capabile să le tezaurizeze în zestrea noastră de valori.— In Împrejurarea evocată, cum au fost ajutați cei de la rotărie să înțeleagă adevărul că un angajament nu se compune doar din cuvinte avintate, ci, mai ales, din onorarea întocmai a obiectivelor propuse ?— Li s-a „reacției în plinirea lor _ trecut la inventarul cauzelor concrete care au dus la o asemenea stare de lucru. S-a constatat cu acest prilej că n-a existat interesul cuvenit pentru ridicarea profesională a colectivului da aici. S-au

pui in față oglinda lanț" pe care neînde- a generat-o. Apoi, am

Iile TANASACHB
(Continuare In pag. a V-a)

tn anii socialismului, 
țara noastră a cunoscut 
schimbări fundamentale, 
prefaceri majore care au 
eonectat-o la ritmurile 
înalte ale istoriei moder
ne. Prin fiecare fibră a ei, 
Patria vibrează la che
marea eroică a luptei pen
tru creație, pentru nou, 
pentru o mai adincă și 
mai densă dimensiune ă 
vieții și a gindirii umhne. 
Creația, ridicată pe coor
donate 
anii ce 
istoric 
1944 și îndeosebi tn 
de după Congresul al IX- 
lea al partidului, purtind 
pecetea activității și gin
dirii clarvăzătoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a devenit o realitate a co
tidianului, realitate con
sfințită de fiecare colț al 
peisajului românesc. Noul 
poate lua chipul mărețe
lor ctitorii precum Cana
lul Dunăre — Marea Nea
gră, Transfăgărășanul, 
Metroul bucureștean, al 
zveltelor linii arhitectoni
ce care înnobilează chipul 
localităților românești, al 
impunătoarelor forme ale 
fabricilor și combinatelor, 
al măreției emanate din 
corpul puternic al marilor 
baraje ce au domolit Și 
transformat in lumină pu
terea apelor... Dar noul 
poate lua și chipul ritmu
rilor trepidante ale vieții 
contemporane, restructu
rărilor fundamentale ale 
societății, schimbării ni
velului de trai, pătrunde
rii intense a științei și 
culturii tn toate nivelurile 
existenței, dezvoltării in-

demiurgice tn 
au urmat actului 
de la 23 August 

anii

vățămîntului, artei, lite
raturii.

Noul, ca 
definitorie, 
litativă, a 
răzbate tn ... ___  ...orice act, in orice gind al 
oamenilor, acestui pămint. 
El individualizează, în 
egală măsură, cultura 
contemporană, arta și ști
ințele— care au cunoscut, 
in acești ani, un avint 
deosebit. Conectarea la 
realitate, la pulsul efer
vescent al cotidianului și, 
totodată, la structurile 
lăuntrice ale Realului, ale 
existenței etern umane, 
au conferit artei româ
nești contemporane o sub
stanță și o energie apar
te, care au ridicat pe un 
plan calitativ superior 
străvechile tradiții ale 
cărturarilor români.

In acest sens, un gind 
anume 
tradiției, 
cercetării folclorului ro
mânesc.Mioriței, numeroși savanți, 
oameni de înaltă conști
ință profesională, înflăcă
rați de un cald și lucid 
patriotism, au dezvăluit 
comori de cuget și sim
țire fără egal. Datorăm 
muncii lor înțelegerea 
profundă a spiritualității 
noastre tradiționale, arhi
vele de folclor, fără egal 
prin valoarea documenta
ră și artistică, minunatele 
muzee de artă și tehnică 
populară, numeroase stu-

Mihai COMAN

o coordonată 
de natură ca- 
socialismului, 
orice loc, in

trebuie adresat 
cunoașterii și
Pe tărimurile

(Continuare 
in pag. a V-a)
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ÎN ÎNTlMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

AUGUST

BIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
bacău: Munca tuturor cetățenilor 

-chezășia înfloririi orașului

Manifestări politico-ideologice 
și cultural-educative

Devenit in ultimele două decenii un puternic centru industrial, un oraș modern, in plină înflorire, municipiul Bacău iși aduce an de an o contribuție tot mai însemnrftă la tabloul mărețelor înfăptuiri din țara noastră. Mărturii în acest sens sint și rezultatele deosebite obținute in 1985 in îndeplinirea planului de dezvoltare economico-sociălă în profil teritorial, atît în industrie, ‘ cît și in celelalte domenii de activitate, rezultate care au menținut municipiul pe primul loc în întrecerea socialistă pe țară, patru ani consecutiv. Ceea ce și-a găsit expresia și in decernarea unor înalte distincții unui număr de 10 unități economice de pe raza orașului, iar de curînd municipiului i-a fost conferit, prin 
Decret prezidențial, înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste”.Despre modul în care s-a acționat, metodele de muncă folosite și experiența acumulată de consiliul popular municipal în elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial ne-a vorbit, zilele acestea, inginerul Nicolae Matei, prim vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal. Redăm in continuare cîteva fragmente ale acestei convorbiri...In întreaga noastră activitate, în acțiunile pe care le inițiem, sintem călăuziți _ in permanență de ideea, subliniată in repetate rinduri de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia tot ceea ce intreprindein facem pentru oameni și cu oamenii. Iată de ce, sub îndrumarea și cu sprijinul permanent al comitetului municipal de partid, consiliul popular s-a străduit să adopte un stil de muncă dinamic, exigent și responsabil, bazat pe consultarea activă și permanentă cu masele largi de cetățeni, pentru atragerea acestora — cu ajutorul deputaților, al activului obștesc, care numără peste 3 500 de oameni, prin intermediul adunărilor cetățenești și al „Tribunei democrației" — atît la luarea deciziilor, cît și la realizarea programelor stabilite. Pentru aceasta, am mutat centrul de greutate al intregii activități în cartiere, în unitățile economice, stră- duindu-ne să rezolvăm la fața locului, împreună cu oamenii, toate problemele de muncă, de producție, edilitar-gospodărești.Un exemplu concret in acest sens oferă domeniul sistematizării. Proiectele, schițele, detaliile de sistematizare a noilor ansambluri de locuințe nu sint numai creația arhitec- ților și proiectanților, ci, intr-un fel, emanația intregii obști. Pentru că toate acestea au fost expuse cu diferite prilejuri și în diferite colțuri ale orașului, discutate concret cu cetățenii, ia fața locului, sugestiile acestora contribuind la îmbunătățirea soluțiilor propuse. Astfel, a fost posibil ca sistematizarea teritoriului con- struibil să se facă pe zone funcționale, cu toate dotările corespunzătoare. Și tot la propunerile 'cetățenilor, pe cele două platforme industriale au fost create activități auxiliare .și de servire publică prin cooperarea tuturor unităților economice respective ; iar in zonele de locuit au fost organizate unități urbanistice complexe, care contribuie la o mai buna servire a populației. Cu oamenii ne consultăm și acum, cind acționăm pentru refacerea schițelor de sistematizare in vederea dimensio

nării mai judicioase a localității în spiritul noilor norme stabilite de conducerea partidului și statului. Așa a fost posibil să dezafectăm, în aceste zile, aproape 50 de imobile cu un grad avansat de uzură sau situate în afara zonei conștruibile.De altminteri, oricine vizitează azi Bacăul rămîne impresionat de frumusețea arhitectonică a noilor ansambluri de locuințe, de gradul superior de confort și modernitate al acestora. Este vorba atît de marile ansambluri Cornișa Bistriței, Republicii, Ștefan cel Mare, cît și de cochetele complexe arhitecturale din noul centru civic sau din vecinătatea îndrăgitei zone de agrement Bistrița Lac.Este adevărat, în Bacău s-a construit mult, ca de altfel în toată țara. Dar Bacăul modern, nou construit, nu se reduce la industrie și locuințe. El. înseamnă și magistrale, poduri, o gară nouă, realizată în numai 13 luni, cîteva piețe moderne. dintre care numai două (cea centrală și de sud) însumează 19 000 mp, magazine, hoteluri, școli, cinematografe, săli de sport, case de cultură și multe altele. Și la realizarea acestora cetățenii orașului și-au adus o contribuție substanțială. In cadrul „Tribunei democrației", în adunările cetățenești pe cartiere, oamenii au ridicat în cîteva rinduri problema finalizării construcțiilor pentru că executantul — de altminteri o unitate fruntașă pe țară — își făcuse un obicei de a lăsa in urmă o serie de lucrări neterminate. La propunerile cetățenilor, a fost organizată o brigadă specială pentru efectuarea drumurilor de acces și a altor lucrări- tehnico-edilitare. iar viitorii locatari participă cu toții la înlăturarea molozului, la nivelarea terenului și crearea de zone verzi în noile cartiere....Pentru că, se poate spune în completare, Bacăul de astăzi Înseamnă nu numai construcții, ci și zeci și zeci de hectare de spații verzi, zeci de mii de arbori și arbuști, străzi curate, trandafiri...Firesc, la toate cele înfăptuite cu fondurile statului se adaugă realizările edilitar-gospodărești obținute

prin munca patriotică prestată de locuitorii municipiului pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității în care trăiesc. Numai în anul 1985, în cadrul acestor acțiuni s-au executat lucrări in valoare de 112 milioane lei. Au fost întreținute 215 hectare spații verzi, au fost plantați peste 90 000 de arbori și arbuști, un milion flori, a fost creat un nou parc în centrul orașului, lingă complexul sportiv 23 August, și spații verzi in noile ansambluri de locuințe George Bacovia și Ștefan cel Mare. Merită evidențiată inițiativa colectivelor de muncă din cadrul unităților industriale de pe cele două platforme care s-au ocupat de amenajarea și înfrumusețarea porților de intrare in oraș, precum și preocupările gospodărești ale oamenilor muncii fle la întreprinderea de mașini-unelte, întreprinderea de avioane, întreprinderea de postav „Proletarul". întreprinderea de încălțăminte „Partizanul", care și-au amenajat cu forțe proprii parcuri sportive și de agrement de toată frumusețea. Ar putea fi amintite, de asemenea, inițiativele unor deputați ca Dumitru Munteanu, Viorel Roman, Constantin Cimpeanu, sau ale președinților comitetelor de cetățeni Gheorghe Buliga și Vasile Marian, care și-au adus o contribuție însemnată la mobilizarea cetățenilor pentru repararea străzilor din cartiere, întreținerea fondului locativ, înfrumusețarea curților.Experiența acumulată pînă acum — in special în ultimii patru ani de cînd municipiul Bacău se află in fruntea întrecerii socialiste — constituie o bază puternică pentru amplificarea în continuare a realizărilor, pentru dezvoltarea economico-socială a orașului pe temeiul noilor obiective și sarcini ce-i revin pe acest an și pe întregul cincinal 1986—1990.Această hotărîre a tuturor locuitorilor este exprimată, în numele lor, în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU de către particlpanții la festivitatea înmînă- rii titlului de „Erou al Muncii Socialiste" Consiliului popular al municipiului Bacău :„Vă raportăm că, urmînd ferm indicațiile și sarcinile stabilite de dumneavoastră, mult, stimate și iubite tovarășe secretar general <— se spune în telegramă — am trecut cu hotărîre la înfăptuirea prevederilor mobilizatoare ale celui de-al 8-lea cincinal. Ne preocupăm stăruitor de organizarea activității- de producție, punînd accentul pe utilizarea, deplină. a capacităților, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor energetice, de materii prime și materiale. Acordăm o atenție deosebită realizării programelor prioritare și cooperării cu întreprinderile din județ și unitățile similare din țară".
Glieorqhe BALTA corespondentul „Scinteii*
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UN POTENȚIAL ECONOMIC IN PLINĂ 
DEZVOLTARE

• In industria municipiului Bacău s-au 
1951—1985, circa 28 miliarde lei — din care
22 miliarde in perioada care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Aceasta a făcut ca numărul locurilor de 
muncă in industrie să crească de la 8 500 la 48 440 (cu 569,9 
la sută). Producția globală industrială anuală a crescut intre 
1950—1965 cu 1,713 miliarde lei, pentru ca in perioada 
1965—1985 creșterea să fie de 14 miliarde lei.

• in ultimele două decenii au fost puse in funcțiune 150 
noi capacități de producție.

• In actualul cincinal municipiul Bacău va beneficia de 
un volum de investiții de circa 8 miliarde lei, din care vor fi 
construite noi capacități de producție și vor fi modernizate 
unele existente.

PENTRU OM,
PENTRU 0 NOUĂ CALITATE A VIEȚII

1965 fuseseră construite in ora; 4 760 de• Pină in anul 
apartamente ; din 1965 și pînă acum au fost date în folosința 
oamenilor muncii aproape 50 000 apartamente, in anul 1985, 
indicatorul privind construcția de locuințe — prevăzut în între
cerea socialistă dintre consiliile populare — a fost realizat 
și depășit cu 31 la sută (plan — 1 400 apartamente; construit 
— 1 832 apartamente). In anii actualului cincinal vor fi con
struite alte 8 200 de apartamente.

• in ultimele două decenii, rețeaua de magazine aproape 
s-a dublat : de la 343 unități comerciale in 1965 — la 624, 
astăzi.

• S-a îmbunătățit în permanență asistența medicală a 
populației, prin dezvoltarea bazei materiale: un spital modern 
cu policlinică in centrul orașului, o policlinică pentru copii, 
dispensare-policlinici in noile cartiere. In acest cincinal vor 
fi construite, in zona ansamblului de locuințe Ștefan cel 
Mare, un spital cu 430 paturi, o policlinică și un dispensar 
medical.

• Grija deosebită pentru copiii orașului este ilustrată, 
printre altele, și prin dezvoltarea rețelei de creșe și grădinițe, 
îndeosebi în ultimii douăzeci și unu de ani : de la 21 grădi
nițe la 43 ; de la 6 creșe (cu 240 locuri) la 19 (cu 1 866 
locuri).

• In ultimii ani au fost înălțate numeroase edificii social- 
culturale și edilitar-gospodărești ; moderna casă de cultură 
a sindicatelor, 8 cluburi muncitorești, 5 cinematografe, două 
teatre, un complex muzeal, o filarmonică (dotată cu sală de 
concerte) ; orașul dispune astăzi de uh institut de invățămint 
superior, școli cu 720 săli de clasă, gară nouă, săli de sport, 
bazin de înot ș.a.
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Manifestări politico-educative cu un profund mesaj patriotic și revoluționar consacrate aniversării a 42 de ani de Ia victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, glorioaselor tradiții de luptă ale poporului român, ca și realizărilor remarcabile obținute de România în construcția socialismului, îndeosebi în ultimele două decenii, în epoca de lumină și victorii „Epoca Nicolae Ceaușescu", continuă să aibă loc în Capitală și in țară.Ciclul de expuneri și simpozioane reunite sub genericul „Partidul Comunist Român, organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă", organizat de Muzeul de istorie și artă al municipiului BUCUREȘTI pentru lucrătorii întreprinderii de transporturi din Capitală, precum și pentru cei din domeniul asistenței medicale, este întregit de dezbateri științifice pe marginea evenimentelor de acum 42 de ani, realizate cu concursul unor istorici, cadre didactice și veterani de război. șCelei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a României, ce do- bindește semnificații deosebite în anul în care întregul nostru popor omagiază împlinirea a 65 de ani de Ia făurirea Partidului Comunist Român, a jumătate de veac de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov și a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, ii sint consacrate și acțiuni ale Muzeului literaturii române din Capitală. în rotonda muzeului a fost deschisă expoziția „Grafica militantă — tradiție și actualitate", cuprinzind lucrări realizate din perioada interbelică pină in actualitate. Manifestări literare cu tema „Idealurile social- politice ale poporului nostru — permanență a literaturii române" sint organizate de muzeu, în toată această perioadă premergătoare marii sărbători, în întreprinderi ale Capitalei, precum și in taberele de vară ale elevilor de la Brănești, Cernica, Mogoșoaia, Pustnicul și Snagov. în programul muzeului figurează, de asemenea, studioul de istorie literară — „Proiecții ale revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă în literatura română" — precum și lansări de cărți inspirate din lupta poporului nostru împotriva fascismului, pentru libertatea și independența patriei.(Agerpres)Sub semnul vibrantului omagiu adus măreței noastre sărbători naționale, la așezămintele de cultură și cluburile muncitorești din centrele miniere și energetice de la Rovinari, Motru, Jilț și Turceni. din alte localități ale județului GORJ, au avut loc, cu participarea a numeroși oameni ai muncii, simpozioane, expuneri, mese rotunde pe temele : „Actul istoric de la 23 August 1944 — la temelia marilor transformări revoluționare din patria noastră" și „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca de aur a României socialiste", urmate de seri de poezie, evocări și montaje literar-muzicale cu genericul „Sub flamuri tricolore — cinstim eliberarea", realizate cu aportul artiștilor amatori și creatorilor locali. De asemenea, tn orașele și comunele județului se desfășoară Festivalul filmului istoric românesc și concursul tețnatic pentru tineret „Cinstim memoria înainta- șilor-eroi", organizat de comitetul județean U.T.C. (Dumitru Prună).La ALBA IULIA, cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă a organizat un simpozion cu tema : „Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — început de eră nouă în istoria poporului nostru", la care au luat parte activiști de partid și de stat, lectori și propagandiști, oameni ai muncii. Simpozioane consacrate măreței sărbători de la 23 August s-au desfășurat pină în prezent și la întreprinderea „Salina" din Ocna Mureș, întreprinderea de covoare din Alba Iulia. La căminele culturale din Girda. Albac, Vidra, Vadu Moților și Lupșa a fost prezentată expunerea : „Partidul Comunist Român — organizatorul și conducătorul luptei maselor populare în înfăptuirea actului revoluționar de la 23 Au

gust 1944". Tinerii din orașul Aiud au participat la clubul tineretului din localitate la o seară de poezie și muzică desfășurată sub genericul „Te cînt partid, conducător iubit". (Ștefan Dinică).în unități economice, la casele de cultură, căminele culturale și cluburile muncitorești din județul BUZĂU, sub genericul „Din cronica de aur a patriei", se desfășoară ample manifestări politico- educative și cultural-artistice, dedicate aniversării a 42 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Oamenii muncii de la întreprinderea de sirmă și produse din sirmă, întreprinderea de geamuri și întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din municipiul Buzău s-au întilnit cu propagandiști ai comitetului județean de partid care au prezentat, în cadrul unor expuneri și dezbateri, importanța actului revoluționar de la 23 August 1944, contribuția țării noastre la înfrîngerea Germaniei hitleriste, participarea maselor populare din județul Buzău la războiul antifascist. în Întreprinderile și cartierele orașului Rimnicu Sărat, la căminele culturale se desfășoară ciclul de expuneri : „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mărețe împliniri socialiste", „Viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu — strălucit exemplu de eroism și abnegație revoluționară", „1965—1986 — perioada cea mai fertilă în dezvoltarea economico-socială a județului Buzău". (Stelian Chiper).Activitatea politico-educativă desfășurată in această perioadă în localitățile județului OLT situează în centrul preocupărilor o suită bogată de acțiuni politico-ideolo- gice și cultural-educative in in- timpiharea marii sărbători naționale de la 23 August. Astfel, Biblioteca județeană din Slatina a deschis o expoziție de carte social- politică sub genericul „Concepția Partidului Comunist Român, .a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la caracteristicile și momentele fundamentale ale istoriei poporului român". Comitetul județean de cultură și educație socialistă, împreună cu întreprinderea cinematografică județeană au organizat proiectarea unui ciclu de filme pe tema : ,.A 42-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944". Totodată, la cluburile muncitorești ale Depoului de căi ferate Piatra Olt, întreprinderilor de aluminiu Slatina și de fibre sintetice Corabia, la Schela de producție petrolieră Ciurești, la Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Stre- jești și la căminele culturale din comunele Scornicești. Curtișoara, Osica, Studiha, Tia Mare și Potcoavă, oamenii muncii au participat la simpozioane organizate pe tema „Partidul Comunist Român — exponent fidel și promotor consecvent al idealurilor de libertate națională și dreptate socială ale poporului nostru. Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — piatră de hotar în istoria contemporană a României". (Mihai Grigoroșcuță).Apropiata sărbătoare națională de la 23 August este marcată și în județul VRANCEA prin organizarea unor semnificative manifestări politico-educative și cultural-artistice, a căror desfășurare are loc în unitățile industriale și agricole, la așezămintele de cultură din sate și orașe. Expunerile și dezbaterile reunite sub titlul „File din istoria patriei, a mișcării muncitorești și a Partidului Comunist Român", expozițiile de carte social-politică „P.C.R. — strălucit stegar al actului istoric de la 23 August", serile de lectură cu tema „Itinerar eroic în August 1944", evocările istorice sint doar o parte din acțiunile întreprinse în aceste zile. De o largă audiență se bucură manifestările în care sint folosite proiecțiile cinematografice inspirate din istoria patriei și partidului, a muncii poporului nostru, sub conducerea partidului, pentru edificarea socialismului în România. (Dan Drăgulescu).O imagine, de-acum obișnuită, din noul centru civic al Bocăului
(Urmare din pag. I)tii posibilă realizarea unei „adevărate rezistențe naționale" este scrisoarea deschisa adresata conducerii Partidului Național Liberal la 24 ianuarie 1938, intr-un moment, deci, ci nd perspectiva dezvoltării democratice a țării era amenințată: „Păs- 
trmdu-și integral pozițiile ideologi
ce și sociale pe care atit mișcarea 
muncitorească, cit și partidul liberal 
le ocupă, socotim totuși nu numai 
posibilă, dar absolut necesară o lar
ga concentrare de forțe, care să 
meargă de la partidul pe care-l con
duceți pină la organizațiile politice 
și sindicale românești, cu naturala 
incolonare atit a Partidului Națio
nal Țărănesc cit șl a celorlalte parti
de și organizații de afirmare demo
cratică. (...) Păstrindu-și mai de
parte întreaga libertate de acțiune 
și de afirmare, muncitorimea și ex- 
ponenții ei politici, tocmai pentru că 
reprezintă o consecventă atitudine 
potrivnică fascismului, au 'luat ini
țiativa concentrării democrației și se 
adresează tuturor partidelor in acest 
scop“. Concretizată în apeluri similare adresate conducerilor partidelor social-democrat, țărănesc-radical, na- țional-țărănesc, inițiativa de concentrare a tuturor forțelor democratice viza concomitent cu contracararea pericolului fascist intern și 
„pregătirea temeinică și efectivă a 
apărării țării — cum se menționa într-un alt document elaborat de C.C. al P.C.R. — de către un guvern 
democratic, prin înarmarea tehnică

și sufletească contra primejdiei a- 
gresiunii fasciste".Dacă concentrarea tuturor forțelor politice democratice interne, coordonarea mijloacelor disponibile pentru organizarea apărării țării și „lupta cu arma in mină" constituiau direcțiile de acțiune preconizate de comuniști pe plan intern, pe cel extern alianța cu Franța democratică. Uniunea Sovietică, Mica Antantă și înțelegerea Balcanică reprezenta o' altă componentă a unui program ce se va proba a fi singurul conform aspirațiilor și intereselor poporului român. Comuniștii demonstrau astfel, inainte de declanșarea celui de-al doilea război mondial și consumarea evenimentelor ce au dus la infeudarea țării imperialismului german, că nu înțelegeau interesele de partid in afara celor naționale, de apărarea cărora depindea insuși mersul înainte al societății românești. Identificarea deplină cu interesele majore ale țării, capacitatea de a fundamenta o strategie ăraplă îh măsură să reprezinte aspirațiile maselor largi populare și tenacitatea de a o materializa in otice condiții și în pofida sacrificiilor au conferit partidului comunist atributele ce-l vor autentifica și impune, in anii grei ai dictaturii antonesciene și ocupației germane, drept singura forță politică capabilă să realizeze unitatea de voință și acțiune ce a stat la baza organizării rezistenței naționale antifasciste și antihitleriste.

„Lupta poporului român pentru libertate și independență națională" — platforma-program din 6 septembrie 1941 a definit cu claritate obiectivele ce stăteau în fața poporului nostru in condițiile concret istorice date : răsturnarea regimului antonescian și instaurarea unui
de celelalte partide și grupări po
litice , care sint pentru dezrobirea 
națională a poporului român". Un program național și o declarație in măsură să realizeze consensul național, indispensabil materializării sale efective. Acționînd pentru depășirea tuturor asperităților ce se

rit Frontul Unic Muncitoresc între Partidul Comunist și Partidul Social-Democrat. Eficiența acțiunilor rezistenței interne, extinderea și diversificarea legăturilor comuniștilor cu armata, contactele realizate cu cercurile din jurul palatului au determinat și partidele politice bur
UNITATEA DE VOINȚA 

SI ACȚIUNE A POPORULUI
guvern național format din reprezentanții tuturor forțelor patriotice ; ieșirea României din războiul dus împotriva Uniunii Sovietice și a- lăturarea ei la coaliția statelor antifasciste, alungarea din țară a cotropitorilor hitleriști și eliberarea părții de nord-vest a țării de sub o- cupația horthystă, restabilirea drepturilor democratice. „Pentru 
zdrobirea fascismului cotropitor, 
pentru cucerirea drepturilor demo
cratice și cetățenești, a independen
ței 'poporului român — se arăta in documentul menționat — comuniș
tii renunță la orice lozincă sau ac
țiune care ar putea să-i despartă

parau componentele rezistenței naționale și fiind convins că numai prin realizarea unității de acțiune a acestora va putea înfăptui acea îngemănare de gînd și acțiune care să propulseze pe baricadele revoluției întregul popor, Partidul Comunist Român a reușit să sudeze, verigă cu verigă, coaliția torțelor patriotice antihitleriste. în septembrie 1943 a fost creat Frontul Patriotic Antihitlerist, care grupa Partidul Comunist Român, Frontul Plugarilor, Uniunea Patriotilor, Partidul So- ctalist-Țărănesc, Madosz-ul și organizații ale Partidului Social-Democrat, iar în aprilie 1944 a fost fău

gheze — național-țărănesc și pațio- nal-liberal — să renunțe la politica de amînări și pertractări. Puși în fața alternativei de a rămîne în a- fara evenimentelor, de a-și pierde definitiv pozițiile și influenta politică, P.N.Ț. și P.N.L. au acceptat încheierea unui acord cu Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat, acord ce s-a concretizat în constituirea la 20 iunie 1944 a Blocului National-Democrat. Se realiza astfel cadrul politic organizatoric ce permitea exprimarea consensului național. Evidențiind acest aspect major al realităților concrete ce au făcut posibilă pregătirea și declanșarea revoluției din august

1944, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta: „în lupta pentru înlăturarea regimului dictatorial, alungarea trupelor germane din țară și eliberarea României, partidul nostru a reunit forțe de orientări și concepții poli- tico-soeiale dintre cele mai diverse colaborind cu diferite grupări și organizații democratice, cu cadre de comandă din armată, ofițeri și generali patrioți, stabilind legături cu partide burgheze, precum și cu monarhia și cercurile grupate în jurul acesteia, cu un mare număr de personalități ale vieții cultural-artistice și politice".în vara anului 1944, sub conducerea Partidului Comunist Român a fost asigurată încadrarea compactă a oștirii in mișcarea de rezistență an- tihitleristă; au fost organizate in clandestinitate formațiuni de luptă patriotice, s-au alcătuit variante de declanșare a insurecției, s-au redactat documentele politice fundamentale ale revoluției. Declarația guvernului instaurat la 23 August 1944, 
„format din reprezentanți a patru 
partide politice: Național-Liberal, 
Național-Țărănesc, Partidul Comu
nist și Social-Democrat, uniți în Blo
cul Național-Democratic", conținea formulări îndeajuns de clare pentru a reliefa resorturile și explicațiile marii ridicări la luptă a poporului român, pentru a-i defini sorgintea și natura uriașelor disponibilități ce i-au garantat victoria: „Astăzi dic
tatura a fost înlăturată. Poporul re
intră în drepturile lui. Regimul po
litic pe care îl vom înfăptui va fi un 
regim democratic în care libertățile

publice și drepturile cetățenești vor 
fi garantate și respectate (...) Româ
nia consideră de azi inainte Națiu
nile Unite ca națiuni prietene. Re
cunoașterea de către guvernele din 
Moscova, Londra și Washington a 
nedreptății făcute României prin 
Dictatul de la Viena deschide posi
bilitatea ca armatele românești, ală
turi de armatele aliate, să elibereze 
Transilvania de nord de sub ocupa
ția străină. De acum inainte înțele
gem să fim stăpini pe destinele 
noastre. Hotărirlle denunțării trata
telor de alianță cu puterile Axei și 
încetarea stării de război cu Națiu
nile Unite sint expresia voinței în
tregului popor român. Aceste hotă- 
riri nu nesocotesc drepturile vreu
nui stat străin, după cum nu ating 
nici interesele altor neamuri (...) Orice piedică pusă în drumul înfăp
tuirii năzuințelor spre pace și liber
tate ale poporului român va dezlăn- 
țui o luptă fără milă și fără cruțare 
din partea tuturor forțelor armate și 
populare împotriva celor care ar în
cerca să mențină țara noastră m 
război cu Națiunile Unite, prelun- 
gindu-i astfel zadarnic suferințele".O dată cu victoria insurecției, în istoria poporului român se deschidea o nouă etapă — etapa revoluției și construcției socialiste, în cursul căreia unitatea națională, temelia marii victorii din august 1944, avea să se dovedească un mare, un nesecat izvor de energie în munca și lupta pentru înălțarea patriei în glorie, măreție și demnitate socialistă.
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PENTRU DEZVOLTAREA Șl ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE

MARILE ȘANTIERE ALE
ROMANTISMULUI REVOLUȚIONAR

Priviți localitățile patriei noastre; nu 
există oraș, nu există sat unde să nu se poată 
vedea munca fără preget a întregului popor, 
a tineretului patriei noastre! Prin munca 
noastră, sub conducerea partidului comunist, 
am făurit intr-adevăr o Românie nouă, cum 
nu a fost niciodată pînă acum!

NICOLAE CEAUSESCU„ZIUA BRIGADIERILOR"
A intrat !n tradiție ca în fiecare an, în a doua duminică a lunii august, să sărbătorim „Ziua brigadierilor". Este ziua tinerilor in salopete albastre cu ecuson, ziua celor care, răspunzind întotdeauna prezent la chemarea partidului, iși t'ac un titlu de min- drie din munca înflăcărată pentru țară, pentru înflorirea și prosperitatea ei. Ce altă apreciere mai înaltă, mai onorantă acordată muncii lor poate fi decit aceea a secretarului general al partidului : „Doresc să subliniez, cu deplină satisfacție — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — că în toate marile realizări din anii construcției socialiste, tineretul, împreună cu intregul popor, a adus o contribuție de mare Însemnătate in toate domeniile dezvoltării noastre economice și sociale. De la primele detașamente de muncă patriotică, de la Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu, la Canalul Dunăre — Marea Neagră, la toate șantierele industriale, la dezvoltarea agriculturii, industriei, științei, culturii tineretul a fost prezent, a răspuns chemării partidului, și-a făcut datoria fată de patrie, față de popor, față de cauza socialismului, demonstrind că este ferm hotărit să contribuie la realizarea unei societăți moderne, înaintate, în care intregul popor, generațiile viitoare să ducă o viață liberă, demnăInstituită din generoasa inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, „Ziua brigadierilor", această frumoasă sărbătoare a tinereții, constituie o importantă dovadă a încrederii pe care secretarul general al partidului o acordă tinerei generații, mărturie vie a dragostei și grijii cu care Partidul Comunist Român veghează la formarea și afirmarea tineretului ca demn constructor al socialismului și comunismului pe pămintuî patriei.Sărbătorirea in acest an a „Zilei brigadierilor" dobindește o semnificație aparte datorită faptului că are loc în atmosfera de eferves

cență creatoare în care tineretul patriei, alături de întregul nostru popor, omagiază cu sentimente de inaltă vibrație. patriotică și aleasă cinstire 65. de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. împlinirea a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov și 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, care a marcat începutul unei epoci noi in viața țării, cea mai fertilă și înfloritoare, cea mai bogată. în impliniri din istoria sa multimilenară. Pentru purtătorii salopetei albastre cu ecuson de brigadier, pentru intregul tineret, al patriei constituie o înaltă mindrie faptul că, în această epocă glorioasă — cind, in consens cu marile sarcini și responsabilități conferite Uniunii Tineretului Compnisț, a fost reluată pe o treaptă nouă, superioară, valoroasa tradiție a muncii pentru țară, născută în primii ani ai revoluției și construcției socialiste — li S-au Încredințat spre înfăptuire însemnate obiective economice și social-culturale. Toate , marile ctitorii care s-au înălțat și au împodobit harta țării în glorioșii ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" — hidrocentralele Porțile de Fier I și II, Transfăgărășanul, Metroul, Canalul Dunăre — Marea Neagră și numeroase altele — incorporează și munca entuziastă a tinerei generații.Răspunzind cu înflăcărare chemării partidului, invățînd că adevăratul patriotism revoluționar se identifică în mod fundamental cu faptele dăruite . țării, tîhăra* generație este prezentă astăzi-adueîndu-și o contribuție importantă la înfăptuirea celor mai insemnate obiective stabilite de Congresul al XIII-lea — dezvoltarea industriei extractive, asigurarea bazei energetice, dezvoltarea agriculturii, a transporturilor, gospodărirea apelor sau realizarea unor impresionante construcții social- culturale ce vor dăinui peste veacuri, așa cum vor fi, fără îndoială, noua magistrală albastră Canalul Dunăre — București, așa cum va fi

noul centru civic al Capitalei țării. Astăzi, la sărbătoarea lor, moment de bilanț ce are loc in preajma aniversării marii noastre sărbători naționaie de la 23 August, brigadierii din cele peste 200 de șantiere naționali, județene și locale ale tineretului se prezintă in fața conducerii partidului cu planul la zi realizat și depășit.Dar mai important decit toate construcțiile — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — este faptul că în această tumultuoasă activitate tineretul patriei noastre a învățat să muncească și să trăiască in spirit revoluționar. Șantierele tineretului au devenit școli ale muncii și vieții în care se călesc și se formează caracterele. personalitățile, școli in care se însușesc ordinea și disciplina muncitorească, încrederea în propriile forțe. In această uriașă muncă pentru țară s-a format un tineret revoluționar, ■dăruit plenar intereselor gcnehale ale societății, caracterizat de o înaltă responsabilitate comunistă, de romantism revoluționar, de fierbinte patriotism. Pentru că, prin tot ceea ce a înfăptuit și va înfăptui, sub conducerea partidului, tinăra generație iși reafirmă înaltele idealuri ale acestui timp de grandioasă dezvoltare și luminoasă perspectivă prefigurat de hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului.Cu așerpenea gînduri și sentimente se prezintă astăzi. Ia ziua lor, brigadierii, toți tinerii țării, făcindu-și un titlu de onoare și mindrie patriotică din- a se situa in orice moment și oriunde este nevoie in primele rînduri ale muncii pentru înfăptuirea măreței opere de construcție socialistă, angajîndu-se solemn în fața secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a contribui prin eroice fapte de muncă la înălțarea pe culmi tot mai inalte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România, la creșterea prestigiului ei în rindurile națiunilor lumii.

O secvența obișnuita de munca la viitoarea magistralâ de ape Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari

La școala eroismului faptei, a marilor construcții 
ale „Epocii Nicolae Ceaușescu44

întîmplarea face ca astăzi, de „Ziua brigadierilor", să șe împlinească exact trei ani de cind, la 10 august 1983, Aurel Țuculeanu a înfipt prima cupă de excavator în albia Canalului Poarta Albă — Midia— Năvodari, care, pe atunci, nu exista insă decit în hărțile proiec- tanților, pe care nu se uscase încă tușul și, mai ales, in imaginația romantică a celor peste 1 000 de brigadieri veniți aici, pe Șantierul național al tineretului, pentru a construi noua magistrală de ape după ce finalizaseră, cu un an de zile inainte de termen, porțiunea care le revenea din Canalul Dunăre — Marea Neagră.— Era — își amintește Aurel Țu- culeanu — o zi la fel de toridă ca ieri și ca alaltăieri, iar din păminț și din piatră ieșeau nori uriași de praf și seîntei la fiecare^ cupă de excavator, incit trebuia să simți și să ghicești doar după zgomot autobasculantele care veneau la încărcat. Da, parcă a fost ieri-alaltăieri, ziua aceea de început a noului_ Canal Poarta Albă — Midia — Năvodari, pentru că, tăceți și dumneavoastră socoteala, intr-un timp atit de scurt nu crește și nu dă roade nici măcar un pomișor, iar noi, aici, am schimbat încă o dată, de-a-bi- nelea și pentru veșnicie, harta tării, cum spunea secretarul, general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la festivitatea de inaugurare a Canalului Dunăre— Marea Neagră.într-adevăr, acum. începind din mai anul acesta, cind partidul nostru a împlinit 65 de ani de existență, tronsonul de 5 km încredințat inițial spre construcție tineretului pe noul canal este o realitate cu luciu de ape albastre și maluri 

săpate in stîncă sau întărite cu beton, piatră și taluze înierbate. împreună cu tovarășul Constantin Andrei, comandantul Șantierului național al tineretului, încercăm o retrospectivă a noii epopei scrise de brigadieri pe străvechiul pă- mint românesc al Dobrogei. „Ceea ce a urmat acelei prime cupe de excavator — spune el — a fost o uriașă concentrare de forțe intr-o bătălie în care toate anotimpurile care s-au rînduit de-atunci au avut aceeași temperatură fierbinte a a- celei zile de august. Ca să mă înțelegeți mai bine, am să vă dau un exemplu : tronsonul tineretului s-a construit în imediata vecinătate a lacurilor Mamaia și Tașaul, cu puternice infiltrații de apă freatică. Practic, fiecare mușcătură de excavator tindea să fie colmatată și astupată de apa din izvoarele care se adunau în puhoaie, incit pompele aflate în funcțiune 24 de ore din 24 și specialiștii conduși de șeful de e- chipă Popescu Nil abia pridideau să facă față înaintării utilajelor grele. în aceste condiții, într-o zi de decembrie, una din pompele de mare capacitate a cedat, iar nivelul apei pe frontul de înaintare a început să crească in albia canalului cu un metru in zece ore, amenin- țind cu inundarea cele două excavatoare electrice de mare capacitate. șase buldozere și alte utilaje care puteau fi scoase din funcțiune pentru multă vreme. La apelul comandamentului șantierului, de mobilizare a tuturor forțelor pentru montarea urgentă a unei noi pompe și instalarea unor conducte suplimentare pentru evacuarea apei, toți brigadierii au răspuns prezent. Pe o lapoviță urită, care-ți intra în ochi și în suflet, mecanicii au mon

tat pompa, constructorii au amenajat amplasamentul conductei, sudorii au pus cap la cap țevile pe o distanță de cițiva kilometri, toți ceilalți au făcut» drum cu tîrnăcoa- pele și cazmalele pentru scurgerea șuvoaielor de apă și, după șase ore de muncă încrîncenată, în care îți înghețau degetele și trebuia să le dezmorțești la eșapamentul sau pe radiatoarele autobasculantelor, dar cămașa ți-era udă de transpirație și fruntea îmbrobonată de emoție, brigadierii au reușit să pună din nou stăpinire pe situație, iar munca și viața brigadierilor să reintre în ritm normal".Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă pentru brigadierii Șantierului național al tineretului de la Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari ritm normal de lucru ni se dau citeva exemple : adică ritmul de 3 500 metri cubi de pămînt și rocă excavați într-un singur schimb de Mihai Lupu, Mihai Roșea sau de Ion Bălulescu, deținătorul recordului absolut de 6 milioane metri cubi excavați la tronsoanele tineretului de pe cele două magistrale de ape care străbat Dobrogea. Ce înseamnă o desfășurare normală a vieții pe șantier ? înseamnă ca cei doi cumnați, Ilie Barcan și Nicolae Poenaru, împreună cu Elenele lor, adică cu soțiile, să-și dea intîlnire la schimbul turelor pe același excavator, care funcționează Ia fel de bine, după ani, ca atunci cind a ieșit din fabrica de la Brăila. Și mai înseamnă ca aceeași familie Barcan, care s-a mărit cu un copil pe șantierul Canalul Dunăre—Marea Neagră și cu încă unul pe șantierul Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari, să-și dorească neapărat ca și cel de-al treilea copil să se nască pe șantierul Canalului 

Dunăre — București. Dar ritmul și viața normală pe Șantierul național al tineretului însumează o infinitate de asemenea oameni, fapte și intîmplări. încercăm să aflăm dacă nu există totuși și excepții de la acest ritm și de la acest mod comunist de a gindi și trăi, care este caracteristic tineretului de pe șantier. Da, au fost și excepții, dar care nu contrazic regula, ci, dimpotrivă, o întăresc. Așa, de pildă, șantierul național al tineretului de pe Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari are faima de adevărată școală a muncii și educației revoluționare, prin care au trecut pînă acum, alături de brigadierii veterani, 7 000 de tineri elevi-brigadieri, veniți din toate liceele și școlile profesionale din țară, constituiți în brigăzi pe județe, care au muncit sau muncesc încă o perioadă de trei luni la realizarea acestui măreț edificiu. Din seria celor din acest an, brigada din Gorj s-a prezentat cu 19 tineri care aveau în buzunar cite un certificat medical care le recomanda activități... lipsite de efort. întrecerea socialistă pentru titlul de brigadă fruntașă are însă ca principal criteriu de apreciere munca efectivă prestată la realizarea canalului, tn momentul în care încă din prima lună brigada județului Sălaj s-a situat in frunte, cu o medie de 137 puncte, mîndria și demnitatea gor- jenilor și-au spus cuvintul, astfel că cei in cauză au uitat de scutirile medicale și au pus umărul la treabă pentru prestigiul brigăzii și județului lor.Legat de întrecerea care se desfășoară pe șantier, iată încă un fapt la fel de semnificativ. Aflînd de apropiata deschidere a Șantierului național al tineretului Canalul Dunăre — București, la realiza

Din cartea 
de onoare 
a muncii 

pentru patrie
• Făcind dovada hărniciei 

lor, a devotamentului și abne
gației patriotice, brigadierii ce
lor peste 200 de șantiere 
naționale, județene și locale ale 
tineretului au realizat și depă
șit planul pe primul semestru ai 
anului cu mult inainte de ter
men, efectuînd un volum de lu
crări în valoare de peste 1,6 mi
liarde lei.
• Brigadierii Șantierului na

țional al tineretului Canalul 
Poarta Albă — Midia - Năvo
dari, care au raportat în
cheierea în avans a lucrărilor 
la tronsonul de 5 km care le-a 
fost încredințat spre execuție, 
au excavat circa 8,1 mi
lioane metri cubi de pămînt și 
rocă și au efectuat lucrări de 
betonare, terasamente, dragaje 
și alte operațiuni în valoare de 
800 milioane lei.

• De la începutul anului, ti
nerii brigadieri de pe șantiere
le naționale ale tineretului de 
la Rovinari și Motru au extras 
peste un milion tone cărbune.

• Prin munca entuziastă o ti
nerilor de pe șantierele de îm
bunătățiri funciare au fost fi
nalizate in acest an lucrări de 
irigații pe 24 690 hectare.

• Ca urmare a executării în 
avans a unui mare volum de 
lucrări - peste 410 000 metri 
cubi pămînt excavat și peste 
6 000 metri cubi turnări betoa
ne — brigadierii Șantierului na
țional al tineretului „Amenaja
rea complexă a riului Dîmbovi- 
to" raportează executarea ulti
melor pregătiri în vederea acu
mulării apei in lacul Morii.

• Datorită muncii entuzias
te a tinerilor brigadieri vor fi 
puse în curînd în funcțiune noi 
capacități energetice la termo
centralele de la Anina și Dro- 
beta-Turnu Severin.

rea căruia doresc din toată inima să participe, și pentru a cinsti cu noi fapte de muncă ziua de 23 August. brigada județului Iași a lansat chemarea la Întrecere pentru realizarea in plus in luna august a 10 000 metri pă- trați de taluze, să monteze 30 000 elemente prefabricate din beton in maluri, să întindă 40 000 metri cubi piatră spartă și brută pe fundul canalului și 1 000 metri cubi de pă- mint fertil in zonele care urmează să fie redate agriculturii, ceea ce înseamnă, practic, finalizarea completă, inainte de termen, a tuturor angajamentelor suplimentare asumate de brigadierii de pe șantier in fața secretarului general al partidului, cu prilejul vizitei de lucru efectuate la 7 august 1985.Acum, in preajma marii sărbători de la 23 August, chemarea la întrecere a brigăzii județului Iași devine faptă împlinită zi cu zi, iar cei 1 300 de brigadieri pot fi intil- niți la lucru în punctele cele mai fierbinți ale noii magistrale de ape in care se dau ultimele bătălii decisive pentru finalizarea angajamentului suplimentar luat de a realiza încă 2 km de canal peste cei 5 km inițial realizați, dar și la e- xecuția digurilor, la continuarea excavațiilor pe celelalte tronsoane, la finisarea malurilor.'deviza lor de muncă fiind, și de data aceasta, de a fi primii la terminarea acestui mare edificiu al „Epocii Nicolae Ceaușescu", pentru a se putea astfel număra printre.,' primii la construcția celui care a și început pe Șantierul național al tineretului de la Canalul Dunăre — București.
Georqe MIHAESCU corespondentul „Scînteii”

Tradiția muncii eroice
— o simbolică și scumpă ștafetă5 august 1986. Zi obișnuită de august. Zi de muncă avîntată, una din zilele în care întreaga țară se pregătește să intîmpine cu noi și semnificative izbinzi marea noastră sărbătoare națională de la 23 August. în această zi, in vecinătatea Bucureștiului are loc un moment de rezonantă în munca și viața zecilor de mii de brigadieri, a întregului tineret al patriei : IȘI ÎNCEPE ACTIVITATEA ȘANTIERUL NAȚIONAL AL TINERETULUI CANALUL DUNĂRE — BUCUREȘTI, grandioasă lucrare care va crea capitalei României socialiste o nouă poartă, o nouă deschidere spre lume. Spicuim din telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele Republicii, de participanții la adu

Șantierul national al tineretului „Sistemul de îmbunătățiri funciare 
Cimpia Caracol". Unul din cele șase asemenea mari șantiere din 

domeniul agriculturii

Șantierul național al tineretului „Amenajarea complexă a riului Dîm
bovița". Brigadierii acestui șantier merită toate felicitările. Ei si-au reali

zat planul semestrial în proporție de 181 Io suta

Șantierul național al tineretului, „Termocentrala Drobeta-Turnu Severin”. 
Valoarea lucrărilor asumate de brigadieri pentru acest an se ridică 

la 280 milioane lei

narea festivă de deschidere a lu- 1 crărilor . Șantierului național al tineretului Canalul Dunăre — București: „Mindri de a fi chemați să participăm la realizarea unei părți importante din noua magistrală albastră ce va dăinui peste veacuri, ca mărturie a geniului constructiv al poporului rohiân. vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că noua generație de tineri în uniformă albastră cu ecuson de brigadier va cinsti locul de onoare acordat în marele front al muncii pentru țară, executind întocmai și la timp sarcinile încredințate ce însumează, valoric, un volum de lucrări de 2,28 miliarde lei, ducind mai departe cu entuziasm, pasiune și pricepere, ca pe o simbolică și scumpă ștafetă, tradiția muncii eroice a constructorilor Canalului Dunăre-Marea Neagră".
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„ZIUA MINERULUI INVITAȚIE LA UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PRIVIND CREȘTEREA

Adunarea festivă EFICIENTEI ECONOMICE ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE:
• wLa Teatrul de Stat ..Valea Jiului" din Petroșani a avut loc. sîm- bătă după-amiază. o adunare, festivă dedicată ..Zilei minerului1, la cate au luat parte oameni ai muncii din unități de extracție și preparare a cărbunelui, institute de cercetare și proiectare. întreprinderi producătoare de utilaj minier, precum și din alte unități economice ale Văii Jiului.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ion Resiga, prim-seeretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R.Despre semnificația și importanța evenimentului a vorbit tovarășul Dan Surulescu, directorul general al Combinatului minier Valea Jiului. Evocind bogatele tradiții revoluționare ale minerilor, ampla lor activitate pentru înflorirea și bunăstarea patriei noastre socialiste, vorbitorul a înfățișat rezultatele remarcabile cu care colectivele muncitorești din acest bazin minier in- timpină marea sărbătoare națională de la 23 August, transformările profunde pe care le-a cunoscut industria minieră în anii noștri ca urmare a perfecționării tehnologiilor de exploatare și ridicării nivelului de pregătire profesională a cadrelor. eforturile depuse de partidul și statul nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă si viață ale minerilor, angajamentul unanim al acestora de a-și consacra întreaga

Țării, cit mai
GORJAngajate cu toată răspunderea și dăruirea in întrecerea patriotică desfășurată in cinstea marii sărbători de la 23 August și a „Zilei minerului11,. colectivele de muncă din bazinul carbonifer al Gorjului raportează realizări de prestigiu in marele efort pentru a da țării tot mai mult cărbune. Astfel., formațiile de lucru din carierele de lignit au preluat inițiativa „Cu fiecare excavator cu rotor — un volum sporit de masă minieră excavată", asigurind folosirea cu indici superiori a utilajelor conducătoare și a circuitelor de. transport. în minele subterane de la Motru. Jilț și Ur- dari s-a desfășurat o rodnică săp- tămînă-record. concretizată in creșterea cu 15 la sută a randamentului mediu pe post în abataje. în raportul de producție dedicat „Zilei minerului11, la loc de frunte și-au înscris numele colectivele muncitorești din 8 unități extractive care au reușit să extragă suplimentar, de la inceputul anului și pină în prezent, peste 350 000 tone cărbune energetic. (Dumitru Prună).

MARAMUREȘîncheind cu succes lucrările complexe de săpare și amenajare concomitentă a puțului de‘extracție de fa Valea Colbului, colectivul de hulncă de la mina Ilba din județul Maramureș a dat in exploatare un nou orizont de minereuri de nefe-
Cura balneară și menținerea sănătățiiîntre numeroasele stațiuni balneoclimaterice din țara noastră cu mare valoare terapeutică. Vatra Dornei se situează printre primele zece, ca importanță și totodată ca renume internaținal. Stațiunea oferă condiții excelente pentru cura activă de sănătate, în tot timpul anului, de menținere a sănătății datorită faptului că este situată la o altitudine de 800 m. in ambianța bogatelor păduri de conifere și foioase care o Înconjoară. Vatra Dornei beneficiază de o atmosferă bogată in aeroioni negativi și esențe volatile de conifere, cu influențe foarte bune asupra sistemului nervos și de tonifiere generală a organismului.— Anual — ne spune dr. Ion Mîn- drilă. medicul-șef al stațiunii — peste 25 000 de turiști beneficiază de tratament cu factori naturali și fi- zioterapici. cum sint : băi la cadă cu apă carbogazoasă. împachetări și băi cu nămol, împachetări cu parafină. masaj, gimnastică medicală, kinetoterapie, electroterapie (diadi- namice. galvanoionizări. ultrasunet, unde scurte, ultraviolete, solux. in- terfrem). Avem. apoi, proceduri de hidroterapie, care constau din aluziuni. duș subacvatic, bazin, băi de plante, saună șj mofete artificiale.Ce afecțiuni pot fi tratate cu factori naturali in stațiunea Vatra Dornei ? Dr. Ceciliâ Tabareea, medic principal de specialitate la Complexul bazei de tratament „Bradul11 din Vatra Dornei. al cărei cabinet cunoaște cea mai mare afluență. . ne face precizări în acest sens. „Marea majoritate a celor veniți in stațiune (circa 75—80 la sută) au boli a- sociate. mai ales reumatismale degenerative cu cardiovasculare. Explicația vine de la faptul că stațiunea Vatra Dornei prin specificul ei prezintă a- vantajul că aici se pot face tratamente atit pentru bolile reumatismale. . cit și pentru afecțiunile cardiovasculare, pe cînd în alte ■ stațiuni factorii naturali folosiți in tratamentul bolilor reumatismale sint mai greu de suportat de către cardiaci. în ce privește afecțiunile și indicațiile terapeutice specifice stațiunii pe primul loc se află bolile aparatului cardiovascular; tratamentele și refacerea după infarctul de miocard (la 6—12 luni după convalescență. in funcție de recomandarea medicului care face trimiterea). Beneficiază de tratament și persoanele cu cardiopatie ischemică, val- vulopatii, hipertensiune arterială, varice cu perturbări de circulație periferică, arterite, sechele după fle- bite. nevroze ale aparatului cardiovascular. ateroscleroză 1;.A doua mare categorie de afecțiuni indicate pentru tratament în stațiunea Vatra Dornei o constituie bolile aparatului locomotor, afecțiuni reumatismale degenerative (artroze, spondiloze), boli reumatismale de tip inflamator, afecțiuni sau sechele posttraumatice și neurologice. în a- fară de aceste două mari categorii smt ameliorate prin tratamente specifice și alte boli asociate celor de mai sus. și anume : boli endocrine, digestive, ale căilor urinare, afecțiuni ginecologice, tulburări metabolice (obezitate, dezechilibre funcționale), nevroze, afecțiuni pulmonare.Dintre factorii naturali specifici, care au adus faimă stațiunii, pe primul loc se situează izvoarele de ape minerale carbogazoase (feruginoase, bicarbonatate, clorurate sodice, calci- ce, magneziene, atermale), cu o mi

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

capacitate pentru înfăptuirea programului național de lărgire a bazei de materii prime și energetice, în continuare, vorbitorul s-a referit la sarcinile deosebit de mobilizatoare ce revin minerilor din Valea Jiului in creșterea continuă a producției de cărbune, îndeosebi a celei de huilă pentru cocs și semicocs.Minerilor, tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului le-a fost transmis din partea Biroului Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., un cald mesaj de felicitare pentru activitatea desfășurată in primele 7 luni ale anului, însoțită de urarea de a obține noi succese în . îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Tntr-o atmosferă de puternic entuziasm, parti cipanții la adunarea festivă de la Petroșani au adresat o telegramă C.C. al P.C.K., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în încheierea manifestării a tost prezentat un program artistic.
★Adunări festive consacrate „Zilei minerului1' au avut, loc în unitățile extractive, combinatele și centralele miniere de pe întreg cuprinsul patriei. (Agerpres)

mult cărbune!roase. După cum ne spunea. ieri directorul minei, inginerul loan Dulfu. această importantă lucrare se inscrie in efortul minerilor maramureșeni de a-și spori contribuția la lărgirea bazei de materii prime a țării. La efectuarea lucrărilor de deschidere a noului orizont minier a fost testată o nouă tehnologie cu utilaje românești de mare eficiență. Sub raportul scurtării duratei de pregătire a orizontului pentru darea in exploatare. soluția aleasă a dus la evitarea săpării unei galerii de 6 kilometri cu cheltuieli incomparabil mai mari și care ar fi durat cițiva ani. optîndu-se pentru un puț de 100 metri' realizat în condiții de rocă deosebite. (Gheorghe Susa).
SĂLAJ9 august, sîmbătă dimineața : schimbul I a preluat ștafeta mult mai repede decît în alte dăți.— O grabă justificată : pină azi, 9 august, ortacii sălăjeni au extras peste plan 27 000 tone cărbune net — ne spune inginerul Nicolae Col- țan. directorul adjunct al Întreprinderii miniere Sărmășag. Aș dori să menționez că. întregul spor de producție a fost realizat în principal prin aplicarea măsurilor privind organizarea științifică a producției și a'muncii, prin mai buna întreținere și exploatare a utilajelor din dotare, printr-o mobilizare exemplară a minerilor la fiecare loc de muncă. (Eugen Teglaș).

neralizare ce variază între 1,2—2,4 la sută și apoi nămolul de turba. Climatul sedativ, tonifiant, ca și factorii naturali cu indicații terapeutice pentru o gamă largă de suferințe sint cu atit mai utili in prevenirea îmbolnăvirilor și păstrarea stării de sănătate. Stațiunea oferă condiții ideale pentru cura profilactică activă care co'nstă din turism, plimbare, drumeție, practicarea jocurilor sportive intr-o atmosferă pură, ionizată, benefică reconfortării și tonifierii generale.Interesant de reținut este și modul in care acționează unii factori naturali. Apa carbogazoasă. de pildă, are o acțiune de vasodilatare, mai ales periferică și prin aceasta influențează in mod favorabil, nor- malizind, valorile hipertensiunii arteriale, ameliorează bolile aparatului circulator periferic, are o acțiune specifică asupra mușchiului inimii (miocardului) pe care îl echilibrează și fortifică. De altfel, arată dr. I. Mîndrilă, nu întîmplător se spune că balneo- terapia este o terapie normaliza- toare a diferitelor funcții : circulatorie, locomotorie, nervoasă, metabolică. respiratorie etc. Se știe că gimnastica poate avea rol fie de sedare (calmare), fie de stimulare, in funcție de durata și intensitatea cu care fac deferitele exerciții : tot la fel factorii naturali amintiți — apa, aerul, soarele — folosiți corect au rol fie de stimulare, fie de sedare, ameliorînd multe suferințe, dar mai ales prevenindu-le.— Fără îndoială că acești factori naturali își vor face simțit efectul terapeutic și prin dialogul dintre pacient și medic, dacă bineînțeles a- cesta are loc.— Este, o obligație, a noastră, profesională. de mare răspundere — ne precizează C. Tabareea — de a explica fiecărui pacient venit la tratament sau om al muncii venit la odihnă rolul factorilor naturali asupra stării de sănătate și mai ales ce urmărim noi prin procedurile prescrise și ce are de făcut, fiecare, în continuare, după plecarea din stațiune. Sint indicații utile referitoare la alimentație și mod de viață, la practicarea mișcării, a gimnasticii de intreținere și chiar cum să se aplece (mai ales cei cu discopatii sau predispoziții) sau cum să ridice o greutate fără riscul de a declanșa o criză de lom- bosciațică etc. ; în sfîrșit, fiecăruia, după caz, i se dau sfaturi individualizate pentru că se știe că nu există boli, ci bolnavi. Dar tuturor celor veniți la cura de tratament sau la odihnă le recomandăm ca, în continuare, în tot timpul anului să ducă o viață activă, cumpătată, evitind excesele, practicînd mișcarea și exercițiile fizice care mențin mobilitatea articulațiilor și stimulează funcțiile vitale ale organismului.
Elena MANTU

Ca in fiecare an, săr
bătorim azi „Ziua mi
nerului", zi in care 
partidul. întregul nos
tru popor omagiază 
glorioasele tradiții de 
luptă revoluționară ale 
minerilor, cinstesc 
munca plină de abne
gație și dăruire pe 
care acest detașament 
de frunte al clasei 
noastre muncitoare o 
consacră dezvoltării 
bazei energetice și de 
materii prime a țării, 
progresului general al 
patriei noastre.

Muncind cu înaltă 
răspundere pentru în
deplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan in 
acest prim an al nou
lui cincinal, minerii 
țării intimpină marea 
sărbătoare națională 
de la 23 August și 
ziua lor cu noi și im
portante realizări. Nu
meroase colective din 
unitățile miniere au 
obținut in perioada 
care a trecut din acest 
an însemnate depășiri 
de plan la producția 
de cărbune, minereuri 
feroase și neferoase, 
la alte substanțe mi
nerale utile. Sub de
viza patriotică ..Țării 
cit mai mult cărbune", 
minerii fac eforturi 
deosebite pentru a 
pune la dispoziția 
economiei naționale 
cantități mereu sporite 
de cărbune energetic și 
cocsificabil. In același 
timp se acționează cu 
hotărîre pentru spori
rea producției de mi
nereuri, pentru creș
terea productivității 
muncii și reducerea 
cheltuielilor materiale 
și de energie.

Pe baza unor impor
tanțe programe ela
borate din inițiativa 
secretarului general al 
partidului; tovarășul

Nicolae Ceaușescu. in 
ultimele două decenii 
statul nostru a alocat 
importante fonduri de 
investiții pentru ex
tinderea mecanizării, 
introducerea de mij
loace tehnice și teh
nologii moderne de 
mare randament, pen
tru deschiderea de noi 
mine, dezvoltarea și 
modernizarea celor 
existente, ceea ce a 
schimbat radical con
dițiile de muncă și de 
viață ale minerilor.

Astăzi, pretutindeni 
unde sint așezări de 
mineri, te intimpină a- 
ceeași imagine stenică, 
primitoare, cu blocuri 
noi de locuințe, cu 
școli și spitale, creșe 
și grădinițe, teatre si 
cinematografe, cluburi 
muncitorești, case de 
cultură. Este imaginea 
unui nivel de viață 
civilizat, demn, ima
ginea înaltei prețuiri 
de care se bucură mi
nerii in societatea 
noastră socialistă, este 
ilustrarea unei stator
nice preocupări a 
partidului nostru, per
sonal a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea conti
nuă a nivelului lor de 
trai.

Ca tn toți anii con
strucției socialiste, mi
nerii sint chemați și 
acum să asigure can
tități tot mai mări de 
cărbune pentru caza- 
nele termocentralelor, 
pentru cuptoarele oțe- 
lăriilor, minereuri fe
roase și neferoase, sub
stanțe minerale utile, 
pentru progresul ne
întrerupt, in ritmuri 
înalte, al economiei 
naționale: Aceasta este 
oi cerință maioră. de o 
deosebită însemnătate, 
un imperativ vital

Complexul sanatoria! „Hebe" din Singeorz Bai

Poate fi piața o veritabilă „oglindă" a grădinilor, se regăsește 
prospețimea legumelor și fructelor în magazine și chioșcuri, in raf
turi și pe, tarabe, ajung ele să satisfacă cerințele cumpărătorilor ? Am 
urmărit, citeva zile, drumul legumelor și fructelor de la capăt, adică 
din grădinile și livezile aflate in zonele din jurul Capitalei pină la 
consumator, ceea ce ne-a prilejuit desprinderea unui șir de concluzii.

în interesul bunei aprovizionări a populației

Drumul produselor de sezon din grădini 
în piețe—mai scurt, mai operativ!

Să menționăm că factorii de decizie din acest domeniu au nominalizat, pe lingă zona limitrofă din jurul Capitalei, șase mari bazine legumicole situate in județele Giurgiu. Călărași, Teleorman, Ialomița, avînd ca destinație exclusivă aprovizionarea Bucureștiului. Concentrarea și specializarea producției prezintă certe avantaje, incepind cu reducerea distanțelor de transport și a timpului scurs de ia recoltare pină la vînza- rea in magazine și piețe.„Din respect. față de consumatori, din dorința de a le oferi produse de calitate extra și I, sortăm in cimp întreaga producție de legume — ne spune ing. Ruxandra Robescu, șefa fermei legumicole de la I.A.S. Po- pești-Leordeni. Recoltăm și livrăm cite 230 tone de legume zilnic, le sortăm în așa fel ineît să nu mai fie nevoie de resortare. Și tot pentru a satisface cerințele consumatorilor, conducerea unității a optat pentru soiuri cu coacere eșalonată, ceea ce asigură continuitatea livrărilor11.
„Astăzi recoltăm, astăzi 

livrăm" este cuv’ntu' de ordine urmărit cu stăruitoare consecvență în întreprinderile agricole de stat din jurul Capitalei și in cooperativele agricole Jilava. Nuci. Vîrteju, Măgurele. Afumați, Otopeni și altele. „Ritmicitatea — apreciază inginerul- șef Florian Ciurel de la cooperativa agricolă Măgurele — este rezultatul 

pentru traducerea în 
viață a istoricelor ho- 
tăriri ale celui' de-al 
XHl-lea Congres al 
partidului.

Iată de ce. in acest 
moment sărbătoresc, 
evidențiind munca 
eroică, plină de dărui
re a minerilor, se cu
vine menționat că, in 
perioada care a trecut 
de la inceputul anului, 
unele unități miniere 
nu au realizat integral 
prevederile planului. 
Este un motiv in plus 
pentru mobilizarea 
plenară a tuturor for
țelor, așa cum au do
vedit minerii in toate 
ocaziile, că știu să 
se mobilizeze la che
marea partidului, a 
secretarului său ge
neral, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
spre a asigura îndepli
nirea integrală de că
tre fiecare unitate mi
nieră a planului in' a- 
cest an și pe întregul 
cincinal. tn spiritul 

, exigențelor formulate 
de conducătorul parti
dului nostru, minerii 
sint chemați să-și con
centreze și mai puter
nic eforturile pentru 
creșterea mai susținu
tă a producției, acțio- 
nind cu hotărîre, cu 
înaltă răspundere și 
exigență pentru buna 
organizare a întregii 
activități, întărirea or
dinii și disciplinei și 
folosirea cu randamen
te superioare a mijloa
celor tehnice.

De ziua lor, întregul 
popor înconjoară cu 
dragoste și căldură pe 
bravii mineri ai patriei 
și le urează noi și im
portante izbinzi in 
munca lor plină de răs
pundere. ca și tradițio
nalul „Noroc bun".

■ ți ■&. '

corelării riguroase a graficelor de recoltare și livrare a legumelor11. Am fi dorit să consemnăm aceleași aspecte la asociația pentru cultura legumelor Popești-Leordeni. Una dintre ferme a reușit să respecte întocmai graficele de recoltare. Dar ce folos, din moment ce 4 500 lădițe cu tomate nu erau preluate 1 Mai mult de jumătate din tomate fuseseră recoltate cu o zi înainte. In loc de 20 tone de tomate prevăzute in grafice abia fuseseră preluate citeva tone. E de prisos să adăugăm că sub arșița soarelui „fața comercială11 a tomatelor începuse să pălească.
„Micile" probleme ale 

unui mare bazin legumicol. Aminteam la început despre bazinele legumicole destinate aprovizionării Capitalei. Unul dintre acestea — întreprinderea pentru producerea legumelor Uzunu, județul Giurgiu, are deschise porțile Capitalei pentru 42 000 tone de legume. „Livrăm, mai exact am putea livra, zilnic cel puțin 150—200 tone de legume, dar...11. Aflăm de la inginerul Nicolae Istra- te, directorul unității, că în nici una din zilele săptămînii trecute graficele de livrare n-au fost respectate. Și nu pentru că ar lipsi legumele, care se află din abundență în ferme. în ziua documentării noastre cîteva tone de tomate erau așezate pe pămintul gol. In apropiere, grămezi de vinete aveau aceeași soartă. Cauza e una singură : lipsa lădițelor. - în loc de

Dacă există o problemă prioritară în agricultura sătmăreană, aceasta este fără îndoială sporirea eficienței întregii activități și, cu deosebire, a producției vegetale și animale. Și aceasta, în primul rind, pentru că aici există in momentul de față un număr important de unități care continuă să lucreze cu rentabilitate scăzută in ciuda faptului că multe din ele dispun de toate condițiile pentru a avea o eficiență bună. Iată de ce este de apreciat acțiunea declanșată de comitetul județean de partid de a pune pe baze economice activitatea fiecărei unități, de a spori la nivelul maxim posibil rentabilitatea agriculturii sătmărene. Sint de subliniat în acest sens acțiunile întreprinse în ultimii doi ani pentru găsirea unui profil de producție fiecărei unități, specific condițiilor pedoclimatice zonei din care face parte. în stabilirea acestui profil s-a pornit mai ales de la cerința de a reconsidera unele bazine cu tradiție îndelungată in realizarea unor produse. Un lucru esențial care merită a fi subliniat este a- cela că acțiunea de redresare economică a unităților agricole a fost gindită ca un proces care urmărește, în primul rind, punerea in valoare a resurselor agricole; a- portul industriei mici la îmbunătățirea situației financiare urmînd să crească mai ales pe seama dezvoltării activităților cu profil de construcții, astfel ineît în- tr-un viitor apropiat toate consiliile agroindustriale să-și poată realiza cu forțe proprii acele obiective a căror realizare nu necesită o dotare specială. Incepînd chiar cu acest an a fost a- doptată o soluție de mare eficiență în domeniul construcției adăposturilor zootehnice. Astfel, în vederea sporirii ritmului de lucru, dar mai ales a reducerii cheltuielilor, comitetul județean de partid a indicat ca întreprinderea județeană specializată în construcții-montaj să transporte la locul viitoarelor grajduri doar elementele de structură din prefabricate, restul (pereții, pardoseala etc.) urmînd a fi realizate la fața locului cu materiale locale — cărămizi sau alte produse care se pot executa in comuna respectivă. In felul acesta, întreprinderea specializată va fi in măsură să ridice structura de rezistență la un număr de grajduri de 3 ori mai mare decît era prevăzut in forma de organizară în care aceasta era obligată să .. .predea grajdurile la cheie,, cum s-ar zice. Efectul economic se va' materializa insă la cooperativele agricole care, prin- implicarea lor in executarea grajdurilor cu forțe proprii, vor fi în măsură să reducă cu 25—30 la sută costul acestora.CRITERIUL DE REFERINȚĂ - EXPERIENȚA UNITĂȚILOR FRUNTAȘEPreocupîndu-se stăruitor de problemele creșterii eficienței activității agricole, comitetul județean de partid a cerut organelor agricole, conducerilor unităților și cadrelor economice ca programele de redresare să aibă drept punct de referință experiența pozitivă a unităților fruntașe, cu deosebire a acelora care au reușit în ultimii ani să găsească soluții ce le-au permis să iasă din starea de ineficientă în care se aflau. Există numeroase asemenea unități, unele dintre ele situindu-se astăzi pe locuri de frunte în agricultura județului. Cele din zona Careiului, cu deosebire cooperativele agricole din Petrești și Foeni, pot oferi elemente de

15—20 mii de lădițd in stoc — ni se spune — abia ne descurcăm de pe o zi pe alta. Constatăm un fapt surprinzător : legumele se încarcă in lădițele aduse de fiecare șofer, în loc ca acestea să fie pline la sosirea mașinilor. Din această cauză, timpul de staționare a mijloacelor de transport se prelungește, iar rulajul lădițelor este încetinit. Soluționarea problemei ambalajelor se pune cu toată acuitatea pentru transportul tomatelor, legume de sezon perisabile. Ia care „coacerea explozivă11 implică un mare volum de transport, precum și corelarea graficelor de recoltare și livrare. „Am putea livra 40—50 tone de tomate pe zi, chiar mai mult, dar graficele prevăd numai opt tone, din care în săptămîna trecută s-au preluat jumătate, iar în unele zile nici atit11 — precizează directorul.Din locul unde ne aflam, la basculă. urmăream sosirea și plecarea in cursă a mașinilor, dar nu prea aveam ce urmări, pentru că in ziua respectivă au sosit numai 10 din cele 25 de mașini de mare capacitate comandate. Intirzierea preluării legumelor este comună tuturor celor unsprezece ferme ale acestei mari întreprinderi legumicole. Argument ? Cei șase mii de saci răspin- diți pe cimp, plini cu ceapă nepreluată, sutele de tone de ceapă recoltată mecanic și înșirată în straturi cît vezi cu ochii.Citeva întrebări stăruie : nu ar putea fi di.șponibilizate mai multe mijloace de transport pentru produsele cele mai perisabile ? Nu ar putea deveni obligatorie practica întilnită pe alocuri de a acorda prioritate acestor produse extinzînd transporturile combinate cu mașini de mare capacitate ? Și de ce unele din produsele de sezon — cartofi, pepeni și 

mare însemnătate practică tn găsirea unui sistem judicios de gospodărire. Care sint aceste elemente ?în locul unui răspuns, economis- tul-șef al consiliului agroindustrial Cărei, Petru Bonto, ne propune să vedem mai întîi cum arată culturile din cîmp și mai ales să ne convingem cît preț se pune aici pe gospodărirea fiecărei palme de pămint.De o parte și de alta a drumurilor de țară ce duc de la Cărei spre Petrești, Foeni, Sanislău și de aici spre Lucăceni, Căpleni și Berveni, lanurile de porumb, sfeclă de zahăr, cinepă sau cartofi se dezvăluie privirii în toată frumusețea rodului bogat făurit de oameni cu multă trudă și pricepere. Expri- mindu-ne admirația pentru munca, pentru profesionalismul oamenilor și specialiștilor de aici, facem observația că noi am venit pentru a analiza latura economico-financiară a activității și mai puțin pe cea tehnică. „Asta să și facem — ne răspunde economistul-șef. Las la 
Cum acționează economiștii 

consiliilor agroindustriale 
pentru exercitarea 

răspunderilor conferite 
prin lege

latitudinea dumneavoastră locul demonstrației practice11. Ne oprim deci în hotarul cooperatorilor din Foeni, la marginea unei sole cultivate cu sfeclă de zahăr. Tovarășul Bonto ne îndeamnă să privim mai întii în lungul unui rind de sfeclă semănat pe aliniamentul stilpilor de telecomunicații. Dintr-o privire ne dăm seama că acest lucru nu putea fi realizat cu mașina, ci numai cu mina. Economistul măsoară cu privirea lungimea rindului pe care o împarte apoi la 12, iar citul obținut îl înmulțește cu greutatea medie a unei rădăcini, rezultînd o cantitate totală de sfeclă de 600 kg. Semnificația practică a acestei jumătăți de tone în plus este incomparabil mai mare decît valoarea intrinsecă a producției. Și ea își găsește explicația intr-un anumit mod de gospodărire. în concepția acestor oameni asupra relației directe ce trebuie să existe între nivelul producției și eficiența finală a acesteia. Eficiența finală gîndită nu în primul rînd pe ansamblul activității, ci pe fiecare element care poate influența nivelul costurilor de producție. Jar în gîndirea acestor oameni, primul și cel mai important factor de producție este pămintul. Folosirea lui nu numai integrală, ci și la nivelul maxim al capacității productive. „în condiții asemănătoare de producție ca acum cinci ani — ține să precizeze economistul- șef al consiliului agroindustrial — recoltăm astăzi la culturile prăsitoare cu 10 000—15 000 de plante mai multe. Cum s-ar spune, numai pe această cale, folosind cam aceleași cheltuieli, obținem un spor de producție de 2 000—3 000 kg. Ce înseamnă asta ? Un beneficiu suplimentar de cel puțin 600 — 1 000 lei la hectar. Alte cîteva sute de lei. se obțin de pe urma unui alt factor a cărui punere în practică nu a presupus nici un fel de investiție materială și financiară, decît doar o investiție de inteligență. Este vorba de schimbările ce au intervenit in repartizarea culturilor 

altele — nu ar fi transportate cu mijloace eliberate de la alte lucrări agricole ?
Problemele sint clarificate 

„în mare". TimP de cîteva ore am asistat Ia discuții între reprezentanți ai comerțului și ai centralei de legume și fructe, discuții menite să reglementeze pină în cele mai mici amănunte modalitățile de conlucrare. Un dialog purtat cu exigență și responsabilitate între cadre eu experiență și care a dus ia concluzii și măsuri cu caracter unitar, de certă utilitate.Problema este cum se aplică Și cum sint respectate aceste măsuri, îndeosebi graficele de livrare și de transport din cîmp pină în magazinele comerțului. „Problemele sint in linii mari clarificate, rămîne să soluționăm... amănuntele11 — ni s-a spus ! Numai că aceste „amănunte11 nu-s deloc negiijabije. Drumul direct al legumelor din grădini în magazinele de desfacere cunoaște o deviere, tre- cînd prin depozitele I.L.F. din Ber- ceni și Militari, unde se întocmesc actele de rigoare. E o abatere, mai mare sau mai mică, in raport de traseele dintre bazinele legumicole și depozite, dar ea înseamnă consum de carburanți și pierderi inutile de timp. Problemele se complică la fel de 
Activitatea complexă desfășurată în grădini și ferme legumicole 

și pomicole, efortul de organizare a recoltării se cer dublate de mă
suri similare pentru asigurarea livrării și transportului zilnic a mii și 
mii de tone de legume și fructe, pentru buna aprovizionare a popu
lației. Ancheta de față pune in evidență probleme a căror soluțio
nare necesită măsuri operative din partea forurilor de resort și un 
răspuns prompt pentru informarea cititorilor.

C. BORDEIANU

în teritoriu, fapt ce a permis nu numai o anumită specializare a unor unități — element organizatoric ce a determinat, după aprecierea economistului-șef, o sporire cu circa 15—20 la sută a randamentelor — dar prin orientarea culturilor așa-zis intensive (aducătoare de mari venituri la hectar) spre unitățile cu o situație economică deficitară, s-a reușit, practic, ca intr-o perioadă scurtă să fie puse bazele unei consolidări economice serioase, de durată11. Convin- gindu-ne asupra efectelor economice pozitive pe care le-au avut schimbările tehnice și organizatorice asupra sporirii eficienței producției, îi propunem economistului-șef să axăm totuși analiza pe problemele ce țin de reducerea costurilor, de valorificarea producției, de economicitatea investițiilor făcute. „Este adevărat, urmărim și judecăm fiecare cheltuială pe care o facem. Dar intr-o agricultură intensivă, de tipul celei pe care o practicăm noi. mărimea cheltuielilor trebuie să-1 preocupe pe un economist în strinsă legătură cu nivelul producțiilor pe care la realizează la hectar, deci cu venitul pe care il obține. Astăzi nu poți să lucrezi cu eficiență ridicată, să ai o bază economică puternică, dacă nu faci investiții mari, care să aducă venituri și mai mari. Pențru că, in fond, esența beneficiului se reduce la diferența îptre ce ai cîști- gat din valorificarea producției și cheltuielile care le-ai făcut pentru realizarea ei. Iar în cazul agriculturii această diferență trebuie calculată in primul rind la hectar și numai apoi pe fiecare produs în parte. Cînd ne-am propus să redresăm economic cele citeva unități agricole ce lucrau cu pierderi, specialiștii de aici ne-au solicitat să le mărim suprafețele cu grîu sau orz, în detrimentul plantelor tehnice, demonstrîndu-ne (de fapt în mod real) că beneficiul de la fiecare tonă de griu și orz este mai mare decît la sfeclă, să zicem. I-am îndemnat atunci să schimbe baza de calcul și să facă demonstrația de eficiență la hectar și nu pe tone de produs. Ce a rezultat ? Că, într-adevăr, cheltuielile de producție la hectarul cu sfeclă depășesc de aproape 4 ori pe cele de la grîu. dar în același timp venitul net obținut la hectarul cultivat cu sfeclă este cam tot de 4 ori mai mare, ca să nu mai vorbim de faptul că o bună parte din cheltuielile făcute la sfeclă o reprezintă cea legată de retribuirea cooperatorilor. Așa am reușit noi să rentabilizăm toate cooperativele agricole și să punem treptat bazele unui sistem de autofinanțare. Acum optica s-a schimbat, în dorința de a se consolida economic cît mal bine, toți solicită să le mărim ponderea plantelor tehnice. Or, acest lucru nu este posibil. Nu numai din rațiuni ce țin de interesele economiei naționale, ci și de principiile fundamentale care stau la baza organizării asolamentelor, de fapt la baza unui sistem rațional de agricultură11.
In legătură cu măsurile preconi

zate pentru îmbunătățirea activității 
economico-financiare a cooperative
lor agricole din alte două consilii 
agroindustriale din județul Satu 
Mare și cu unele învățăminte de or
din general privind modul in care 
smt concepute și înfăptuite progra
mele de redresare vom reveni in
tr-un număr viitor al ziarului.

Iosif POP 
Octav GRUMEZA corespondentul „Scinteii"

inutil atunci cînd legumele nu sint sortate în cîmp și urmează să fie descărcate și sortate în depozite, apoi reincărcate pentru a fi livrate magazinelor. în aceste situații, deloc puține, se pierd una. două zile, iar prospețimea și calitatea legumelor sint afectate.„Aprovizionarea de noapte aducea grădina in piață11, ne spune unul din specialiștii Centralei de legume și fructe. Este cert că programarea mijloacelor de transport pentru livrarea directă a legumelor către magazinele de desfacere ar permite aprovizionarea acestora în cursul nopții, astfel incit produsele să se afle la dispoziția cumpărătorilor din prima oră a dimineții. „Primim marfă la orice oră din zi și în prima parte a nopții pină pe la orele 23 — ne spune responsabilul magazinului de legume și fructe din Piața Amzei, tovarășul Stan Traian, E o muncă nu tocmai ușoară, dar necesară și utilă cumpărătorilor. Cine întîrzie descărcarea unui mijloc de transport riscă să piardă «fața comercială» a legumelor11. Care față comercială se pierde prea ușor, în prea multe situații, in marea majoritate a magazinelor și chioșcurilor de legume din Capitală, timpul de aprovizionare fiind doar ziua-lumină. De fapt, aceasta este regula generală, aprovizionarea de noapte devenind o excepție.
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SCRISOAREA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R. 

adresată tovarășului Manea Mănescu 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani 

Dragă tovarășe Manea Mănescu,La aniversarea împlinirii vîrstei de 70 de ani, ne face o deosebită plăcere ca, în numele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să-ți adresăm, din toată inima, cele mai calde felicitări, viață îndelungată și tericită.Dorim să-ți exprimăm — și cu acest prilej sărbătoresc — sentimentele noastre de stimă și apreciere pentru activitatea îndelungată pe care ai desfășurat-o și o desfășori, cu spirit revoluționar și competență, în slujba idealurilor nobile ale partidului, ale edificării socialismului și comunismului în România. Dăm cu toții o înaltă prețuire contribuției de seamă pe care o aduci, în funcțiile de răspundere ce ți-au fost încredințate — ca membru al Comitetului Politic Executiv și ca vicepreședinte al Consiliului de Stat — la infăptuirea mărețelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a patriei, a politicii partidului și statului nostru de ridicare necontenită a nivelului de trai, material și spiritual al oamenilor muncii, de largă conlucrare internațională cu forțele înaintate de pretutindeni pentru împlinirea aspirațiilor de pace, înțelegere și progres ale omenirii.îți urăm, dragă tovarășe Manea Mănescu, ani mulți șl fericiți, multă sănătate și putere de muncă, satisfacții și împliniri tot mai mari in Întreaga activitate, pentru a-ți aduce și în continuare contribuția activă la transpunerea cu succes în viață a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al Xlll-lea al Partidului Comunist Român, a luminosului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.La aniversarea zilei tale de naștere, iți adresăm călduroasa noastră urare : La multi ani !
COMITETUL POLITIC EXECUTIV 

AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cuvîntul dat și datoria 
de a te ține de cuvînt

(Urmare din pag. I)numit și deficiențe de organizare a fabricației, de aprovizionare. Au fost implicați și factori din conducerea uzinei să rezolve ce era de datoria lor. Și, mai ales, socotesc eu, s-a înțeles la justa valoare ce înseamnă cuvîntul dat, angajamentul asumat. înțelegere absolut necesară, deoarece, se știe, între un angajament formal și... demagogie e greu să faci distincție.„Eroarea" aceasta mai are șansa, din păcate, să treacă uneori neobservată. Cum se ajunge aici, aflăm și dintr-o împrejurare înfățișată de tovarășul Ion Jugănaru, secretarul comitetului de partid al întreprinderii de utilaj greu „Progresul". într-un compartiment important al uzinei, indicatorii realizați se situau sub cei stabiliți exact prin plan. Analize succesive scoteau la iveală neajunsuri în formula de conducere și organizare a muncii. Măsurile propuse n-au avut darul să redreseze situația deși... Deși n-au lipsit nici aici angajamentele apăsat rostite, de fiecare dată, ale celui care răspundea de colectivul cu pricina. El recunoștea „deschis" totul și promitea că va redresa situația, că lipsurile incriminate vor fi înlăturate.Uzina, cum se știe, e un mecanism viu, care trăiește zi de zi nenumărate momente ale adevărului, care obligă la reacții prompte, competente, care să dea „undă verde" energiei creatoare ce bate, deopotrivă, la porțile prezentului, dar și ale viitorului. în aceste condiții e limpede că omul cu angajamentele intrate în... reflex, dar niciodață duse la capăt, deși simțea necontenit in ceafă suflarea fierbinte a realității uzinei, n-avea nici o Șansă să reziste. îl detrona chiar realitatea uzinei care, în acest prim an al cincinalului, trece printr-un proces de modernizare de structură. Pe scurt — s-a propus revocarea din funcție a șefului de colectiv in cauză. Dar cum au privit acest lucru cîțiva dintre cei îndri- tuiți să decidă ?— „Să-i mai dăm o posibilitate". (A cita ? — n.a.). „E vechi în funcția asta...". (Și 1 — n.a.). „Poate că de data asta se ține de cuvînt...". (Cine mai putea garanta? — n.a.). Etc.— Erau de bună credință acești apărători, tovarășe Jugănaru ?— Neîndoios. Dar eroarea lor era aceea că nu făceau distincție între nenumăratele angajamente ale
tv

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor (parțial color) • 

Telefilmoteca de ghiozdan (color): 
„Vizitatorii" — Episodul 10

12.40 Din cununa cîntecului românesc. 
Muzică populară (color)

13,00 Album duminical (parțial color). 
• Divertisment muzical • Lumini 
de august pe Litoral. Reportaj • 
Un trubadur modern • Desene, 
animate • Ritmuri estivale • Co
tidianul în 600 de secunde • O 
voce, un stil • Telesport • Pre
miere muzicale la „Album" • 
Festivalul portului, cîntecului și 
jocului lăpusean • Lumea minu
nată a filmului • Secvența tele
spectatorului

14,45 Contemporanii noștri. Oameni din 
prima linie. Reportaj realizat in 
Valea Jiului cu prilejul Zilei mi
nerului

15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal • In întimpinarea ma

rii sărbători naționale
19,20 însemne ale unui timp eroic (co

lor). Șantierele naționale — inalta 

omului despre care era vorba și demagogia lui. Vedeți, uneori vorbele pot „drapa" neajunsurile, dar nu și matematica analizei lor. Mai precis, „matematica pierderilor" care diminuează rezultatul la care munca corectă, dăruită, pătrunsă de abnegație are dreptul. E foarte bine să ne conducem și după sentimente, să judecăm și cu ■ inima, dar în egală măsură se cuvine să nu ocolim faptele, realitatea.în această ordine de idei, un fapt întîlnit tot în puternica uzină brăi- leană, la hidraulică grea. Aici, un om demontase a nu știu cita oară un anume motor destinat acționărilor hidraulice de pe nave. Motorul mergea ceas, dar el tot nemulțumit. „în fond, ce mai vreți să obțineți de la el?“. „Să meargă mai bine". „Păi, nu merge?". „Merge. Dar noi avem ambiția să obținem o competitivitate ridicată. Ne-am angajat, trebuie să ajungem acolo".Mi s-a spus că omul acesta este un as în meserie. Deci să admitem că in încăpățînarea de a atinge performanța înălță operează, înainte de toate, și un orgoliu profesional de calitate. Acest motor miraculos care declanșează energii nebănuite le, pune temeinic in lucru. Totodată, insă, operează și răspunderea angajării în ochii colectivității : de a înfăptui cu inaltă conștiință muncitorească, comunistă un lucru care să pună la încercare și cunoștințele, și tenacitatea, și spiritul novator, și, repetăm, conștiința.„Citim" In semnificația acestei împrejurări datele de esență ale unui fenomen care se săvîrșește sub ochii noștri la scară națională. Este vorba despre efortul pentru acoperirea în fapta durabilă, palpabilă a cuvîntului dat de constructorul acestei țări — fie că se află la gura furnalului ori la strung, fie că înalță hidrocentrale ori sapă canale de irigații, fie că descifrează misterele materiei din eprubete ori tainele cunoașterii umane în amfiteatrele învățăturii. Cuvintul dat, angajamentul asumat devin in aceste circumstanțe, pentru milioane și milioane de oameni, „proba de loc" a cinstei și demnității umane, cum sintetiza unul dintre interlocutorii noștri. Și, in egală măsură, o probă a respectului pentru sjne, respectul omului obișnuit să muncească și să trăiască „în văzul lumii", conștiință sinonimă cu un limpede izvor de necontenită perfecționare morală.
școală de educare și afirmare re
voluționară a tinerei generații. 
Reportaj-documentar realizat cu 
prilejul Zilei brigadierilor

19,40 Cintec pentru brigadieri. Spectacol 
literar-muzical-coregrafic (color)

20,10 Film artistic (color): „Rîul care 
urcă muntele". Producție a Casei 
de filme unu. Cu : Gheorghe Co- 
zorici, Valeria Seclu, Gheorghe
Metzenrath. Catrinel Dumitrescu, 
Emanoil Petruț. Olga Bucătaru,
Nineta Guști, Mihai Glngulescu, 
Aurel Grușevski, Boris Gavlițchi, 
Adina Popescu, Ovidlu Moldovan. 
Scenariul: Ladislau Tarco, Gheor
ghe Bejancu, Cristiana Nicolae 
Regla : Cristiana Nicolae

21,50 Telejurnal

LUNI, 11 AUGUST

20,00 Telejurnal • In Întimpinarea ma
rii sărbători naționale

20,20 Orizont tehnico-științlfic (color)
20,35 Tezaur folcloric (color). Creații 

premiate la cele 15 ediții ale Con
cursului de cintec nou de la Dro- 
beta-Turnu Severin

20,55 Film serial (color): „Crlstofor Co- 
lumb". Coproducție internațională. 
Premieră pe țară. Episodul 3

21,50 Telejurnal

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu deosebită plăcere amabilele urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia Zilei naționale, care, în acest an, este deosebit de semnificativă, dată fiind cea de-a 40-a aniversare a fondării Republicii Italiene.Exprimîndu-vă prețuirea mea recunoscătoare, la rîndul meu vă transmit cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român și fericirea dumneavoastră personală.

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

TELEGRAMEPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a primit o telegramă din partea președintelui guvernului spaniol, Felipe Gonzalez Marquez, prin care exprimă cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul reîn- vestirii sale în această funcție, precum și urări pentru întărirea legăturilor de prietenie și dezvoltarea în continuare a cooperării dintre cele două țări.Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Repu
DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR FRUNTAȘE

1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Adunarea din comuna Nicolae Bălcescuîn sala căminului cultural din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, în prezența a numeroși locuitori, țărani cooperatori, mecanizatori, cadre didactice, alți oameni ai muncii, a avut loc festivitatea de în- mînare a înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste", conferit, prin decret prezidențial, Consiliului popular al comunei Nicolae Bălcescu, care, patru ani consecutiv, a ocupat locul I pe țară în întrecerea socialistă între consiliile populare comunale.într-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare patriotică, parti- cipanții au adresat o' telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune: Folosim acest minunat prilej pentru a vă transmite, in numele tuturor locuitorilor comunei, cele mai vii mulțumiri, profundă gratitudine și recunoștință pentru conferirea înal
Adunarea din comuna RuginoasaSîmbătă, la Ruginoasa, județul Iași, a avut loc o adunare festivă, In cadrul căreia consiliului popular comunal i s-a înminat inaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", conferit prin decret prezidențial pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1985 și ocuparea locului I, patru ani consecutiv, în întrecerea socialistă între consiliile populare comunale.într-o atmosferă de puternic entuziasm patriotic, participanții la adunare au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii, o telegramă, in care se spune :în numele tuturor oamenilor muncii din străvechea localitate moldavă Ruginoasa. vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente de mulțumire și gratitudine pentru acordarea înaltei dis

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 august, ora 21 — 13 au
gust, ora 21. în țară : Vremea se va 
răci ușor, începînd din nordul țării. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice în zonele de deal și de munte.

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 ștrengărită :
UNION (13 49 04) — 9; 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; J5,30; 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
• Furtună în Pacific : B'LACARA 
(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, în 
vizită la Van Gogh 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10)
• Dispariția statuetei de jad : LU
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 

blicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului ministru al Thailandei, Prem Tinsulanotjda, cu ocazia numirii sale, pentru un nou mandat în această funcție, prin care îl adresează calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes în activitate. Totodată, se exprimă convingerea că, prin eforturi comune, colaborarea dintre guvernele român și thailan- dez va cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

tei distincții de „Erou al Muncii Socialiste".Vă asigurăm că strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire, cutezanță revoluționară, de gindire creatoare, profund științifică, lupta necontenită pe care o duceți pentru dezarmare și pace, pentru progresul omenirii reprezintă pentru noi toți un permanent și puternic îndemn la Întărirea spiritului de răspundere in îndeplinirea sarcinilor reieșite din hotăririle Congresului al Xlll-lea ai partidului.Unindu-ne eforturile in marea bătălie a noii revoluții agrare pentru sporirea producției vegetale și animale, ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, ca, și in acest an, să obținem rezultate deosebite in toate domeniile de activitate, cinstind astfel inaltul titlu ce ne-a fost acordat (Agerpres)
tincții de „Erou al Muncii Socialiste". Conferirea acestui titlu ne angajează mai activ pe calea muncii creatoare, pe deplin responsabile, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin in profil teritorial.împreună cu întregul popor, sîn- tem însuflețiți in fiecare clipă de strălucitul exemplu al vieții și activității dumneavoastră revoluționare și sintem mindri de a avea in fruntea partidului și a statului un mare erou al neamului, un conducător încercat și un strateg genial, un erou al păcii.Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, să nu precupețim nici un efort pentru a transpune in viață sarcinile ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII- Iea al partidului, aducindu-ne astfel o contribuție și mai mare la înflorirea scumpei noastre patrii.(Agerpres)
în rest, averse Izolate. Izolat, condiții 
de grindină. Vint slab pînâ la moderat, 
cu intensificări temporare din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele intre 20 și 30 de grade, mai 
ridicate la început in regiunile sudice. 
Pe alocuri, ceață slabă. în București : 
Vremea va fi caldă la început, apoi se 
va răci ușor. Cerul va fi schimbător, 
favorabil aversei de ploaie, mai ales 
după-amlază; Vînt slab pînă la mode
rat. Temperatura minimă va fi cuprin
să între 15 și 18 grade, cea maximă 
între 27 și 30 de grade.

• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 47) — 9; 12; 15,30; 19
• Salamandră : 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 Ia 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 ursoaice" : GIULEȘTT 
(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
• 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
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19; (la rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : Spectacol de sunet și 
lumină „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie" — 21
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Eu vă 
fac să rideți... la Boema —• 19,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Trei iezi cucuieți — 11; 
(la Teatrul de păpuși Herăstrău) : Nu 
vorbiți în timpul spectacolului — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și Purim Spileri — 18,30

Izvorul pururi viu
(Urmare din pag. I)dii și eseuri de o certă valoare științifică. Gindul de recunoștință și prețuire pentru cei care s-au aplecat cu dragoste și responsabilitate asupra tezaurului folcloric, pentru cărturarii care in anii socialismului au știut să dea strălucire cugetului românesc etern și să transmită posterității mesajul străbun iși are o firească prelungire in sentimentul datoriei de a duce mai departe această făclie, de a făuri, în spiritul înnoitor al acestor ani de lumină, alte și alte lucrări de valoare, pietre durabile în marea ctitorie a culturii românești. Datorie cu atît mai importantă cu cit din filonul nesecat al artei și gindirii populare se hrănesc valorile perene ale civilizației românești, Înaltele idei morale și umanitare care definesc profilul uman al neamului nostru, temele, motivele, simbolurile rezonante ce străbat, de la un capăt la altul, creația noastră artistică. Iată de ce cred că în acest August aniversar avem datoria de a nu uita, de a cunoaște și înțelege, de a recrea în forme inedite, adecvate spiritului și epocii contemporane, de a da un sens nou și o nouă dimensiune acestui izvor al culturii noastre care este arta și civilizația tradițională. Și am certitudinea — proprii tinărului scriitor și cercetător format in această epocă de împliniri a patriei — că știința și arta românească vor duce, și în viitor, mai departe, mesajul de înalt patriotism, de dragoste de muncă, de înțelepciune și încredere in om, In puterile sale creatoare, perpetuat prin evi de folclorul românesc. In aceste zile din pragul marii sărbători a poporului nostru trăim, cu putere, sentimentul că geniul artistic al acelora care, prin truda și sacrificiul lor, ne-au făurit istoria trecută va fi continuat prin eforturile și creația noastră de astăzi, va fi împlinit cu dragoste de neam și țară, pentru istoria prezentă și cea viitoare a „dulcii Românii", celebrate de poetul tutelar al sufletului și spiritului românesc.

INFORMAȚII SPORTIVEATLETISM. • In ultima zi a campionatelor republicane de atletism, desfășurate pe stadionul „1 Mai" din Pitești, Vali Ionescu a cîștigat proba feminină de săritură in lungime, cu 7,03 m, Alina Astafei a terminat învingătoare la săritura in înălțime cu 1,93 m, iar Mihaela Loghin s-a situat pe locul irțtii in proba de aruncarea greutății, cu 20,57 m.Alte rezultate : masculin : 800 m : Victor Iacoban — l’48”54/100 : 200m : Constantin Ivan — 21”28/100 ; 400 m garduri : Horia Toboc — 51”81/100 ; 5 000 m : Cornel Scurt — 14T0”81/100 ; disc : Marcel Țarlea — 62,12 m ; feminin 1 500 m : Ilinca Mitrea — 4’13”93/100 ; 400 m garduri : Cristina Matei — 55”05/100 ; 200 m : Elana Lina — 32”43/100. • Proba feminină de o milă din cadrul concursului internațional de atletism de la Londra, contînd pentru „Marele Premiu I.A.A.F.", a fost ciștigată de sportiva româncă Doina Melinte, cu timpul de 4’24”85/100, urmată de Lynn Williams (Canada) — 4’26”61/ 100. Ellie van Hillst (Olanda) — 4’27”23/100, Yvonne Murray (Anglia) — 4’28”80/100 și Regina Jacobs (S.U.A.) — 4’29”40/100.în cursa masculină de 100 m, sprinterul polonez Marian Woronin— 10”20/100 l-a intrecut pe americanul Calvin Smith, clasat pe locul doi cu 10”28/100.FOTBAL, • Ieri, Rapid — Autobuzul 2—0. Astfel, echipa Rapid a cîștigat turneul dotat cu „Cupa municipiului București".ȘAH. • în runda a 5-a a turneului feminin de șah de la Băile Herculane, Petrova a învins-o pe Boicu, Fischdick pe Ghindă, Wagner pe Jicman, Stanciu a pierdut la Nuțu, Matveeva a ciștigat la Bădu- lescu, iar Polihroniade a remizat cu Semenova. Partida Swieczik — Mureșan a fost amînată. în clasament conduce Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), cu 4 puncte, urmată de Cristina Bădulescu (România) — 3,5 puncte, Annett Wagner (R.D. Germană) și Lidia Semenova (U.R.S.S.)— 3 puncte. • Festivalul șahist vîl- cean a continuat la Călimănești-Că- ciulata cu disputarea partidelor din runda a 7-a. în turneul internațional, pe primul loc al clasamentului se află Mladen Jivkovici (Iugoslavia), cu 6 puncte, urmat de Oti- liu Berechet (România), Wolfgang Ott (R.F. Germania), Gustav To- mani (România), Lajos Abel (Ungaria) și Jiri Jurka (Cehoslovacia) — cu cite 5,5 puncte. în concursul „open" conduce Cristian Olimid (Politehnica București) — 6,5 puncte, urmat de Liviu Lung (Electromotor Timișoara) — 6 puncte.PENTATLON MODERN. După trei probe, in campionatul mondial de pentatlon modern de la Montecatini (Italia) continuă să conducă Anatoli Starostin (U.R.S.S.), cu 3 300 puncte, urmat de Lajos Dobi (Ungaria) — 3 220 puncte. Proba de înot a fost ciștigată de concurentul francez Christophe Ruer, cu 1 328 puncte.VOLEI. Intre 12 și 16 august se va desfășura turneul feminin de volei de la Varna. Selecționata României va evolua In grupa A, alături da echipele U.R.S.S., Cubei și Poloniei, în grupa B vor juca formațiile R. D. Germane, Franței, Ungariei și Bulgariei.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ECUADOR

Domnului
LEON FEBRES CORDERO R1BADENEYRA

Președintele Republicii Ecuador QUITOCu ocazia aniversării proclamării independenței Ecuadorului, vă adresez calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul ecuadorian prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Ecuador vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă. în folosul popoarelor român și ecuadorian, al cauzei păcii și colaborării în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul ecuadorian sărbătorește împlinirea a 177 de ani de la proclamarea independenței sale naționale, eveniment de deosebită importanță pentru întreg continentul la- tino-american, dat fiind că această țară, străbătută de linia Ecuatorului, a fost prima din America Latină ce s-a desprins de sub stăpînirea colonială.Multă vreme după dobîndirea independenței politice, Ecuadorul a rămas cunoscut in lume doar ca mare exportator de banane, produs care ajunsese să reprezinte circa două treimi din volumul exporturilor. Restul veniturilor în devize provenea, mai ales, din valorificarea produselor plantațiilor de cafea și cacao, ca și din vîn- zarea unor esențe prețioase de lemn.Cu aproape două decenii în urmă, speranțele de dezvoltare ale Ecuadorului au primit un puternic impuls, tocmai intr-o zonă unde progresul a pătruns cel mai pu

țin. Este vorba de regiunea situată la est de lanțul Anzilor, fă- cînd parte din bazinul Amazonului, unde s-au descoperit Importante zăcăminte de petrol, fapt ce avea să potențeze perspectivele de progres ale țării.In vederea folosirii acestei bogății, a fost creată o industrie națională a petrolului, paralel cu canalizarea de către stat a unor investiții considerabile spre industria petrochimică. Toate acestea în scopul de a transforma sectorul petrolier într-un ax al dezvoltării întregii economii, pentru crearea u- nor noi sectoare și valorificarea altor resurse minerale — fier, cărbune, cupru ș. a. — de care dispune țara. O asemenea o- rientare este oglindită și de planurile actuale, care prevăd creșteri substanțiale la producția minerală metaliferă, ca și de energie electrică, mai cu seamă prin construirea de o- biective hidroenergetice. în același timp, sporesc preocupările
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂAGENȚIA I. P. S.

Protecționismul - din nou pe banca acuzăriiComisia Economică pentru America Latină și Caraibi (C.E.P.A.L.) a condamnat accentuarea protfecționis- mului de către statele industrializate, proces care are repercusiuni serioase asupra țărilor în curs de dezvoltare, scrie agenția I.P.S.Directorul secției de comerț internațional și dezvoltare al C.E.P.A.L.. Guillermo Maldonado (Ecuador), a analizat consecințele acestei politici protecționiștq, afirmînd că instabilitatea și incertitudinile existente în sistemul de comerț internațional, financiar și monetar reflectă criza profundă a ordinii internaționale create în perioada postbelică. După cel de-al doilea război mondial și pînă în'prezent, statele din Sudul planetei au fost în majoritate țări exclusiv exportatoare de produse de„INDUSTRIES ET TECHNIQUES"
In premieră mondială: benzină din... 

gaze naturaleCe-i de făcut atunci cînd ai nevoie de benzină pentru automobile, dar nu dispui de zăcăminte proprii de țiței, în schimb deții un mare zăcământ de gaze naturale ? Această întrebare a fost multă vreme întoarsă pe o parte și pe alta în Noua Zee- landă. Ce-i drept, mașinile pot rula și cu gaze, această țară dispunînd de o rețea întreagă de stații cu gaz natural comprimat... Din păcate însă, respectiva tehnică nu se poate generaliza. în consecință, pentru a-și reduce importurile de carburant, Noua Zeelandă a optat pentru transformarea gazului în benzină, cu ajutorul unui nou procedeu, arată „Industries et Techniques".Intrată in funcțiune la sfîrșitul anului trecut, uzina din Motunui, localitate situată în apropiere de New Plymouth, pe insula de nord, este prima unitate de acest tip din întreaga lume. Materia primă, respectiv gazul, noua uzină o primește de la un zăcămînt situat in larg și exploatat cu ajutorul unei platforme marine. Grație noii uzine, Noua Zeelandă reușește să acopere o treime din necesarul de benzină al țării. Producția acestei unități de transformare a gazului metan se ridică la 570 de mii de tone benzină pe an. De reținut că pentru anul în curs se prevede ca 56 la sută din necesarul de combustibili lichizi să fie satisfăcut cu ajutorul resurselor locale.Cit privește rentabilitatea noii metode — exprimată în prețul unui litru de benzină din gaz — specialiștii apreciază că aceasta se va menține acceptabilă pînă în anul 2 003, considerat drept limită a „speranței de viață" a noii instalații. In primul rînd, această nouă uzină este însă rezultatul unei opțiuni politice, me

privind modernizarea agriculturii, îmbunătățirea sistemului de invățămint și a asistenței sociale.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile poporului e- cuadorian pentru propășirea economico- socială. Legate prin afinități de limbă și cultură. România si Ecuadorul intrețin relații prietenești de colaborare, care au cunoscut un ctirs ascendent. O importantă deosebită pentru adîn- cirea și diversificarea raporturilor ro- mâno-ecuadoriene au avut vizita întreprinsă de președintele Nicolae Ceausescu în Ecuador. în 1973, precum și dialogul la nivel inalt româno-ecu- adorian de la București. din 1975. înțelegerile convenite, declarația solemnă comună semnată, celelalte acorduri încheiate au deschis noi perspective relațiilor dintre cele două țări, corespunzător intereselor ambelor popoare, ale cauzei păcii. înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

bază și importatoare de bunuri prelucrate și de servicii, o situație net favorabilă Nordului ; și firește, balanțele de plăți ale țărilor din Sud au devenit în mod cronic deficitare, datoriile lor externe crescind tot mai mult.Rezultatul — a relevat Maldonado — a fost crearea unui sistem economic cu „asimetrii de bază". îndeosebi în domeniul comerțului internațional, avind la temelie principiul liberalizării, care a dat naștșre la un dezechilibru' structural. Așa cum se profilează lucrurile in prezent, protec- ționismul in domeniul comercial va fi prezent încă multă vreme în relațiile dintre țările industrializate, pe de o parte, precum și între acestea și economiile periferice, pe de altă parte.

nite să asigure independența energetică a țării, țin să precizeze oficialitățile din Noua Zeelandă.Cum se realizează transformarea gazului în benzină? Gazul este supus unui proces de desulfurare și saturare, după care este introdus în două cuptoare de reformare cu o lungime de 45 de metri. Din aceste cuptoare rezultă un gaz de sinteză compus din hidrogen, precum și din mono- xid și bioxid de carbon. Răcit, comprimat și reîncălzit, gazul este trecut apoi printr-un convertizor unde se formează metanol, mai precis un amestec din metanol cu 20 la sută apă. Pe această cale, instalația furnizează o cantitate de 4 400 tone pe zi de metanol pur, ceea ce reprezintă cea mai mare producție mondială. Metanolul este introdus, în continuare, într-o baterie cu cinci convertizoare, conținind un catalizator realizat din zeolit, un silicat natural de aluminiu și sodiu. Tocmai această parte a procesului conferă originalitate noului procedeu. Datorită structurii sale speciale, zeolitul absoarbe toate moleculele de metanol, le descompune și apoi „asamblează" din nou respectivele „fragmente", de data aceasta insă sub formă de hidrocarburi și de apă. Reacția, care se produce cu multă degajare de căldură (captată și reu- tilizată, în unitate) conduce la un amestec de hidrocarburi cu cifră octanică ridicată. Respectivul amestec este fracționat în benzină ușoară, în benzină grea și gaz. Cit privește benzina grea, din aceasta se separă un compus pur, tetrametilbenzenul care cristalizează la 79 grade Celsius. Acest subprodus ar putea fi foarte bine folosit la fabricarea de materiale plastice tehnice.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• FORAJ MAI RAPID. Un grup de specialiști ai firmei suedeze „Tung Borrning ĂB“ a testat cu bune rezultate un nou sistem de foraj pentru extragerea de eșantioane de rocă din adincul scoarței terestre, care utilizează, în locul tuburilor de foraj convenționale, o instalație de foraj suspendată de o țeava flexibilă. în respectiva țeavă sînt încorporate cabluri electrice conectate la senzori montați în dispozitivul de perforare, ceea ce permite efectuarea simultană a două operații : tăierea continuă a rocii și forarea.Noua metodă este mai eficientă deoarece reduce considerabil timpul necesar aducerii la suprafață a rezervorului plin cu eșantioane de rocă și apoi a coboririi rezervorului deșertat, din nou, în gaura de foraj. Cind rezervorul este plin, instalația se „rulează" la suprafață, spre a fi golită, după care se coboară iarăși în gaura de foraj, unde operațiunile pot fi reluate de îndată. Potrivit estimărilor, grație noului sistem, timpul total de forare și de recoltare a

eșantioanelor de rocă poate fi redus cu 50 la sută, în cazul unui foraj de 300 de metri, și cu 75 la sută, la forajele de o mie de metri.
• METALE „STOARSE" DIN 

MARE. Apa mărilor și oceanelor conține, ce-1 drept, in cantități infime, o serie de metale, de substanțe utile, cum ar fi zincul, nichelul, cobaltul, argintul etc. Pentru exploatarea acestor „filoane", specialiștii sovietici au pus la punct o nouă metodă care permite sporirea considerabilă a concentrației respectivelor elemente utile. Instalații aplicînd noua metodă funcționează deja la o serie de centrale termice din Extremul Orient sovietic. Apa de mare folosită în sistemele de răcire a agregatelor energetice este trecută prin aceste instalații în care, cu ajutorul unor substanțe absorbante diferite, în funcție de metalul ce trebuie extras, concentrația acestuia crește de un milion de ori.Cheltuielile implicate de obținerea, pe

această cale, a unor metale rare, cum ar fi rubidiul, sînt comparabile cu cele presupuse de obținerea lor prin metodele folosite în mod curent. Specialiștii apreciază însă că, intr-un viitor nu prea îndepărtat, extracția metalelor rare din apa mării va deveni mai rentabilă decit obținerea lor din minereuri.
• ROBOTICĂ AVANSATĂ. Un important proiect de „cercetare asociativă", Ia care participă specialiști din Franța, Japonia, S.U.A., Marea Britanie, Italia, R.F. Germania, se află în curs de realizare. Obiectivul proiectului îl constituie realizarea de roboți autonomi multifuncționali destinați următoarelor domenii de activitate : minerit (pentru operațiunile de transport și de susținere din abataje), oceanografie (pentru transportul utilajelor, acordarea de asistență în efectuarea de lucrări submarine), în silvicultură, in unități industriale (pentru întreținerea echipamentelor, curățenie, stocarea materialelor), dar și la

asigurarea „toaletei" vehiculelor de transport in comun etc.
• „CUȚIT" CU ULTRASUNE

TE. Specialiștii firmei „Energy and Minerals Research Co." din Pennsylvania, S.U.A., au construit un original instrument denumit „Ultraknife", bazat pe utilizarea ultrasunetelor, care permite tăierea precisă, rapidă, curată și silențioasă a unor materiale compozite — dure sau fragile — greu de prelucrat prin procedeele uzuale.Principiul de funcționare a aparatului se bazează pe excitarea lamei de tăiere la frecvențele ultrasunetelor. Tăierea se realizează silențios, fără să rezulte pierderi de material, nici măcar sub formă de pulberi. Viteza lineară de tăiere depinde de natura materialului 6upus prelucrării, iar în cazul unor straturi subțiri de materiale — de capacitatea operatorului de a ghida instrumentul pe linia de tăiere. Dispozitivul este utilizat cu succes la tăierea materialelor compozite, cu multiple straturi suprapuse din

sticlă ori din țesături din fibre de grafit, a cauciucurilor speciale, a foliilor de aluminiu, a sitelor metalice inoxidabile, a laminatelor din polipropilenă pentru covoare, precum și a țesăturilor obișnuite sau a pieilor.
• DIN AVANTAJELE FOLOSI

RII LASERULUI. Prin realizarea unui sistem de decupare a tablelor, cu ajutorul unui laser cu bioxid de carbon de 500 W, firma „Volkswagen" a redus de 15 ori timpul de fabricație a reperelor pentru caroseriile mașinilor.Noul aparat, ghidat prin comandă numerică sau lectura optică a unei scheme de tăiere, operează cu o viteză de 1,6 metri pe minut.
• CELULE SOLARE PENTRU

TIMP... NOROS. Conform tehnologiilor tradiționale, celulele solare fotovoltaice pe bază de siliciu sînt încapsulate în sticlă,

material care prezintă citeva inconveniente : este casant, rigid, nepermițînd modelarea și dimensionarea dorite, ceea ce nu contribuie, firește, la îmbunătățirea performanțelor celulelor solare.Recent, în Franța, s-a elaborat o nouă tehnologie, care constă în introducerea celulelor solare în capsule de polimetilmeta- crilat activ, „dopat" cu molecule scintila- toare. în acest fel, fotocelulele capătă o fiabilitate și eficacitate superioare, pot fi modelate într-o mai mare varietate de forme, iar prețul de cost scade simțitor.Printre primele aplicații se numără : realizarea unor panouri solare pentru locuințe, capabile să asigure conversia luminii in energie electrică, pînă și în zilele cu cer înnorat ; a unor compensatoare utilizabile in cazul autodescărcării acumulatoarelor automobilelor, cit și a unor dispozitive solare pentru reîncărcarea bateriilor. în fine, noile celule au servit și la realizarea unor „microcentrale" autonome portabile pentru alimentarea aparatelor electrice de uz curent (bormașini. casetofoane etc).
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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i ROMÂNIA ÎN ANUL I
! W INTERNATIONAL AL PĂCII i

Președintele Nicolae Ceausescu militează neobosit 
pentru făurirea unei lumi fără arme si războaie 
APRECIERI, RELATĂRI, COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Presa din numeroase țări ale lumii prezintă pe larg actualitatea românească, succesele obținute de poporul nostru in toate sferele de activitate,- scoțindu-se în evidență că perioada cea mai rodnică în înfăptuiri pentru poporul român este cea inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de cind la conducerea destinelor țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin neobosita sa activitate, a imprimat un ritm fără precedent dezvoltării multilaterale a patriei.Inițiativele României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, pentru o politică de pace, colaborare și înțelegere între națiuni sînt, de asemenea, amplu relevate de presa de peste hotare. Mijloacele de comunicare in masă subliniază cu precădere necesitatea exprimată de țara noastră de a se face totul in vederea încetării cursei înarmărilor și trecerii la înfăptuirea unui program general de dezarmare, care să prevadă în primul rind dezarmarea nucleară și să asigure reducerea tuturor tipurilor de arme, a trupelor și cheltuielilor militare.Ziare și reviste, agenții de presă, posturi de radio și televiziune din diferite țări evidențiază importanța pe care o acordă România socialistă soluționării pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict, pentru asigurarea păcii și destinderii, a securității pe planeta noastră.
„Un vast program pentru înflorirea 

multilaterală a patriei"România înfățișează lumii Imaginea unei țări ferm și viguros angajate pe calea înfăptuirii unui amplu program de construcție pașnică, ce i-a adus un prestigiu imens in întreaga lume, scrie ziarul „THE TIDE" din Bangladesh într-un cuprinzător articol consacrat țării noastre. Edificarea unei industrii socialiste moderne a avut ca rezultat o puternică dezvoltare a forțelor de producție ; se înfăptuiesc obiectivele revoluției agrare, se îmbogățește tezaurul spiritual al țării — știința, învățămîntul, artele și literatura au cunoscut o puternică dezvoltare, af.irmîndu-se ca factori importanți ai edificării societății socialiste. în condițiile progresului dinamic al economiei, nivelul de trai al poporului a crescut, aceasta constituind țelul suprem al politicii partidului, al sistemului socialist.Perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. (1965), cind. prin voința unanimă a comuniștilor, a întregului popor, Nicolae Ceaușescu a fost ales la conducerea partidului și statului, s-a dovedit a fi cea mai bogată in realizări din întreaga istorie a țării, relevă „The Tide".Aniversarea în acest an a făuririi P.C.R. a constituit pentru poporul român un minunat prilej de a reliefa, cu deplină satisfacție și mîndrie patriotică, lungul drum de luptă și realizări parcurs în epoca inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, pe care — cu justificată mindrie patriotică — o numește „Epoca Ceaușescu", scrie ziarul. La această aniversare, poporul român aduce din inimă un omagiu secretarului general al partidului, președintele țării, Nicolae Ceaușescu, și își exprimă gindurile șl sentimentele de aleasă stimă și recunoștință față de ilustrul său conducător, marele erou al poporului român, ctitorul României moderne.Cotidianul subliniază importanța creării Partidului Comunist Român, conducătorul politic încercat al poporului român în marile sale bătălii pentru înlăturarea exploatării și asupririi, pentru transformarea revoluționară a societății, pentru creșterea bunăstării întregii națiuni și pentru triumful socialismului și comunismului în România. P.C.R. s-a afirmat încă de la început ca cel mai înaintat și ferm exponent al națiunii române, ca o puternică forță politică în stare să conducă spre victorie lupta clasei muncitoare, a forțelor revoluționare și democratice ale întregului popor, împotriva exploatării și asupririi, pentru cucerirea puterii politice, pentru apărarea integrității și suveranității țării. Partidul s-a pronunțat cu fermitate împotriva fascismului, revizionismului, împotriva pericolului de război, a desfășurat o activitate intensă pentru unirea tuturor forțelor progresiste, antifasciste în lupta pentru libertăți democratice, împotriva monopolurilor străine, pentru apărarea intereselor supreme ale poporului român.Istoria României — relevă ziarul — a înregistrat pentru totdeauna în pagini luminoase participarea eroică a lui Nicolae Ceaușescu la marile bătălii revoluționare din perioada anilor ’30 și '40, la lupta partidului, a întregului popor împotriva pericolului fascist și revizionist, împotriva războiului, pen
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CONVORBIRI MEXICANO—INDIENE. Rajiv Gandhi, primul ministru al Indiei, și-a încheiat vizita oficială la Ciudad de Mexico, unde a avut convorbiri cu președintele Mexicului, Miguel de la Madrid Hurtado, și alte oficialități mexicane. Cele două părți, informează agenția Associated Press, au relevat necesitatea accentuării cooperării între țările in curs de dezvoltare. Pe de altă parte, ei au condamnat intervenția străină în treburile țărilor centro-americape, re- afirmind sprijinul față de efortu

tru apărarea frontierelor și Independenței României. Procesul de la Brașov, din 1936, ca și marea demonstrație antifascistă de la 1 Mai 1939 și celelalte acțiuni revoluționare in care au avut un rol decisiv Nicolae Ceaușescu, împreună cu Elena Ceaușescu, ilustrează cu forța convingătoare a faptelor că secretarul general al P.C.R. s-a aflat permanent în fruntea bătăliilor revoluționare ale maselor populare și a acționat cu o fermitate exemplară și abnegație patriotică pentru creșterea bunăstării patriei și pentru fericirea ei.Cotidianul subliniază în continuare că desfășurarea cu succes, sub conducerea P.C.R., a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, de la 23 August 1944, a deschis calea spre realizarea aspirațiilor poporului român de a fi liber și stăpîn pe bogățiile și munca sa, pe propria sa soartă. O dată cu trecerea la înfăptuirea revoluției și construcției socialiste, rolul conducător al partidului a crescut continuu șl s-a afirmat cu și mai multă tărie, ca și capacitatea sa de a mobiliza energiile creatoare ale poporului.Referindu-se la Partidul Comunist Român, centrul vital al națiunii române, chemat să confere mereu o nouă perspectivă dezvoltării societății socialiste, ziarul relevă că acesta acționează cu fermitate pentru democrația internă, pentru buna funcționare și dezvoltare a organelor democrației socialiste, in concordanță cu teza secretarului general al partidului, Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia construcția socialistă se realizează de către popor și pentru popor.Ziarul evidențiază că în România se desfășoară o vastă activitate constructivă pentru îndeplinirea exemplară a planului și a programului de producție suplimentară pe anul 1986, primul an al celui de-al 8-lea plan cincinal, a hotărîrilor celui de-al XlII-lea Congres al partidului, a indicațiilor și orientărilor trasate de secretarul general al partidului, Nicolae Ceaușescu, In legătură cu dezvoltarea economico- socială a României în etapa actuală. Se întreprind acțiuni susținute pentru afirmarea viguroasă a spiritului revoluționar de muncă și luptă al poporului, de fermitate și exigență în toate domeniile, pentru făurif-ea omului nou, cu înalte trăsături etice și morale.Despre realizările poporului ro- . mân, despre politica sa de pace și largă colaborare scrie publicația suedeză „RUMANIEN AKTUELLT", care subliniază : „Congresul al IX- lea, din 1965, a ales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român pe Nicolae Ceaușescu și astfel s-a intrat într-o fază nouă de construire a societății românești". Au avut loc prefaceri importante in diferite domenii și au fost elaborate noi reforme.Congresul al XlII-lea al partidului, relevă publicația, a trasat noi sarcini și directive pe linia modernizării și mecanizării agriculturii, a dezvoltării in continuare a industriei, a introducerii electronicii moderne avansate, a realizării de noi surse de energie.Publicația suedeză pune în evidență, totodată, semnificația deosebită pe care o acordă Partidul Comunist Român apărării păcii, „direcție în care românii au avut 

rile Întreprinse de „Grupul de la Contadora" pentru restabilirea și menținerea păcii în această zonă a continentului.1N ADUNAREA NAȚIONALA A FRANȚEI A FOST RESPINSA O MOȚIUNE DE NEÎNCREDERE ÎN ACTUALUL GUVERN condus de premierul Jacques Chirac. Moțiunea de neîncredere a fost introdusă de Partidul Socialist, tn legătură cu proiectul de lege guvernamental intitulat „Reforma radioului și televiziunii", care este viu 

multe inițiative importante în ultimii ani".„România — se arată în concluzie in articol — a inițiat contacte fructuoase cu toate statele lumii, ceea ce a făcut să se bucure de un înalt prestigiu și respect pe plan internațional".Dezvoltării economiei românești, a unor obiective care semnifică prin amploarea și importanța lor preocupările actuale și de perspectivă în acest domeniu îi sint consacrate o serie de noi articole apărute în ziare și reviste de peste hotare.Săptămînalul egiptean „AL AHRAM IKTISADI" informează despre ritmurile înalte de dezvoltare economico-socială stabilite de Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, care constituie temelia progresului multilateral al societății românești. Este evidențiată Însemnătatea pe care o are aplicarea susținută de tehnologii moderne pentru creșterea intensivă a producției industriale și agricole.Vastul program de dezvoltare multilaterală a țării In următorii ani va asigura intrarea României în rîndul statelor cu un nivel mediu de dezvoltare, propășirea sa continuă — relevă revista citată.„Magistrale albastre ale României", este titlul sub care este prezentat cititorilor Canalul Dunăre- Marea Neagră de către revista bulgară „NAUKA I TEHNICA", care ii apreciază drept „una dintre cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa". Se subliniază că
„Demersuri constructive pentru soluționarea 

problemelor contemporaneității"Rubricile consacrate politicii externe românești situează in prim planul atenției bogata activitate diplomatică a României socialiste, poziția activă și constructivă promovată de președintele Nicolae Ceaușescu în vederea rezolvării marilor probleme ale lumii de azi.Agenția CHINA NOUA evidențiază importanța deosebită pe care președintele Nicolae Ceaușescu o acordă in actuala situație internațională deosebit de complexă necesității de a se face totul pentru a se pune capăt evoluției periculoase a evenimentelor, infăptuirii unui program complex de dezarmare generală, îndeosebi in Europa.Este în același timp subliniată poziția principială a României privind soluționarea globală, pe calea negocierilor, a problemelor din Orientul Mijlociu, preocuparea președintelui României pentru respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Libanului, pentru asigurarea păcii in această țară.Agenția China Nouă subliniază, de asemenea, că România condamnă acțiunile agresive ale Africii da Sud împotriva țărilor independente și suverane vecine și iși reafirmă solidaritatea cu lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru obținerea independenței, a tuturor popoarelor a- fricane pentru lichidarea totală a colonialismului, pentru abolirea politicii de apartheid, pentru progres economic și social.Se relevă, pe de altă parte, că România consideră deosebit de importantă întărirea colaborării și u- nității de acțiune a țârilor în curs de dezvoltare pentru propășirea lor economică și socială independentă, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale care să asigure dezvoltarea economico-socială a tuturor națiunilor și o’ largă colaborare intre state, In spiritul egalității și avantajului reciproc.Sub titlul „Importante inițiative ale României pentru colaborarea țărilor balcanice", ziarul „ETNOS" din Grecia scrie : O trecere în revistă a ultimelor acțiuni politice ale României reafirmă atenția deosebită pe care această țară o acordă creării unor zone de înțelegere și pace în Europa, ca o componentă importantă pentru înfăptuirea securității și cooperării pe continent.Ca stat situat in Balcani. România acordă, firește, o importanță deosebită dezvoltării unor relații de prietenie, stimă, bună vecinătate și largă colaborare în această zonă a continentului european, subliniază cotidianul.
criticat de partidele de opoziție și opinia publică, intrucît vizează, între altele, denaționalizarea celei mai importante companii de televiziune franceze — „TF-l".O SAPTĂMÎNA A ȘTIINȚEI va 
fi organizată la scară națională intre 18 și 24 august In Thailanda 
avind drept scop promovarea ști
inței și tehnologiei. Manifestarea 
urmărește să genereze interesul 
pentru știință tn rindul publicului, 
in special al celui tinăr. Știința și 
tehnologia se bucură de prioritate 
în planul de dezvoltare economică 
și socială pe cinci ani a cărui apli
care începe in luna octombrie și 
sint apreciate drept elemente-cheie 
pentru prosperitatea națioțtală.PROTEST. După cum transmite agenția A.C.T.C., partea nord-co- reeană a adresat părții sud-core- ene un protest în legătură cu ac

de la inaugurarea magistralei albastre românești, pentru miile de nave care au trecut prin canal drumul s-a scurtat cu circa 400 kilometri. Referindu-se la realizarea grandioasei construcții, publicația relevă că excavatoarele și tehnica de transport de mare capacitate au fost realizate de întreprinderi românești, afirmațiile fiind însoțite de cifre revelatoare.O realizare remarcabilă a arhitecturii românești — apreciază in continuare publicația bulgară — o constituie podurile care leagă cele două maluri ale canalului, cit și noile porturi Cernavodă, Midia și Basarabi. Acolo unde se întîlnesc canalul și marea se construiește portul Constanța-Sud. La cel de-al 35-lea kilometru al Canalului Dunăre — Marea Neagră se ramifică cea de-a doua magistrală albastră a României — Canalul Poaria Albă — Midia — Năvodari, la a cărui construcție lucrează cu precădere brigăzi de tineri. A început, de asemenea, construcția celei de-a treia magistrale albastre a României, care va lega Bucureștiul de Dtinăra — evidențiază, de asemenea, revista.Despre Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari își informează cititorii ziarul bulgar „OTECEST- VEN FRONT", care înfățișează aspecte din munca ce se desfășoară pentru construcția acestei importante lucrări. Se efectuează beto- nări, terăsamente, dragaje și alte operațiuni, canalul aflîndu-se în plină construcție; evidențiază ziarul.
Se relevă apoi că numeroase și cunoscute inițiative postbelice, în special din ultimele două decenii, stau mărturie preocupării constante a României pentru transformarea Peninsulei Balcanice intr-o zonă a păcii, înțelegerii și colaborării. România a militat și militează constant pentru soluționarea politică; pe calea negocierilor, a problemelor existente intre unele state balcanice, ca o premisă esențială în vederea realizării dezideratului unei ample și rodnice colaborări în regiune. Dar ceea ce conferă valoare deosebită unei asemenea poziții, ceea ce particularizează locul României in Balcani este caracterul foarte bun al relațiilor pe care le întreține cu toate statele din această zonă.Ziarul grec evidențiază apoi , importanța faptului că in Balcani s-a trecut pentru prima dată în epoca postbelică la amorsarea unui proces treptat, ascendent, de promovare a colaborării multilaterale guvernamentale, conform aspirațiilor statelor din zonă, tradițiilor și cadrului obiectiv existent. După ce sint relevate, ca etape semnificative, reuniunile multilaterale din diferite capitale, intre care și de la București, se subliniază că România s-a pronunțat pentru crearea unor organisme ndi de cooperare multilaterală, promovînd in același timp inițiativa convocării unei reuniuni la nivel înalt a statelor balcanice.Fără îndoială, apreciază „Etnos", cooperarea la nivel subregional in Balcani, ca de altfel și în Europa, nu poate avea un caracter inchis, limitativ. In acest sens, România pornește de la concepția că apartenența la diferite organizații, grupări economice, blocuri militare sau deosebirile lor de orinduire socială nu trebuie să constituie un impediment in calea dreptului fiecărei țări de a extinde relații directe de cooperare cu alte state, cu organismele unor grupări economice, să împiedice In vreun fel aplicarea și afirmarea deplină în toate zonele continentului a tuturor principiilor înscrise tn Actul final.Tocmai de aceea, subliniază ziarul, alături de propunerea sa privind transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii, cooperării și bunei vecinătăți, lipsită de trupe șl baze militare străine, de armament nuclear, România a acordat și a- cordă atenția cuvenită inițiativelor de creare a unor zone similare și în alte părți ale Europei, ca un aport substanțial la consolidarea securității și păcii pe continentul nostru. (Agerpres)
țiunile provocatoare comise de militari sud-coreeni în vecinătatea zonei centrale a liniei de demarcație, acțiuni care constau tn deschiderea de către aceștia a focului cu mitraliere grele. în protest se subliniază că aceasta reprezintă o violare gravă a acordului de armistițiu încheiat între cele două părți, avînd ca scop sporirea tensiunii tn zona demilitarizată, precizează A.C.T.C.ÎN BOTSWANA AU FOST A- RESTAȚI 40 DE CETĂȚENI SUD- AFRICANI ASUPRA CARORA S-AU GĂSIT ARME și echipament de telecomunicații, anunță agenția națională B.O.P.A., citată de Reuter. Arestările au fost efectuate în cadrul operațiunilor de întărire a securității Întreprinse de poliția din această țară după raidul unui comando sud-african asupra capitalei Botswanei, la 19 mal.

Schimb de mesaje 
între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Virgilio Barco VargasBOGOTA 9 (Agerpres). — La Bogota a avut loc un schimb de mesaje între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Columbia, Virgilio Barco Vargas, cu prilejul instalării sale in funcție.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise un salut cordial și călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succes, cu ocazia preluării funcției de președinte al Republicii Columbia.Exprimîndu-se dorința ca Republica Socialistă România și Republica Columbia să conlucreze pentru lărgirea și intensificarea relațiilor bilaterale, a fost evidențiată necesitatea de a se pune tot mai mult' in relief posibilitatea colaborării intre cela două state în domeniile economic, tehnic, științific și cultural.Mulțumind pentru mesajul primit, președintele Virgilio Barco Vargas a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
★BOGOTA 9 (Agerpres). — La Bogota a avut loc ceremonia instalării oficiale în funcție a noului președinte al Republicii Columbia, Virgilio Barco Vargas. Au luat parte'delegații străine, conduse de șefi de stat sau de guvern, reprezentanți speciali ai unor șefi de stat sau de guvern, ai unor partide politice și organizații internaționale, ambasadori.Ca reprezentant personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a participat Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului.După ceremonia preluării oficiale a funcției de șef al statului, președintele Virgilio Barco Vargas a rostit o alocuțiune, in care a prezentat principalele direcții ale politicii interne și externe a țării. El a relevat dorința de a acționa pentru

Lucrările Conferinței pentru dezarmare 
de la GenevaGENEVA 9 (Agerpres). — Conferința pentru dezarmare de la Geneva iși continuă lucrările examinind cu prioritate punctele de pe ordinea 

de zi privind acordarea de garanții de securitate statelor neposesoare de 
arme nucleare și elaborarea programului global de dezarmare.Delegația țării noastre a prezentat poziția României privind necesitatea încheierii unui instrument internațional cu forță obligatorie, prin care să se ofere statelor neposesoare de arme nucleare garanții ferme și efective că impotriva lor nu se va recurge la folosirea sau amenințarea cu folosirea armei nucleare, a forței, in general. Subliniind că încheierea unui asemenea acord internațional constituie o obligație care decurge din Tratatul de nepro- liferare a armelor nucleare, delegația română și-a exprimat regretul că nu au fost încă întrunite condițiile necesare pentru constituirea unui organism de lucru și desfășu-

WASHINGTON

Rezoluție a Camerei Reprezentanților 
a Congresului american 

preconizînd interzicerea temporară 
a experiențelor nucleare...WASHINGTON 9 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului american a aprobat cu 234 de voturi pentru și 155 impotrivă o rezoluție care preconizează interzicerea temporară a experiențelor cu arme nucleare, informează agențiile Associated Press, France Presse și T.A.S.S. In cazul ratificării ei de către o comisie comună a celor două camere ale Congresului S.U.A., rezoluția ar urma să intre in vigoare Ia 1 ianuarie 1987, pentru o perioadă ■de cel puțin un an.L. Aspin, membru al Camerei Reprezentanților, a declarat că aprobarea rezoluției reprezintă un nou apel adresat administrației Reagan „pentru a negocia serios" problema interzicerii testelor cu arme atomice.Semnificativă pentru intensificarea în S.U.A. a luărilor de poziție în favoarea unor măsuri practice de destindere este și aprobarea, anterioară, în cadrul Senatului, a unei rezoluții prin care se cere președintelui Ronald Reagan să reia de ur-

...și o declarație a
al S.U.A. contrarăWASHINGTON 9 (Agerpres) — într-o perioadă în care in întreaga lume, Inclusiv fn Statele Unite, se intensifică luările de poziție in favoarea opririi cursei înarmărilor și a trecerii, cit nu este încă prea tîr- ziu, la măsuri eficiente de dezarmare, pentru eliminarea pericolului unui conflict cu urmări catastrofale, Departamentul de Stat al S.U.A. a respins apelul adresat părții americane de participanții la reuniunea la nivel înalt de la Ixtapa a statelor semnatare ale „Declarației de la Delhi privind pacea și dezarmarea".Intr-o declarație dată publicității de Charles Redman, purtător de cu- vînt al Departamentului de Stat, se menționează că, deși Statele Unite împărtășesc opinia că niciodată nu trebuie să izbucnească un conflict

ÎN STATUL BRAZILIAN SAN
TA CATERINA SE ÎNREGIS
TREAZĂ CEA MAI GRAVA SECE
TA DIN ULTIMII ANI. La Floria- 
napolis, autoritățile au fost nevoite 
să raționalizeze consumul apei po
tabile. Căldurile excesive au făcut 
ca in zonă să izbucnească incendii 
de pădure, tn regiune a fost de
cretată starea de urgenți.DECES. Regizorul mexican Emilio Fernandez, cunoscut sub pseudonimul de „El Indio", a decedat la Ciudad de Mexico tn vîrstă de 82 de ani. Debutînd tn cinematografie ca actor, Fernandez a devenit In anii ’40 reprezentantul cel mal de seamă al cinematografieimexicane. Printre marile sale realizări, apreciate pe plan mondial, se află filmele „Maria Candelaria", „Rio Escondido", „Perla" etc.

Ceaușescu un cordial salut, multă sănătate și fericire, iar poporului român urări de noi realizări, prosperitate și progres. Totodată, a apreciat eforturile constante ale președintelui României pentru asigurarea unui climat de destindere și pace in lume, oprirea cursei înarmărilor și trecerea Ia dezarmare.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Virgilio Barco Vargas a tovarășului Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, reprezentantul personal al președintelui Republicii Socialiste România la ceremonia de instalare în funcția de șef al statului columbian.
★Tovarășul Ion M. Nicolae a avut convorbiri cu personalități ale vieții politice și economice, oameni de afaceri columbieni, în cadrul cărora au fost, examinate posibilitățile de lărgire a cooperării dintre România și Columbia în diverse domenii de interes reciproc.

★soluționarea problemelor economice și sociale cu care se confruntă in prezent Columbia.Pe plan extern, noul guvern va milita în cadrul mișcării de nealiniere pentru promovarea și respectarea principiilor neintervenției, dreptului popoarelor la autodeterminare, soluționării pe cale pașnică a conflictelor, va acționa pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, juste și echitabile, și va întreține relații cu toate statele lumii, în primul rind cu țările vecine.
+Virgilio Barco Vargas, tn vîrstă de 67 de ani. este de profesie inginer. Membru al Partidului Liberal, a făcut parte din Camera Reprezentanților și a fost senator. De asemenea, a fost primar al Bogotei, ambasador și ministru.

rarea de negocieri tn vederea convenirii unor măsuri efective ia acest domeniu.Delegația țării noastre a reafirmat sprijinul față de elaborarea de către conferință a unui program global de dezarmare, insistînd asupra necesității de a se trece la elaborarea și înfăptuirea unui asemenea program, care, avînd în centrul său realizarea dezarmării nucleare, să cuprindă totodată măsuri vizind eliminarea armelor chimice, precum și reducerea radicală, cu cel puțin 50 la .sută, a tuturor armamentelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare pină la sfîrșitul acestui secol.

gență negocierile cu U.R.S.S. asupra încheierii unui tratat cuprinzător de interzicere a experiențelor cu arme nucleare și să prezinte Congresului, spre ratificare, Tratatul sovieto-ame- rican din 1974 privind limitarea experiențelor subterane cu arme nucleare, precum și tratatul din 1976 referitor la exploziile nucleare subterane in scopuri pașnice.WASHINGTON 9 (Agerpres). — Senatul american a ridicat interdicția asupra experimentării armelor antisatelit. După cum menționează agențiile internaționale de presă, în cadrul dezbaterilor pe această temă, numeroși senatori au avertizat că o asemenea măsură Înseamnă, în fond, activizarea cursei înarmărilor in spațiul extraterestru și, implicit, creșterea amenințărilor la adresa păcii și securității planetei.Problema urmează să fie examinată, săptămîna viitoare, șl în Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A.
Departamentului de Stat 

acestui spiritnuclear, totuși partea americană va continua să efectueze experiențe cu arma nucleară — relatează agențiile Associated Press, Reuter și altele.Se reamintește că șefii de stat sau de guvern din Argentina, Grecia, India, Suedia, Mexic și Tanzania au cerut U.R.S.S. să-și prelungească moratoriul unilateral asupra experiențelor nucleare, iar Statelor Unite să renunțe la asemenea teste pînă Ia viitoarea intîlnire sovieto- americană la nivel înalt.
CEREMONIILE DE LA NAGASAKI

TOKIO 9 (Agerpres). — La Na
gasaki au avut loc, simbătă, impre
sionante ceremonii in memoria ce
lor peste 70 000 de persoane care, la 
9 august 1945, și-au pierdut viața in 
urma bombardamentului atomic 
american. Peste 24 000 de japonezi 
au participat la mitingul de doliu, 
organizat in Parcul Păcii, și care 
s-a transformat într-o veritabilă 
manifestație pentru viață și dezar
mare, pentru salvgardarea păcii pe 
planeta noastră. La ora 11.02 — 
cind, in urmă cu 41 de ani, deasu
pra orașului exploda bomba atomi
că — in întregul Nagasaki a înce
tat, pentru un minut, orice activi
tate ; au răsunat sirenele fabricilor și ale locomotivelor, precum și clo
potele templelor. Sute de porumbei 
albi s-au înălțat apoi spre cerul 
însorit, simbol al dorinței poporului 
japonez, al aspirației tuturor po
poarelor lumii ca asemenea tra
gedii, ca cele de la Hiroshima și 
Nagasaki, să nu se mai repete vreo
dată, ca întreaga omenire să poată 
trăi eliberată de coșmarul perico
lului nuclear.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
primarul orașului, Hitoshi Motoshi- 
ma, a cerut premierului japonez 

In sprijinul soluționării 
POLITICE A CRIZEI 

DIN AMERICA CENTRALĂBOGOTA 9 (Agerpres). — La Bo- • gota a avut loc o reuniune a „Grupului de la Contadora" (Mexic, Columbia, Panama, Venezuela) și a „Grupului de sprijin" (Peru, Brazilia, Argentina, Uruguay). Au fost examinate criza din America Centrală și propunerile de pace elaborate de „Grupul de la Contadora", s-a anunțat oficial in capitala columbiană, informează agenția U.P.I.Intre participanții la intîlnire s-au aflat președinții Columbiei, Uru- guayului și Venezuelei.S-a convenit, totodată, ca miniștrii de externe din țările membre ale celor două grupuri să se întrunească în luna septembrie, pentru a pune la punct strategia diplomatică viitoare cu privire la evoluțiile din regiune.CIUDAD DE MEXICO 9 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a trimis „Grupului de la Contadora" un proiect de acord de pace cu Statele Unite. în același timp, șeful statului nicaraguan și-a exprimat speranța că toate țările vor semna, la 15 septembrie. Tratatul de pace, securitate și cooperare în America Centrală.Președintele Ortega Saavedra a reafirmat că țara sa este gata să semneze Tratatul de pace in America Centrală.SAN SALVADOR 9 (Agerpres). — După cum informează agențiile de presă, citind postul de radio „Ven- ceremos", forțele democratice insurgente salvadoriene, reunite în Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională și Frontul Democratic Revoluționar (F.M.L.N.-F.D.R.), au acceptat propunerea guvernului de la San Salvador de a participa la cea de-a treia rundă a dialogului pentru soluționarea crizei interne din această țară, care urmează să înceapă la 29 august, in Mexic.Pe de altă parte, intr-o declarație a Comitetului Executiv al F.D.R. și a conducerii generale a F.M.L.N., forțele insurgente au propus reprezentanților autorităților oficiale din San Salvador organizarea — la 20 august — a unei intilniri pregătitoare a celei de-a treia runde de negocieri. Declarația subliniază că F.M.L.N.-F.D.R. se pronunță pentru încetarea cit mai grabnică a luptelor și instaurarea păcii în Salvador.După cum se știe, tratativele dintre reprezentanții guvernului din Salvador, condus de președintele Jose Napoleon Duarte, și cei ai forțelor insurgente au fost întrerupte în urmă cu aproape doi ani, din vina actualului regim militar.
Sesiune a Comitetului 

special al ONU.
împotriva apartheiduluiNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). La sediul din New York al O.N.U. a avut loc o sesiune extraordinară a Comitetului special al Națiunilor Unir te impotriva apartheidului, consacrată marcării Zilei internaționale de solidaritate cu lupta femeilor din Africa de Sud și Namibia. în cursul dezbaterilor, la care au participat delegați din partea statelor membre ale forumului internațional, precum și a numeroase organizații internaționale. vorbitorii au evidențiat necesitatea intensificării sprijinului acordat luptătorilor sud-africani și namibieni împotriva apartheidului și discriminării rasiale. Apartheidul, a menționat în cuvin tul său Joseph Garba, președintele comitetului, constituie o sfidare a conștiinței umane.

Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 9 (Agerpres). — Avioane de luptă iraniene au bombardat, vineri, centre militar-industriale irakiene din orașele Saadeyah și Miqda- diyah, informează un comunicat militar citat de agenția IRNA. Au fost bombardate, totodată, o garnizoană la est .de orașul Mosul și instalații, economice și militare din Al-Haret- heh. Forțele armate iraniene au dirijat puternice baraje de artilerie asupra centrelor economice și industriale de lingă Basra, din Irak.Pe de altă parte, transmite IRNA, orașul iranian Abadan a fost supus unor tiruri sporadice ale artileriei irakiene.BAGDAD 9 (Agerpres). — Forțele aeriene irakiene au bombardat vineri tabere militare iraniene din localitățile Armarah și Shaheen, precum și concentrări de trupe și tehnică militară din diferite sectoare ale frontului, a anunțat agenția INA, citind un comunicat militar. Avioanele irakiene au efectuat in aceeași zi 104 misiuni de luptă.Pe de altă parte, adaugă INA, avioane de luptă iraniene, care au pătruns in spațiul aerian irakian, au bombardat orașele Saadeyah, Miqda- diyah și Ammarah, provocind victime și pagube materiale. De asemenea, artileria grea iraniană a bombardat orașul irakian Basra.
să-și intensifice eforturile în direc
ția realizării dezarmării și a salv
gardării păcii. Menționind că tra
gediile de la Hiroshima și Nagasaki 
nu trebuie niciodată uitate, el a 
evidențiat necesitatea prevenirii 
unui conflict atomic, a respectării 
stricte a celor trei principii nenu
cleare ale Japoniei : a nu produce, 
a nu poseda și a nu introduce arme 
nucleare pe teritoriul național, pre
cum și a opririi procesului de ex
tindere a cursei înarmărilor în spa
țiul extraterestru.

La rindul său, premierul Yasu- 
hiro Nakasone s-a pronunțat „pen
tru dialog și negociere" in scopul 
realizării unor rezultate concrete in domeniul dezarmării nucleare.

Totodată, participanții la confe
rința internațională pentru interzi
cerea armelor .nucleare — acțiune 
organizată, anual, la inițiativa mi- 
litanților pentru pace din Japonia, 
în zilele comemorării victimelor 
bombardamentelor atomice din 1945 
asupra celor două orașe nipone — 
au adoptat un Apel pentru mobi
lizarea opiniei publice din întreaga 
lume in lupta pentru interzicerea și 
eliminarea totală a armelor nu
cleare.
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