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Intrăm, începînd de astăzi, în cea de-a doua jumătate a lunii iunie și, deci, în curind se va încheia primul semestru al anului — o perioadă de maximă mobilizare a forțelor, in care s-a muncit intens, cu deplină angajare muncitorească pentru îndeplinirea ritmică și integrală a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi. In toată această perioadă, numeroase colective de oameni ai muncii, din toate ramurile economiei naționale, au realizat importante cantități de produse peste plan, și-au onorat exemplar contractele la export, au obținut însemnate economii de materii prime, materiale și resurse energetice, căutind să cinstească prin rezultate cît mai bune în producție împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., eveniment de excepțională însemnătate în viața partidului și a întregului nostru popor.Rezultatele înregistrate pînă acum pe ansamblul economiei naționale relevă însă că, în anumite ramuri și sectoare de activitate, au continuat să se manifeste unele râmîneri în urmă în îndeplinirea planului la producția fizică și export, în înfăptuirea programelor de sporire p bazei proprii de materii prime și resurse energetice, a sarcinilor de creștere a productivității muncii și de reducere a consumurilor materiale. Tocmai de aceea, in cadrul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a cerut guvernului, ministerelor economice, centralelor industriale și unităților producătoare să acționeze neîntirziat, cu toată fermitatea, pentru recuperarea intr-un timp cît mai scurt a rămînerilor in urmă, pentru realizarea ritmică, integrală și la un nivel calitativ superior a producției prevăzute și, în mod deosebit, a celei destinate exportului, pentru punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții la termenele stabilite.

Ținînd seama de orientările și sarcinile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune o amplă mobilizare a tuturor forțelor umane din toate ramurile și unitățile economice pentru îndeplinirea integrală, la toate sortimentele, a planului la producția fizică pe luna iunie. Fără îndoială, în primul rînd trebuie să se acționeze pentru sporirea producției de materii prime și resurse energetice. Este adevărat, în ultimele sâp- tămini . se remarcă o anumită creștere a producției de cărbune. Totuși, atît în unitățile miniere din bazinul carbonifer al Gorjului, cît și în cele din Valea Jiului există încă rezerve nevalorificate. Așa cum rezultă, de altfel, chiar din experiența unor în- treprinderi din aceste bazine miniere dar și din alte zone ale țării, prin întărirea ordinii și disciplinei, prin mai buna folosire a modernei baze tehnice din dotare, ritmul de extracție a cărbunelui poate fi mult sporit. De aici cerința ca organele și organizațiile de partid, conducerile unităților miniere să acționeze mai stăruitor pentru cunoașterea, extinderea și generalizarea experienței pozitive, a celor mai noi și eficiente metode și tehnologii de lucru. Asemănător trebuie procedat și pentru creșterea producției de țiței, minereuri, energie electrică, pentru punerea mai intensă in valoare a resurselor energetice neconvenționale..Nu există ramură industrială în care, într-o unitate sau alta, să nu se fi acumulat o valoroasă experiență în ce privește organizarea muncii, folosirea utilajelor și instalațiilor, scurtarea termenelor de execuție a reparațiilor, asigurîndu-se .pe aceste căi importante sporuri de producție. Esențial este ca aceste experiențe să fie aplicate pe scară cît mai largă, de fapt, pretutindeni unde este posibil, astfel incit pe ansamblul ramurilor și al economiei

națiOnale să se asigure obținerea celor mai bune rezultate în producție.în strînsă concordanță cu cerințele majore ale economiei naționale, ale progresului economico-social al țării, o atenție prioritară, cu totul deosebită trebuie acordată în această perioadă realizării integrale și la un înalt nivel calitativ a planului la export. Se știe că pe baza exportului se creează condiții pentru procurarea din import a unor materii prime și materiale absolut necesare în multe sectoare de activitate. Realizarea producției pentru export, îndeplinirea și chiar depășirea planului în acest domeniu, creșterea competitivității produselor românești pe piețele externe reprezintă, prin urmare, o problemă esențială a desfășurării întregii activități economice în cît mai bune condiții, a dezvoltării generale a țării.în luna iunie, ca de altfel și în lunile următoare, este imperios necesar să se acționeze cu toate forțele pentru intensificarea ritmului de lucru pe șantierele de investiții și recuperarea in întregime a restanțelor acumulate in primele luni ale anului. Punerea in funcțiune Ia termenele stabilite a noilor obiective economice condiționează însăși îndeplinirea planului la producția fizică și export. Trebuie bine înțeles că o bună parte din producțiile planificate de cărbune, țiței, minereuri, energie electrică, utilaje, mașini-unelte, instalații ș.a. urmează să se realizeze în acest an pe baza capacităților prevăzute să fie puse în funcțiune în luna iunie și în perioada imediat următoare. Este deci absolut necesar ca, pe fiecare șantier. întreaga activitate să fie în așa fel organizată încît să se respecte cu strictețe graficele de lucru și termenele de punere în funcțiune a noilor capacități de producție.Indiscutabil, eforturile ce se fac

în această perioadă pentru îndeplinirea sarcinilor cantitative ale planului trebuie să fie însoțite in fiecare întreprindere de acțiuni perseverente pentru creșterea mai accentuată a productivității carca nivelului tehnic produselor, reducerea tuată a consumurilor energetice, introducerea largă in circuitul productiv a materialelor refoloSibile, in general pentru sporirea rentabilității și eficienței economice. După cum se știe, resursele energetice, și de materii prime ale țării noastre sînt limitate. Ca atare, pentru a produce mai mult, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială stabilite, este nevoie ca în fiecare întreprindere materiile prime și materialele,. resursele energetice să fie folosite cu maximă chibzuință, să fie valorificate superior.Sint numai citeva din sarcinile economice majore care revin in această perioadă colectivelor de oameni ai muncii, numai citeva din obiectivele de a căror îndeplinire depinde progresul continuu al economiei naționale. Acționind in spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncitorii și specialiștii din industrie, de pe șantierele de investiții, din toate sectoarele de activitate, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, sint chemați să nu-și precupețească eforturile, să acționeze cu întreaga lor . energie și răspundere pentru îndeplinirea exemplară a planului la producția fizică și export, la toți indicatorii calitativi, de eficiență, astfel incit luna iunie și mestru al anului să se rezultate cit mai bune, premise sigure pentru planului pe întregul an 1985.

muncii, ridi- și calitativ al mai accen- materiale și pe scară

primul se- încheie cu creindu-se realizarea

România, această vatră de istorie multimilenară, are astăzi o înfățișare pe care străbunii noștri — și chiar generațiile de la începutul acestui secol — nici măcar în vis nu și-o puteau imagina. într-o perioadă relativ scurtă, prin înfăptuirea politicii științifice, clarvăzătoare a partidului nostru comunist, s-au transformat din temelii toate zonele și localitățile patriei, s-au schimbat radical destinele oamenilor, condițiile lor de muncă și patru decenii, din- tr-o țară agrară, slab dezvoltată, România a devenit un stat industrial- agrar. cu o industrie puternică, modernă, cu o agri- . cultură socialistă în plin progres, cu un nivel de viață materială și spirituală în continuă creștere.Momentul fundamental al înscrierii hotărîte a României pe calea progresului l-a constituit Congresul al IX-lea al partidului, care a inaugurat etapa cea mai fertilă și cea mai bogată în împliniri din întreaga noastre. Această perioadă de ___ T„înfăptuiri, legată indisolubil de numele și activitatea revoluționară a celui mai iubit și stimat fiu al poporului român, ctitorul României socialiste moderne, o denumim cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Ceaușescu".Suflul nou deschis de Congresul al IX-lea al partidului — amplificat de congresele și conferințele naționale ce au urmat — au imprimat un dinamism fără precedent, prefaceri cu adevărat uriașe în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, progrese grandioase în dezvoltarea României pe calea socialismului. Elementele caracteristice ale acestui proces sînt puternica afirmare a factorilor calitativi în valorificarea superioară, cu înaltă eficiență, a resurselor țării, orientarea hotărîtă a operei de industrializare spre dezvoltarea ramurilor și subra- murilor de Vîrf, purtătoare de pro-

viață. în numai

gres tehnic, modernizarea tuturor sectoarelor economiei pe baza celor mai noi cuceriri ale revoluției teh- nico-științifice contemporane, crearea unei agriculturi intensive, de înalt randament.In toată această perioadă, partidul nostru a înscris printre obiectivele programatice esențiale ale politicii sale dezvoltarea și repartizarea teritorială rațională a forțelor de producție, obiectiv ce se încadrează organic în concepția unitară și’ de
Două decenii

de la
Congresul 
al IX-lea

al partidului
istorie a țării mari largă perspectivă privind făurirea unei economii naționale moderne și de inaltă eficiență. Acționind stăruitor și statornic în această direcție, partidul a reușit să pună capăt uneia dintre cele mai grele moșteniri lăsate de regimul burghezo-moșieresc, lichidînd definitiv disproporția flagrantă existentă in dezvoltarea diferitelor zone ale țării. „Una clin marile realizări ale politicii ceono- mico-sociale a partidului și statului nostru o constituie repartizarea și amplasarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării — ceea ce a asigurat condiții egale de muncă și de viață pentru toți cetățenii patriei noastre, ridicarea ia o viață nouă, înfloritoare a tuturor județelor și, îndeosebi, a celor rămase în urmă în trecut" — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cursul innoitor, dinamic imprimat vieții economice și sociale din țara noastră de Congresul al IX-lea al

DE CEREALE SA NU SE PIARDA

partidului s-a resimțit -puternic In domeniul repartizării raționale a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, prin elaborarea și aplicarea unei strategii unitare și de largă perspectivă pentru, asigurarea progresului multilateral al tuturor zonelor și localităților. în perioada care a trecut de la acest moment crucial’ din viața partidului și a poporului nostru au fost stabilite o seamă de măsuri de profundă originalitate privind înfăptuirea politicii de repartizare rațională a forțelor de producție, măsuri concepute și elaborate din inițiativa și cu aportul determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Reorganizarea adminis- trativ-teritorială a țării, din anul 1968. a creat cadrul efectiv pentru înfăptuirea acestei politici, ceea ce a impulsionat considerabil procesul de ridicare econo- mico-socială a tuturor zonelor țării, a asigurat condiții pentru încadrarea optimă a fiecărui județ, a fiecărei localități în complexul economic național unitar și eficient.In concepția partidului nostru comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, coordonata fundamentală a strategiei creșterii economice pe termen lung in toate județele țării o constituie industrializarea socialistă. în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul ai IX-lea ai partidului, partea covîrși- .toare a investițiilor, a fost orientată cu precădere spre dezvoltarea industriei, ținîndu-se seama atît de sursele de materii prime, de căile de transport, de posibilitățile de desfăcere a produselor, cit și de necesitatea
Mihai GR1GOR1U
director adjunct in Comitetul 
de Stat al Planificării

• Secerișul orzului 
se desfășoară din plin 
în cinci județe din su
dul țării, pînă în seara 
zilei de 14 iunie pro
ducția fiind strînsă de 
pe 7 la sută din supra
fața cultivată.

® Din săptămina vii
toare aria recoltării ce
realelor păioase se va 
extinde și în celelalte 
zone din țară, ceea 
ce impune încheierea 
grabnică a tuturor pre
gătirilor.

® In toate unitățile 
agricole specialiștii au 
datoria de a urmări 
permanent stadiul coa
cerii orzului și griului 
pe fiecare parcelă, pen
tru a putea începe ope
rativ recoltarea, ime
diat ce umiditatea boa
belor a scăzut sub 20 la 
sută.

® La fiecare loc de 
muncă trebuie asigura
te toate condițiile, lua
te toate măsurile, încît 
din prima zi a secerișu
lui vitezele de lucru 
stabilite să fie realizate 
și chiar depășite.

® Activiștii de partid 
și de stat și împuterni- 
ciții comitetelor jude
țene de partid trebuie 
să se afle permanent în 
unitățile agricole repar
tizate pentru a asigura 
bunul mers al lucrări
lor pe tot parcursul 
campaniei de rec^Jare.

Așadar, strîngerea recoltei de cereale păioase din acest an a început. în mai multe județe din sudul țării — Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Mehedinți — secerișul orzului se desfășoară acum din plin. Organizînd munca exemplar și folosind din plin timpul bun de lucru, pînă in seara zilei de 14 iunie, orzul a fost strîns de pe 52 la sută din suprafața cultivată în județul Olt, 42 Ia sută în județul Dolj și 38 la sută în județul Teleorman, pe ansamblu producția de orz fiind adunată de pe 7 la sută din suprafața cultivată. Desigur, de săptămina viitoare aria secerișului orzului se va extinde și in celelalte zone din țară, urmînd ca, în județele din sud, pe măsură ce lanurile ajung la maturitate, să înceapă și recoltarea griului.Pentru desfășurarea secerișului în cele mai bune condiții, cerința fundamentală, subliniată pe larg de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii o constituie strîngerea și depozitarea în cel mai scurt timp posibil a întregii recolte de cereale păioase. Dc aceasta depinde hotărîtor evitarea oricăror pierderi de producție. Măsurile ce trebuie întreprinse în acest scop sînt bine cunoscute. Ele au stat la baza întregului proces de pregătire a campaniei de recoltare. Subliniem doar citeva din aceste măsuri care trebuie să stea in continuare, permanent în atenția specialiștilor, mecanizatorilor și cadrelor de conducere din unități pentru a se asigura buna desfășurare a secerișului.Mai întîi de toate este esențial ca prin utilizarea din plin a combinelor și organizarea temeinică a transportului producției la bazele de recepție să se asigure realizarea și chiar depășirea vitezelor zilnice stabilite la seceriș, astfel încît în toate unitățile agricole, din momentul

începerii recoltării, orzul să fie strîns în 3—4 zile, iar griul in cel mult 8—10 zile. Sub nici un motiv nu trebuie să se repete situațiile din anul trecut cînd, datorită prelungirii perioadei de recoltare, multe unități au înregistrat pierderi mari de producție. Deosebit de important pentru evitarea pierderilor este stabilirea cu precizie a momentului optim pentru declanșarea secerișului pe fiecare parcelă. Pentru aceasta specialiștii din unități au datoria să urmărească permanenta stadiul coacerii orzului și griului pe fiecare solă și să dea semnalul de începere a recoltării numai cînd umiditatea boabelor a scăzut sub 20 la sută. Totodată, pentru a se asigura buna depozitare și conservare a producției la bazele de recepție, unitățile agricole au datoria să urmărească permanent ca întreaga cantitate de orz și grîu contractată cu statul să fie livrată la o umiditate mai mică de 17 la sută, iar corpurile străine să nu depășească 3 la sută.Desigur, secerișul este la inceput. Dar încă din această fază trebuie asigurate toate condițiile, trebuie luate toate măsurile pentru ca din primul moment recoltarea să Se poată desfășura cu toate forțele, iar producția să fie strînsă și depozitată într-un timp cît mai scurt. în acest sens, activiștii de partid și de stat și împuterniciții comitetelor județene de partid repartizați în toate unitățile agricole, împreună cu organele șt organizațiile de partid de la sate, consiliile populare și conducerile unităților au sarcina de mare răspundere ca pe tot parcursul campaniei de recoltare a cerealelor păioase să asigure îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități, să rezolve operativ toate problemele ce apar pentru ca lucrările să se desfășoare în ritm cit mai intens, din prima și pînă în ultima zi a secerișului.

(Continuare în pag. a IV-a)

r—
:-y

Ion TEODOR

IERI, LA PORȚILE DE FIER II

*GALAȚI

REALITĂȚI IMPRESIONANTE DESCOPERITE 
INTR-O CĂLĂTORIE PRIN PORTURILE MARELUI ORAȘ

Pagina a lll-a

Mă găseam odată în Alba Iulia, singur, prin oraș și prin cetate. Cum era vară și vreme foarte plăcută, m-am oprit lingă Obeliscul închinat lui Horea, Cloșca și Crișan. Gindeam la istorie și mă bucuram că aceia care in 1785 roata acum slovă sentimentul bucuriei mi-a înflorit și mai luminos în inimă cînd am văzut un grup de copii, veniți de departe, din Vaslui, as- cultind in tăcere povestirea unui profesor. De mai multe ori Ia Putna am văzut tineri și bătrini păstrind minute de tăcere, în semn de venerație pentru cel care a biruit Ia Podul înalt și n-a lăsat din mină buzduganul dreptății și al libertății nici după greul război de la Valea Orice român îl are pe Ștefan Vodă ca un sprijin in biruința idei de dreptate și te românească.Și totdeauna în nea împrejurări spus in gînd versul eminescian : „Ne simțim mari, puternici, numai de-i gîn- dim pe ei", strămoși.Trăitor aici unor mari și imperii cu o nifest expansionistă, porul român n-a biruit și n-a putut exista decit

fuseseră striviți cuin acel loc aveaunumele scris cumare în piatră. Și

pentru că a știut să se elibereze de sub orice opresiune exercitată, veacuri de-a rîndul, de o uriașă masă de ocupanți, de multe ori necruțători, copleșitori. Noi, românii n-am fost niciodată bolnavi de orgoliu, dar ne-a înzestrat o sănătoasă controlată încredere Și in

N. Iorga spunea că „strămoșii trăiesc totdeauna : ori ca o dojana, ori ca o binecuvîntare". cinstea lor, urmașii sau înalță semnele cunoștinței, contînd binecuvîntarea lor, acelor vrednici înaintași, de amintirea și exemplul cărora au nevoie in orice
în pun re-pe

un act de cinstire nu numai a trecutului, ci și a prezentului. Și in acest fel ne implicăm și noi nu numai în amintirea, ci și în fapta lor. O statuie pe care o înălțăm lui Mihai Viteazul, la Alba Iulia, Ia București, la Cluj-Na- poca ori la Sf. Gheorghe tălmăcește forma de iden-
Datoria față de înaintași,

datoria față de viitor

Albă. marilor liberta-aseme- mi-am
Adică pela răscrucea ambițioase politică ma- po-

noi, în destinul nostru. Totdeauna am ținut la ce-i al nostru și am respectat cu sfințenie bunul tul altora. Așa cinstit și cinstim noastră, trecutul strămoșii noștri, respectat și respectăm istoria tuturor popoarelor care au meritat și merită acest respect. Asemenea cinstire se concretizează in neuitarea strămoșilor, ă oamenilor de seamă, a eroilor. Cultul pentru înaintași vine poate de la și daci, deauna aminte ] mergători.

și drep- cum am istoria nostru, așa am

strămoșii romani care au ars tot- făclia pentru aducerii înainte-

clipă. Și apoi, punîndacele semne ale recunoștinței și ale aduceriiaminte, ca indivizi și ca popor ne simțim ne știm urmași ai unor strămoși aceea credem în morală de a păstra tot ce au creat ei, străbunii, valoros, util, frumos. Cind îngrijim o construcție din veacurile trecute, o ctitorie voievodală cu valențe artistice, .cind înălțăm un monument, un obelisc, o statuie, cind punem o lespede pe mor- mînt și scriem în pisanie fapta eroului, săvîrșim o operă de recunoștință, echivalentă cu un gest, cu

bine căci vrednici eroi. De ■ datoria
titate între noi și fapta Iui: unitatea și independența patriei și a poporului. Atunci cind am înălțat Monumentul eroilor clasei muncitoare am procedat la un act de recunoștință pentru cei care au purtat lupta cea grea și eroică împotriva burgheziei și a fascismului, act de recunoștință pentru cea care a fost și este motorul . esențial in revoluția socialistă. „Ne plecăm cu venerație in fața eroilor națiunii, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fața celor care nu și-au precupețit viața pentru a asigura greșul libertatea și pro- poporului român,

COLOCVIILE 
„SCÎNTEII" 

Pregătirea științifică 
de performanță 

a tineretului școlar
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care au pus, la lor, o piatră la mărețului edificiu pe care ii înălțăm astăzi pe meleagurile României socialiste". Eminescu vorbea de „a istoriei minune", care se infiltrează in noi ca o conștiință și o conștientizare, ca o lumină a ceea ce sintem și a ceea ce putem deveni. Tot tovarășul secretar general al partidului nostru : „Cunoscînd istoria rioasă, luptele și ficiile înaintașilor strădaniile lor in f ționarea creației materiale și spirituale, învățăm să prețuim și să iubim și mai mult, mai profund cuceririle prezentului, să facem totul pentru a Ie dezvolta, pentru a făuri istoria nouă a patriei noastre, istoria socialismului". Căci și din izvoarele de entuziasmși jertfă ale istoriei și din lecția acestei „magistravitae" am sorbit și sorbim putere de muncă, entuziasm creator, încrederea în viitor și conștiința că trebuie să construim, să creăm nu numai pentru azi, ci și pentru mîine. Incontestabil fiecare generație muncește întîi pentru sine. Dar, totodată fiecare știe că sintem urmași și strămoși, în același timp. Că dacă respectăm trecu-

timpul temelia

spune : 
glo- 

sacri- 
noștri, 

perfec-

Dumitru ALMAS
(Continuare în pag. a V-a)

Al treilea hidroagregat a fost racordat
la sistemul energetic național(De la corespondentul 

teii", Virgil Tătaru). Ieri,' nie, la ’de Fier sistemul de-al27 MW.spus inginerul Florea Blejan, șef de brigadă pe marele șantier, este dedicată de constructori apropiatului eveniment aniversar din viața politică a țării, împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea, de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul clarvăzător și înțelept care in tot ceea ce face ne este nouă, tuturor pildă și îndemn la noi și cutezătoare fapte de muncă". Demn de reținui este faptul că pe șantier cuvintul de ordine in activitatea constructorilor și mentorilor l-a constituit realizarea unor lucrări in ritmuri rapide și de calitate ireproșabilă. Astfel, perioada de montaj la cea de-a treia turbină a fost redusă substanțial, comparativ cu aceea necesară primei turbine. De asemenea, un mare număr de soluții tehnice moderne, de înaltă eficiență, unele în premieră, au fost aplicate la construcția acestui mare obiectiv e- nergetic. De la dispeceratul de serviciu am fost informați că verificările și probele mecanice și tehnologice la echipamentele noului hidroagregat au avut loc în condiții optime, confirmînd capacitatea industriei noastre constructoare de mașini. In continuare se desfășoară bătălia pentru punerea in funcțiune a celorlalte hidroagregate, astfel încît sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II să-și întregească cît mai

„Scin-15 iu- P.orțile fost racordatHidrocentralaII a energetic național treilea hidroagregat „Această izbîndă. la cel dc ne-a
rapid cu putință capacitatea finală, care prevede o putere instalată de 216 MW.In telegrama adresată cu acest prilej tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului ședințele România,Animația-și aduce in continuare contribuția la înfăptuirea programului e- nergetic național, la transpunerea in fapte a orientărilor și indicațiilor dale de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitelor dc lucru întreprinse in județul nostru. oamenii muncii mehedințeni vă asigură că își vor amplifica necontenit eforturile pentru scurtarea termenelor de punere in funcțiune a celorlalte 5 hidroagregate. care vor conduce in final la obținerea unei puteri in Centrala nească.Asemeneamehedințenii, cei care muncesc pe Șantierul sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II, vă adresăm, cu toată căldura inimilor noastre, un sincer și vibrant omagiu de prețuire, stimă și recunoștință pentru vasta, neobosita și pilduitoarea activitate pe care o desfășurați cu patos revoluționar și înaltă dăruire patriotică, intru înflorirea și prosperitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România — pentru afirmarea plenară a geniului creator al poporului român, al cărui ales și demn fiu sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Comunist Român, pre- Republicii Socialiste se spune :de dorința fierbinte de

instalate <Ie 216 MW hidroelectrică româ-tuturor fiilor tării, noi.
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PRODUCȚII SPORITE DE CĂRBUNE
- prin perfecționarea tehnologiilor de lucru

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ- DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!Realizarea în bune condiții a sarcinilor de plan deosebit de complexe și mobilizatoare care revin minerilor țării în acest an impune o bună organizare a muncii în fiecare întreprindere, carieră sau abataj și, totodată, măsuri energice în direcția perfecționării tehnologiilor de exploatare. Este o cerință prioritară căreia trebuie să-i răspundă prin fapte toți minerii patriei, dar mai ales cei din bazinele in care au fost puse în exploatare perimetre noi, adaptînd permanent tehnologiile de lucru la condițiile specifice fiecărui zăcămînt în parte. Practica a dovedit că prin aplicarea unor tehnologii diferențiate de la zonă la zonă, de la zăcămînt. la zăcămînt se poate obține o creștere rapidă a producției de cărbune.' Pornind de la sarcinile majore ce revin în prezent oamenilor muncii din industria cărbunelui, ne vom referi în ancheta de azi la experiența dobindită și la rezultatele obținute în acest domeniu de colectivele a două unități din această ramură : întreprinderile miniere Căpeni și Sărmășag.
METODE DE EXPLOATARE A- 

DAPTATE CONDIȚIILOR CONCRE
TE DIN FIECARE ZĂCĂMÎNT. De la bun început o precizare : înțe- Iegînd sensul major al recentelor măsuri privind asigurarea unei producții sporite de cărbune, minerii din 
bazinul carbonifer a! Baraoltului au 
extras suplimentar, de Ia începutul 
acestui an, peste 34 700 tone de căr
bune. Cum a fost obținut acest prestigios rezultat? — îl întrebăm pe inginerul Kiss Dezso, șeful sectorului producție de la . întreprinderea minieră Căpeni.— Rezultatele obținute se datorează în primul rînd muncii Pline de abnegație a tuturor minerilor din a- bataje și cariere, organizării bune a i activității în fiecare sector, adaptării tehnologiilor de extracție la condițiile specifice acestei zone.— Am dori, tovarășe inginer, să ne oferiți un exemplu în acest sehs.— Este știut faptul că. în minele noastre, condițiile geologice nu permit mecanizarea totală a lucrărilor. Tocmai de aceea, tehnologiile de exploatare trebuie să fie adaptate continuu la condițiile specifice. Iată un exemplu : recent, la Racoș-puț a fost deschis un nou sector 'de producție prin intrarea în exploatare a primului abataj frontal experimental din acest perimetru minier. Condițiile hidrogeologice deosebite — falii suprapuse, straturi de cărbune segmentate. adîncimea neobișnuit de mare din acest bazin carbonifer — au impus aplicarea unor tehnologii speciale. Pentru evacuarea apelor din stratul ce se află deasupra cărbunelui si care se infiltrau în abataj. bunăoară, s-au forat sonde de asecare echipate cu pompe speciale. Rezultatul ? 200 tone de lignit extrasa suplimentar de minerii din acest abataj experimental, care zilnic ÎSi realizează si depășesc sarcinile de plan.Datorită faptului că straturile de lignit sînt foarte subțiri si se găsesc sub nivelul hidrostatic — avind în componenta lor nisipuri acvifere. care de multe ori ridică probleme în exploatare — mina Sărmășag este caracterizată și ea ca o mină cu condiții hidrogeologice foarte grele. Cunoscind bine toate- aceste greutăți pricinuite de zâcămint. specialiștii si minerii de aici se preocupă permanent de găsirea și aplicarea unor tehnologii noi. specifice acestui bazin carbonifer.— De altfel, problema esențială pe care am urmărit-o și pe care o avem cu toții zilnic pe agenda de lucru o constituie adaptarea utilajelor din dotare la condițiile de zăcămînt — ne spune tovarășul Beniamin Coapși, secretarul comitetului de partid din întreprinderea minieră Sărmășag. Tehnicienii și minerii noștri cunosc foarte bine zăcămintele, dar și utilajele din dotare. Eforturile noastre vizează acum găsirea unor soluții noi, eficiente, care să ducă la sporirea cantităților de cărbune din fiecare abataj, în această direcție, prin aplicarea unor tehnologii noi de lucru urmărim să asigurăm armarea fîșiei tăiate fără mișcarea’secției, în scopul conservării tavanului ; sprijinirea frontului pentru evitarea ruperilor din

COMBINATUL 
SIDERURGIC 
HUNEDOARA:

A intrat în producție 
forja greaîn această perioadă, siderurgiștii hunedoreni fac eforturi deosebite pentru asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii mărețelor sarcini stabilite de Congresul al XHI-lea al p.C.R., a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, date cu prilejul vizitelor de lucru pe această importantă platformă industrială a țării. In acest scop, o dată cu activitatea laborioasă ce se desfășoară în vederea creșterii producțiilor de cocs, fontă, oțel și laminate, îmbunătățirii calității lor, siderurgiștii hunedoreni acordă o atenție specială Punerii în funcțiune a noilor capacități de producție. Cea mai recentă realizare în acest domeniu se referă la forja grea, cu o presă de 2 000 tone- forță, care va asigura forjarea liberă a lingourilor de oțel aliat și oțel- carbon. Prin intrarea în funcțiune a acestei importante capacități de producție se vor forja peste 5 000 tone Ilhgouri pe an, din care 3 500 tone țagle brute pentru industria constructoare de mașini și 1 500 tone oțel forjat destinat pieselor de schimb pentru siderurgie,. (Sabin 

Cerbu, corespondentul „Scînteii).
SIBIU : Livrări 

suplimentare, la exportRezultatele întrecerii socialiste pe acest an evidențiază și hărnicia colectivului de oameni ai muncii dă la întreprinderea de piele, încălțăminte șl marochinărie „13 Decembrie" din Sibiu, care se situează pe primul Ioc între unitățile din ramura respectivă. Printre faptele de muncă deosebite înregistrate de colectivul acestei întreprinderi fruntașe se înscriu și cele privind îndeplinirea sarcinilor la export. Prin importante măsuri de utilizare la întreaga lor capacitate ă mașinilor și utilajelor, prin îmbunătățirea continuă a consumurilor materiale, ca și prin mărirea și diversificarea producției, de Ia începutul anului . au fost livrate partenerilor externi mărfuri în valoare de peste 14 mi
lioane lei. (Nicolae Brujan). 

masivul de cărbune ; realizarea unui transportor de înălțime foarte mică prevăzut cu rampă autoîncărcătoa- re. Toate aceste cerințe, analizate pipă în cele mai mici amănunte, au fost soluționate rînd pe rînd. în prezent fiind întocmite toate proiectele
Din experiența întreprinderilor miniere

Căpeni și Sărmășag

necesare construirii unui complex mecanizat pentru straturi de 1,6—2,2 metri, care urmează să fie executat la întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pădure. Este vorba de un complex mecanizat conceput în strînsă concordantă cu condițiile specifice din bazinul nostru.Totodată, la Sărmășag. Surduc, Cristolțel sau Zăghid. au fost aplicate cu succes tehnologii simple, de mare productivitate, propuse tocmai de specialiștii si minerii întreprinderii. Bunăoară, la complexele tip CMA-3, din „ sectoarele 1 și 2 Sărmășag. prin soluțiile concepute și aplicate de specialiștii de aici ș-a trecut la modificarea schemei hidraulice, ceea ce asigură un înalt randament in exploatare și siguranță în funcționare. Este, desigur, unul dintre numeroasele exemple ce pot fi amintite în acest sens. Nu vom stărui. însă, asupra lor. în schimb, se cuvine precizat că la întreprinderea minieră Sărmășag s-au obținut, prin promovarea noilor tehnologii de lucru, importante sporuri de producție. Urmare a acestor preocupări, precum și a altor inițiative și acțiuni întreprinse în direcția sporirii producției de cărbune, la sfîr- 
șitul lunii mai, întreprinderea minie
ră Sărmășag și-a realizat angajamen
tul anual asumat in întrecerea so
cialistă, acela de a extrage supli
mentar 10 000 tone cărbune net.

Fabrica de hidraulică grea, din cadrul întreprinderii de utilaj greu „Progresul" din Brăila. Tinerii Mariana Albu 
și Ion Vintilă, studenți ai Facultății serale de subingineri, și maistrul Damian Picleanu lucrînd la o modernă freză 

cu program automat Foto : E. Dichiseanu

___ IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR .

CIT MAI MOITLMAIEIUALE
RECUPERATE 
RECONDIȚIONATE! 
REFOLOSITE

DUPĂ INIȚIEREA ACȚIUNII DE LA RÎMNICU SĂRAT

Ce măsuri a luat și intenționează să ia 
în continuare centrala de specialitate ?Așa cum menționam în ziarul „Scinteia" de ieri, în colaborare cu consiliul popular județean și Consiliul popular al orașului Rîmnicu Sărat, cu sprijinul direct al Comitetului județean Buzău al P.C.R., la Rimnicu Sărat a fost inițiată o amplă acțiune pentru organizarea activității de colectare a materialelor refolosibile de la populație.Avîndu-se în vedere faptul că actuala organizare a colectării materialelor este sub nivelul cerințelor valorificării integrale a resurselor de a- ceastă natură, s-a început cu realizarea unor puncte fixe de preluare a materialelor refolosibile de la populație, ce vor fi amplasate în locuri stabilite de consiliul popular orășenesc, și cu amenajarea centrului de recuperare al orașului. Pentru soluționarea unor probleme legate de efectuarea anumitor lucrări de amenajare și dotarea tehnică a acestei rețele de recuperare a materialelor refolosibile a fost solicitat sprijinul Ministerului Aprovizionării și Centralei pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. In cursul zilei de vineri, 14 iunie, la invitația redacției, la Rîmnicu Sărat au

CALITATEA CĂRBUNELUI DE
PINDE NU NUMAI DE CALITATEA 
ZĂCĂMÎNTULUI, CI ȘI DE SOLU
ȚIILE TEHNICE ADOPTATE. Fără îndoială, calitatea cărbunelui depinde în mod hotărîtor de condițiile din fiecare zonă, din fiecare zăcămînt. Nu-i mai puțin adevărat însă că, adeseori, în aceeași întreprindere, de la o brigadă la alta, de la un sector Ia altul, se obțin calități diferite de cărbune. Ce demonstrează aceasta ? Că „aurul brun“ scos din adîncuri poate fi de calitate numai prin stăruința oamenilor pentru aplicarea unor metode moderne de extracție separată a cărbunelui și sterilului, intrucît, în fond, aceasta este problema esențială : cărbunele să fie extras din subteran fără să fie amestecat cu steril. Dovada ?— La mina Zăghid. bunăoară, straturile de cărbune Sînt foarte subțiri.

ajungînd pînă la 0,40 m — ne spune inginerul Nicolae Colțan, directorul tehnic al întreprinderii miniere Sărmășag. Din această cauză intîmpînăm dificultăți in ce privește mecanizarea operațiilor din abataje. Totuși, pentru obținerea unui cărbune de bună calitate, prin autoutilare am conceput și construit o instalație de claubare și sfărîmare, care, separă încă din subteran sterilul de Cărbune.O realizare demnă de luat în seamă. care demonstrează preocuparea tuturor minerilor de a extrage din adîncuri cărbune cît mai mult și cît mai bun. Totuși, ne îngăduim să supunem atenției specialiștilor întreprinderii următoarea problemă: oare modalitatea de exploatare a ză- cămîntului de la Zăghid este cea mai eficientă ? Nu poate . fi găsită o soluție care să permită extragerea separată a stratului de cărbune brun, care are o putere calorică de 4 000 Kcal pe kg. chiar dacă straturile sînt subțiri și dispuse în falii discontinue ? Ridicăm a- ceastă problemă deoarece ni. se pare nefiresc ca. avînd un cărbune atit de bun, în loc să fie exploatat și livrat ca atare, el este extras Ia un Ioc cu straturile de steril și șisturi carbonoase. Consecința î Cu toate măsurile luate, puterea calorică a cărbunelui livrat este de numai 1 430 Kcal pe kg.

fost prezenți doi specialiști din forurile amintite pentru a analiza, împreună cu factori de răspundere din consiliul popular orășenesc, ce măsuri trebuie neîntîrziat a- doptate și a stabili soluțiile tehnice cele mai potrivite, precum și căile de asigurare a dotărilor necesare.Astfel, a fost prezentată o schiță de proiect pentru realizarea punctelor de colectare, care urmează a fi adaptată în funcție de configurația fiecărui teren de amplasament. De asemenea, s-a stabilit organizarea pe principii raționale a centrului de recuperare a materialelor refolosibile și, în funcție de aceasta, refacerea în timp foarte scurt a proiectului de a- menajare. Pe baza măsurilor luate de Consiliul popular județean Buzău și Consiliul popular orășenesc Rimnicu Sărat, fiecare punct de colectare a fost încredințat unei anumite unități economice din oraș pentru a-I realiza exclusiv din materiale recuperate și prin munca patriotică a colectivului respectiv, ă cetățenilor din zonă. La rîn- dul său, constructorul a primit sarcina ca, imediat ce proiectul de amenajare a centrului de recupe

rare va fi definitiv, să execute toate lucrările în maximum 20 de zile. Activitatea de aici va fi sprijinită și de colectivul întreprinderii de garnituri de frină și etanșare.în afară de aceste acțiuni mai Sînt de rezolvat cîteva probleme care nu pot fi soluționate numai cu forțe locale. între acestea, deosebit de importantă este procurarea unor utilaje de lucru în depozit, cum sînt o macara autopropulsată MG 902 — contractată cu întreprinderea „Progresul" din Brăila, și un încărcător frontal IF 204 D — contractat cu întreprinderea de utilaje și piese de schimb Alba Iulia. Cît privește alte utilaje, ca de exemplu autocamionul cu macara hidraulică, tractorul cu încărcător hidraulic și motostivuitorul, vor fi procurate prin transfer de către Centrala pentru recuperarea materialelor refolosibile. în situația folosirii unui autocamion cu macara hidraulică este necesară confecționarea unor con- teinere de anumite dimensiuni care urmează a fi amplasate la punctele de colectare. în acest sens, proiectantul s-a angajat ca pînă luni 17 iunie a.c. să pună la dispoziția Consiliului popu

CUM RĂSPUND FURNIZORII DE 
UTILAJE LA SOLICITĂRILE MI
NERILOR ? Iată întrebarea pe care am adresat-o în încheierea anchetei noastre unor specialiști din cele două unități miniere. Pentru început consemnăm opinia tovarășului Gheza Șpurigan, director adjunct mecanic la întreprinderea minieră Sărmășag.— Pentru exploatarea în bune condiții a cărbunelui din bazinul Sălaj, specialiștii din întreprinderea noastră. împreună cu minerii au gîndit și chiar au întocmit documentația pentru un nou tip de complex mecanizat — tip I.M. Sărmășag — care se pretează la condițiile de zăcămînt de la noi. Acest complex urmează să fie realizat la întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pădure, termenul de livrare a primului utilaj fiind 1 octombrie a.c. Avem certitudinea că acesta va fi livrat la termenul stabilit. Dar la fel de important este ca acest utilaj să fie executat la un înalt nivel tehnic și calitativ.Răspund furnizorii de utilaje solicitărilor minerilor ? Chiar în timpul documentării noastre, minerii din Sărmășag au solicitat întreprinderii din Filipeștii de Pădure. 40 de rame pentru transportor, intrucît în cu- rind urmează să înceapă montarea complexului. Răspunsul furnizorilor a fost prompt. Pină la sfîrșitul acestei luni, ramele vor fi Ia Sărmășag.Cît privește întreprinderea minieră Căpeni. aflăm că aceasta intîmpină în ultima vreme o serie de greutăți datorită nelivrării la termen și în condiții de bună calitate a pompelor centrifugale tip „Jiu" de către întreprinderea de specialitate din Stre- hăia. Mai exact, această unitate trebuia să livreze incă de anul trecut o serie de asemenea pompe, dar termenul a fost reprogramat pentru primul trimestru al acestui an. Numai că din cele 16 pompe nu au fost livrate decît 4 — și nici acestea nu funcționează.Iată. deci, două modalități diferite de a răspunde la solicitările minerilor. Or. un lucru trebuie bine înțeles : indiferent că este vorba de un nou complex mecanizat sau de produse mai simple, cum este cazul pompelor, furnizorii de utilaje au obligația să răspundă prompt la solicitările minerilor. Numai așa se pot extrage și livra termocentralelor cantități tot mai mari de cărbune, de bună calitate — obiectiv subliniat în repetate rînduri de conducerea partidului. i

Gheorqhe IONIȚĂ 
PAUANOS Maria 
Euqen TEGLAȘ

lar orășenesc Rîmnicu Sărat schițele de contei- nere.La Ministerul Aprovizionării și la Centrala pentru recuperarea materialelor refolosibile am constatat interes pentru desfășurarea acestei acțiuni, am remarcat decizia factorilor de răspundere de a rezolva cit mai operativ, pînă la capăt a- ceste probleme și, la începutul săptămînii viitoare, vom afla soluțiile a- doptate.Urmărindu-se cu insistență realizarea integrală a celor stabilite la Rîmnicu Sărat, se are în vedere crearea, din toate punctele de vedere — tehnic, organizatoric, propagandistic — a unui a- devărat reper, a unui „centru" care să ofere o experiență pe baze noi a activității de colectare a materialelor recuperabile nu numai aici, ci și în celelalte localități, unde vor fi organizate asemenea acțiuni. în acest sens 
reamintim invitația a- 
dresată consiliilor popu
lare de a prezenta spre 
generalizare soluțiile pe 
care Ie socotesc a fi cele 
mai eficiente în vederea 
colectării materialelor re
folosibile.
Comeîiu CARLAN 
Stelian CH1PER 
corespondentul „Scînteii"

constanța.- Pregătirea secerișului

— in faza finalăîn acest an, unitățile agricole din județul Constanța au de recoltat 154 575 hectare cu cereale păioase și, concomitent, de însămînțat 83 760 hectare cu culturi duble.- „Pentru traducerea în viață întocmai a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — ne spune tovarășul Ion Crețu, director al direcției agricole județene — sub îndrumarea și cu sprijinul direct al comitetului județean de partid, s-ău stabilit programe ferme pe fiecare consiliu agroindustrial, și unitate a- gricolă în parte, în care se prevăd necesarul de utilaje, vitezele zilnice de lucru, eșalonarea .. lucrărilor și constituirea formațiilor de lucru. în prezent se efectuează ultimul control, recepția cu probe de boabe, a celor aproape 2 700 de. combine, verificarea celor 1 417 prese de balotat paie, a remorcilor și a întregului set de mașini și Utilaje care voi fi angrenate in această campanie".în consiliul agroindustrial Valul lui Traian ne convingem de modul în care sînt traduse în viață aceste programe. Aici, toate cele 54 de combine au fost reparate și predate secțiilor în prezența inginerilor-șefi din unitățile respective. în. locul celor 10 combine noi care trebuiau să intre în dotarea stațiunii, trustul județean S.M.A. a redistribuit același număr de Combine de la S.M.A. Hîrșova, care are o încărcătură mai mică de cereale păioase. „în prezent — ne spune directorul stațiunii, inginer Ion Toma — facem o ultimă verificare a calității reparațiilor la
giurgiu ■■ Cu forțe sporite 

pentru recolte mariRăspunzînd prin fapte exemplare de muncă îndemnurilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, formulate la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, mii de mecanizatori, cooperatori, specialiști și alți locuitori ai satelor din județul Giurgiu sînt prezenți zi de zi, în cîmp, la întreținerea și irigarea culturilor.De fapt, întreaga activitate din ăâptămina pe care o parcurgem a început sub semnul unei mari urgențe. Inspectoratul județean pentru protecția plantelor a semnalat apariția, în lanurile de grîu de pe raza unităților agricole Frățești, Gostinu, Băneasa, Izvoarele, Vărăști, a unei insecte care atacă cerealele. Imediat s-a dispus ca pentru combaterea urgentă și eficientă a acestui dăunător să se folosească formația de aviație utilitară existentă în județ. Primind această misiune, piloții Ion Oprea, Ion Cîr- stoiu, Stefan Muță și Ion Stanciu, a- jutați de specialiști și țărani cooperatori, au intrat imediat în acțiune. Astfel, pînă acum s-au aplicat tratamente pe mai bine de 7 000 hectare cultivate cu grîu.Dar și la Clinceni și Adunați! Co- păceni, la Ciorogîrla și Prundu, la Vedea și Stănești, peste tot in județ, se muncește cu spor și simț de răspundere. în majoritatea unităților vizitate am consemnat experiențe, inițiative și acțiuni menite să conducă la obținerea unor recolte sporite. La cooperativa agricolă din Frățești, unde se află în cultură
botoșani.- Piesele de schimb — livrate

„Cel mal bun examinator râmîne tot proba de boabe" — zice la un moment dat George Moisoiu, inginerul- șef al S.M.A. Stăuceni, județul Botoșani, după ce verificase toate cele 26 puncte de etanșare ale combinelor. Și înțelegîndu-i intenția, toți cei prezenți in secția de mecanizare din comuna Roma au trecut la încărcarea cu boabe de grîu a celor 19 combine din dotare. Prima mașină supusă probelor este cea a combine- rului Dumitru Aniței. Membrii comisiei de suprarecepție examinează atent fiecare dintre „punctele" care neetanșate ar produce risipă de recoltă, solicită sporirea turației motorului, apoi rularea combinei pe pante special improvizate, acțiune la capătul căreia s-ar fi părut că totu-i in ordine. O observație este făcută de însuși șeful secției de mecanizare, Ene Cîrcu : „Pentru ca spațiul dintre heder și sistemul de batozare să fie complet etanșat, carcasa mai trebuia sudată cu încă 2—3 mm". Și în timp ce comisia de suprarecepție începe examinarea altei combine, hederul a fost demontat, trecîndu-se Ia executarea operațiunii propuse. „Spre deosebire de anii anteriori, Cînd pentru etanșare foloseam pinză cauciucată, burete artificial ori alte mase plastice, în acest an — ne spunea pe parcurs ing. Lazăr Turceac, directorul S.M.A. — etanșeizarea combinelor s-a realizat numai prin lucrări mecanice, ceea ce conferă eficacitate bună și durabilitate".Aspecte asemănătoare am intilnit și in celelalte secții de mecanizare din raza S.M.A. Stăuceni. Concluziile comisiei de suprarecepție au evidențiat că, în general, mașinile și utilajele’agricole ce vor lucra în campania de seceriș sînt bine pregătite, dovadă că, din cele 129 combine, 88 

combine. Cu cele 64 combine vom recolta zilnic 384 hectare, ceea ce ne permite să stringem orzul în trei zile și griul in 10 zile bune de lucru".Și în consiliul agroindustrial Chir- nogeni, Ia C.A.P. Plopeni, președintele unității, Ion Cazacu, ne prezintă la secția de mecanizare cele 24 de combine care au și sosit de la S.M.A. Ele s-au dovedit a fi bine reparate și etanșeizate, gata de a intra în lanuri. Exemple la fel de bune privind pregătirea campanieu de strîngere a recoltei de cereale notăm și la S.M.A. Remus Opreanu și S.M.A. Sibioara, unde, de asemenea, toate combinele, presele de balotat paie, remorcile și celelalte utilaje care vor fi folosite au fost reparate, probate și recepționate.Notăm o cifră concludentă pentru strădania unităților de mecanizare de. a-și asigura necesarul de piese de schimb la reparații și pentru stocurile, necesare în campanie. Numai pentru repararea utilajelor care vor lucra în această campanie, unitățile Trustului S.M.A. Constanța au recondiționat și refolosit piese de schimb în .valoare de peste 50 -milioane lei. Din păcate însă, o serie de repere n-au putut fi asigurate pe această cale și ele lipsesc din baza județeană de aprovizionare a agriculturii. Este vorba de lame, cuțite și șine de batere, care trebuie să sosească de la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală, unitate care este restantă și cu o serie de alte repere ca : axe, lanțuri, roți,

522 ha cu porumb, se lucra Ia prășit cu trei cultivatoare. Sub- atenta îndrumare a specialiștilor, mecanizatorii respectau cu strictețe prevederile cuprinse iji ordinul de lucru privind viteza de deplasare, adîncimea și zona de protecție a plantelor. Tot aici, concomitent cu prășițul mecanic se execută și fertilizarea fazială a porumbului.De asemenea, renunțînd la vechea mentalitate, potrivit căreia „rarul umple carul", mentalitate criticată de secretarul general al partidului, echipele de cooperatori din Frățești foloseau porumb înmuiat pentru a completa golurile din lanuri, pentru a asigura astfel o densitate de 80 000 plante la hectar.Remarcăm și un alt exemplu de hărnicie. în ciuda lipsei de precipitații, toate culturile cooperatorilor din Vieru arată foarte frumos. Și aceasta, în primul rînd datorită folosirii cu eficiență, zi și noapte, a celor 45 aripi de ploaie. în timpul raidului nostru în această unitate se executa cea de a doua udare pe ultimele suprafețe din cele 700 ha cu grîu și 230 ha cu orz. Și la cooperativa agricolă din Iepurești, cele 7 motopompe pentru irigarea prin aspersiune funcționau din plin, iar alți 90 de cooperatori cu cisterne, vi- danje și găleți aduceau apă la rădăcina plantelor din solele aflate în afara perimetrului amenajat. De asemenea, în grădinile I.P.L. din Uzunu, spre exemplu, se aflau peste 700 de elevi din municipiul Giurgiu, care, în cadrul practicii agrico

cit mai repede! echipamente pentru colectarea plevei și 48 prese de balotat paie, cit însumează parcul existent în consiliul agroindustrial Stăuceni, n-au fost respinse decît 5 combine și 3 prese de balotat, pentru reverificarea cărora s-a prelungit termenul cu încă două zile.Reușita reparațiilor se datorează, după cum ne-a relatat Dumitru Pește, președintele consiliul agroindustrial, utilizării unui volum de piese recondiționate de peste 61 la sută din întregul necesar, ceea ce a condus la reducerea cheltuielilor alocate acestor lucrări cu 22—23 la sută. Pe de altă parte, pentru scurtarea duratei de aprovizionare și evitarea unor cheltuieli de transport, o bună parte din piesele de schimb a fost .executată în unități industriale locale. întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară a fabricat suplimentar și a pus la dispoziția stațiunilor pentru mecanizare din județ aproape 10 repere — axe și bucșe volante pentru presele de balotat, ax-heder pentru combinele C 12 etc. — în valoare de peste 1 milion de lei, întreprinderea pentru articole tehnice din cauciuc a livrat diferite tipuri de furtunuri necesare alimentării cu carburanți a combinelor și tractoarelor, în timp ce Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești a produs pentru mecanizatori un mare număr de palete ale sistemului de ventilație de la combine. Care este stadiul pregătirii mașinilor agricole la nivelul întregului județ Botoșani ?‘Deși probele de suprarecepție ar fi trebuit de mult încheiate, peste 250 din cele 1 295 combine autopropulsate și aproape 120 din cele 541 prese de balotat din dotarea agriculturii județului încă așteaptă o serie de

discuri, racorduri etc. pentru combinele C 12 și C 14 ; I.M.A.I.A. Tecuci este restantă cu melcuri și tuburi de descărcare, iar I.M.U. Medgidia cu 60 de ambreiaje, 50 de arbori, 30 tuburi și alte repere. Tot printre cei care au rămas datori cu unele piese de schimb față de stațiunile de mașini agricole din județul Constanța se numără I.M.A.I.A. Botoșani, I.M.A.I.A. Tecuci, I.P.A. Sibiu și alții. Aceasta este una din cauzele pentru care în atelierele de reparat ale stațiunilor se mai află în prezent circa 250 de combine care trebuie să ajungă urgent la secții, pentru a intra în lanuri la primul semnal.
Georqe MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii"

le au dat un ajutor substanțial Ia întreținerea culturilor.La fel se acționează șl în alte unități agricole din județul Giurgiu. Statistic, rezultatele acestei puternice concentrări de forțe la muncile agricole înseamnă terminarea prași- lei a doua manuală și mecanică pe toate cele 10 044 ha cultivate cu sfeclă de zahăr, 25 175 ha cu floarea- soareltii și 65 331 ha cu porumb. Acțiunea de întreținere și irigare a culturilor continuă pe un front larg, ceea ce dovedește că oamenii muncii de pe ogoarele județului Giurgiu sînt hotărîți să facă totul pentru ca în acest an să obțină recolte mari Ia toate culturile.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

piese de schimb. „Ăm recondiționat tot ce s-a putut — ne-a informat ing. Petrea Rotaru, directorul Trustului S.M.A. — sarcinile planificate la recondiționări de piese pentru mașinile agricole fiind depășite cu peste 1 milion lei. Avem insă un mare volum de piese supuse acestei acțiuni pentru a doua și chiar a treia oară, fapt, ce nu prezintă garanția că vor rămîne în stare de funcționare pe durata întregii campanii". Notăm doar cîțiva dintre furnizorii cu cele mai mari restanțe: întreprinderea de mașini agricole „Semănătoarea" — București — 10 000 lame-cuțit și 10 000 lame contracuțit ; Combinatul pentru articole tehnice din cauciuc Jilava — cîteva mii de curele ; întreprinderea de mașini și utilaje Medgidia — un mare număr de axe-am- breiaj pentru combine, de carcase și axe de transmisie pentru presele de balotat. Precizîndu-ne că pentru livrarea grabnică și a acestor accesorii se ține o permanentă legătură cu toți furnizorii, tovarășul Mihai Bodoașcă, secretar al comitetului județean de partid, ne-a prezentat și alte măsuri pentru a ne asigura buna desfășurare a secerișului, dintre care am notat cîteva : cei aproape 200 de tineri mecanizatori ce vor lucra pentru prima dată pe combine și-au încheiat cursurile de pregătire la Trustul județean S.M.A. ; toate atelierele pentru recondiționarea pieselor vor lucra în două schimburi : pentru eliberarea imediată a terenului și însămînțarea celei de-a doua culturi, numărul mecanizatorilor va spori cu peste 600 prin antrenarea elevilor și personalului didactic din liceele de profil, a unor tractoriști din alte sectoare.
Silvestri AÎLENE1 
corespondentul „Scînteii"
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Realități impresionante descoperite într-o călătorie prin porturile marelui oraș
D e la izvoare și pînă la Sulina, Dunărea măsoară aproape 2 900 kilometri. Udă păminturile a opt țări europene și adună o uriașă suprafață acvatică — 805 kilometri pâtrați — unind in albia sa peste 300 de afluenți. (La care, de un an de zile, mai trebuie adăugat unul, făurit de geniul mânesc : bastră, ; sculptată pămînt al Dobrogei, intre Cernavoda și Marea Neagră). Azvîrle in mare, într-un an, circa 200 miliarde metri cubi de apă și aproximativ 67 milioane tone de aluviuni...Aceasta este Dunărea, puternica „șosea" de . transport a Europei. Potrivit anuarului statistic editat de Comisia Dunării, pe acest uriaș „drum fără pulbere" nave de diferite mărimi au transportat, în peste 80 milioane mărfuri. România doi în acest

constructiv ro- magistrala al- arteră de apă în străvechiul

1983, tone ocupă locul trafic pe apă socotit, pre-, tutindeni, a fi cel mai ieftin și ■ avantajos. Trafic devenit și avantajos pe viului o dată în funcțiune aDunăre — Marea Neagră. Canal care, se știe, aproape 400
mai ieftin și ruta flu- cu intrarea Canaluluidupă cum scurtează cu de kilometri

distanța dintre mare și puzderia de porturi înșirate ca mărgelele pe malurile fluviului dezmierdat de antici cu trei nume : Danubius, Donaris ori Istros.Din această salbă de porturi, la care trag vapoarele cu mirosul adus din cursele pe oceanul planetar, am pentru azi porturile țiului. Porturile, pentru că și aici, pe străvechiul „purtător de nori" cum supranumeau Marele Fluviu strămoșii noștri cu peste două mii de ani in urmă, arcul de glorioasă istorie a ultimelor două decenii a îmbogățit nemăsurat de mult zestrea de care are absolută nevoie cărăușia pe apă. Porturile maritime și dunărene au găzduit, în acest răstimp, numeroase dialoguri lucru ale secretarului general al partidului, ședințele Republicii, varășul Nicolae Ceaușescu, cu muncitorii și specialiștii. Temele acestor âna- lize pe cheiurile portuare ? Cum să fie dezvoltat și perfecționat traficul pe apă. Ce înzestrări cu instalații și utilaje moderne mai trebuie să se ușurarea muncii noscută

săratales Gala-

depre- to-

aduse. Cum acționeze pentru necontenită a docherilor, recu- in trecut ca fiind

una dintre cele mai dure...Obiective care s-au aflat și in prim-planul preocupărilor portuare gălățene din ultimele două decenii. , Dar, pentru a surprinde „pe viu" cu act de țiul celor preună cu 
Patrichi, ________al întreprinderii de navigație fluvială ” ‘ Galați, ne șalupă și compas" al orașului, hărțile fluviului cum să-i afle urmă cu două pentru simplu atunci nuLăsăm pasagere „Banat", în cursă, construite urmă cu un deceniu și jumătate, de cind Oltenița își înscrie numele printre șantierele făuritoare de flotă. Intrecem cargoul ’ Huși, de 7 500 tdw, ..masiv, lansat ia apă de. pe calele șantierului. naval gălățean, sosit din cine știe care port al lumii cu minereu de fier ori cărbune. Depășim un convoi greoi de barje, pline „ochi" cu minereu de fier, care se pregătește de manevrele pentru acostarea la danele portului. ■«

noile realități naștere. în spa- 20 de ani, im- inginerul Carol director adjunctNAVROM urcăm într-o punem... „cap portul mineralier Port pe care nu aveau locul în decenii, motiv că exista.în urmă navele „Vrancea" și gata de plecare Nave moderne, la Oltenița, in

Și iată-ne, după unsprezece ani, pe urmele reportajului care avea drept ax geneza portului. Timpul nu a stat nici o clipă in loc aici. Oamenii i-au accelerat curgerea, l-au lor intrate zestrea de a „Epocii întimpină kilometri de dane portuare. Șirul de macarale — unele făurite la Bocșa, in anii din urmă — descarcă

acceleratînnobilat cu faptele cu demnitate în valori durabile Ceaușescu". Ne aproape doi

forma de laminate ori la dana fluvială unde se manipulează încărcătura sosită pe drumul scurt al Canalului Dunăre — Marea Neagră — cărbune, cocs, minereu. Meseria de docher a cîștigat, în ultimele două leșuri atîtea alte meserii generate de industria modernă a României contemporane). Ea înglobează calificări distincte precum : macaragii, autostivuitori, , ope-
decenii, înțe- esențiale, noi. (Ca

aici, din largul fluviului. Iată noul stadion, lingă la fel de noua sală a sporturilor. Căutăm amintire : pe ripele cu rău Parcă pe aici, „G“-urilor, blocuri înalte, placate cu cărămidă aparentă, care țin de cartierul Mazepa. Iată și proaspătul camping, așezat a- proape în bătaia valurilor, la locul de trecere cu bacul în... județul Tulcea. Restaurantul „Pescarul"

febril în unde erau renume ? prin zona
înmănuncherea firească a celor patru simboluri ne vorbește despre unul și același lucru : uriașul potențial de creație al oamenilor. acestui timp eroic. Superbul lor efort pentru a lăsa durabilă moștenire viitorului.

luminosul drum de muncă
și împliniri deschis

de Congresul al IX-lea

strălucită
epoca de mari ctitorii

Motorul șalupei „toarce" frumos, luind in piept curgerea viguroasă a fluviului. Sălciile tinere, de pe faleza tăiată cu un efort urmă, și-au roana. Blocurile mese în plin lumina soarelui. Prin deschizăturile etajelor zărim brațele de oțel ale macaralelor care se rotesc continuu, descriind largi volute pe cer. Alte cvartale proaspete se nasc în orașul care, numai de Ia Congresul al IX-lea și pînă în prezent, a adăugat la patrimoniul edilitar mai bine de 70 mii de apartamente.înaintăm spre’ locul vărsare al Șiretului Dunăre. Prin anii ’60, gă- lățenii veneau pînă aici, în excursie. Orașul s-a molipsit și el de... drumeție spre împrejurimile de Ia Gura Șiretului, trimi- țindu-și cartierul „Dunărea" să ocupe pentru eternitate acest teritoriu dintre ape. Și, continuare firească — arcuirea de beton peste albia Șiretului. Este vorba despre noul pod, cu patru benzi de circulație. Siluetă albă în

imens in anii din împlinit co- noi pri-

său dede in

lumina limpede a Aici se execută finisări. Prin această nouă arteră de circulație, orașul își leagă definitiv destinul de portul mineralier. Dacă nu cumva mai drept e să spunem că portul mineralier își leagă definitiv destinul de orașul din brațele și din efortul căruia cut...Intrecem și „Horezu". Ținta ținta noastră, mineralier.— Ce încărcătură îl întrebăm pe Carol Patrichi.— Bineînțeles,„Defilăm" lometrilor de pe mal. în „cimpul celui mai puternic port al Galațiului și, in egală măsură, de pe Dunăre. Acum. Pentru că ' încă se mai fosta junglă care Panait „salva" eroii evocați în nemuritoarele sale pagini de carte. In 1974, tot pe vremea asta, cind am revenit aici, notam : „scafandrii cercetau

amiezii, ultimele

s-a năs-cargoul lui, ca și tot portulare ? inginerulminereu, fata ki- macaraleprinde...Ne aflăm deci magnetic" al
în 1971 aici defrișa. Era acvatică in Istrati își/ damnați

adincurile Dunării. Sus — soare, zgomot, vint. Jos — răcoare, sublima „lume a tăcerii". Plus șuvoaiele tulburi, puternice, adunate de fluviu din toată Europa. Palmele „oamenilor-broas- că“ palpau spațiile lichide dintre proaspeții piloni de beton (Pilonii — frumoase și viguroase coloane de templu, la gine de ape, bătuți, ci vibrați în cui Dunării, după o tehnică originală care își croiește viitorul)... Macaraua plutitoare „Atlas" se află prin apropiere. Oriunde s-a născut cîte un port pe Dunăre in acești rodnici ani, marcați de borna de istorie care este Congresul al IX-lea al partidului, macaralele plutitoare „Șiretul", „Hercules" și „Atlas" și-au pus caii putere, forța de ridicare in slujba nașterii complexelor instalații portuare. Și s-a petrecut această unire de energii in noul port al chimiei de la Turnu Măgurele, la cel al calcarului de la Mahmudia, la portul aluminei de la Tulcea, la cel al minereului de la Galați etc“...

mar- au fost nu adîn-

r(
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*

î
î
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’ Galați între 1945-1984, 

ultimele două decenii.

REPERE ALE DEZVOLTĂRII
• Producția industrială a județului Galați a crescut în 

1984 — față de 1965 — de peste 15 ORI ;
• Siderurgia gălățeană — vatra de metal fierbinte de la 

Dunăre - care a început să producă după Congresul al IX-lea 
al partidului — realizează astăzi :

- peste 65 LA SUTĂ din producția de fontă a României
- 50 LA SUTĂ d in producția de oțel
- circa 46 LA SUTĂ din producția de laminate finite pline;
• Pe calele de lansare ale șantierului naval gălățean se lj 

realizează în prezent circa 20 LA SUTĂ din producția de nave ț 
maritime ale țării, cu capacități pînă la 55 000 tdw, și platfor
mele de foraj marin - performanță tehnică deosebită a indus
triei românești ;

® în cei zece ani de existență, Universitatea din Galați 
a pregătit aproape 10 000 de specialiști în domenii de mare 
însemnătate pentru economia națională ;

® Din cele peste 80 000 de apartamente construite la 
•, mai bine de 70 000 s-au construit în

calcar. în moderna „rețetă" de producție a celor peste 7 milioane tone de oțel, cît urmează să producă în acest an vatra siderurgică gălățeană, intră obligatoriu și vreo 3 milioane tone calcar de Mahmudia. Călătorit pînă aici, pe bulevardul se-nțelege.Cabinele de macaralelor se văzduh, deasupra punctul „zburătorii" ori pentru află la 52 metri înălțime. De la asemenea înălțimi, amețitoare, „docherii" a- cestui timp al mecanizatelor — Mariana Cofă ori Ilie Cristian sau Nicolae Algiu — privesc la kilometrii de benzi ce cară spre cetatea de oțel calcarul, ori cele peste patru milioane tone de minereu pe an. Și mai privesc cum se încarcă navele la plat-

Dunării,lucru ale află înde Dunării, maxim, intervin depanare, se
la 32 metriIar unde une-

ratori, electricieni, șoferi, mecanici etc. Epoca anilor ’40—’50,' cind greulcărcării și descărcării velor din porturi il cea „circa", cei tineri doar din descrierile fotografiile timpului...Șalupa care ne-a adus în „portul oțelului" un rondou larg și „cap compas" cele- porturi ale Galațiu-

în- na- du- aflăori
pînă face pune lalte lui.Șalupa taie harnic valurile, aleargă pe creste mult mai repede decît uriașul șuvoi care aici, în „schelele Galaților", împinge spre mare peste 600 de vagoane de apă dulce pe secundă. Lăsăm in urmă cel mai puternic port al Dunării — cel mineralier, trainică ctitorie a ultimelor două decenii, izvorul de putere al vetrei siderurgice gălățene.Pina să ajungem insă în zona portului de călători ne bucurăm de priveliștea noului Galați, așa cum iși dezvăluie frumusețile de

Âproape de portul fluvial ne încrucișăm drumul cu al cargoului „Hunedoara". Construit și el la Galați. Urcă in marș întins spre portul mineralier. Cu minereu ge. Alte care spre spre sînt „ teaptă doar clipa de start pe care numai uscatul are dreptul să o dea. Iar uscatul trimite de aici pe drumurile de apă ale Dunării, drumuri confortabile, rapide, fascinante, Circa 1 milion de călători .' pe. an, . " > cotidiana forfotă a portului, clădirea ICEPRONAV-ului. Institut unde navele românești se nasc mai întii și întii pe hirtia de calc, in machete. în jur, de încercări pe știm dincolo de cu miros incă proaspăt de mortar. Unele finalizate după Congresul al XIII- lea al partidului. Fiecare navă trece întii examenul aici, în stadiul de machetă. Și fiecare .elice. Abia uriașele con- de lan- pe unu. clădirea zidurile sale de implinin-

J

ț Dincolo de* _ -

facBrăila, Tulcea, gata
mii de tone de de fier, se-nțele- nave pasagere, obișnuitele curse spre Isaccea, spre Sulina, de drum. Aș-

bazinele care Ie zidurile

se la Și

*

u— cu acoperișul închipuind un ciopor de bărci din beton, așa cum l-a imaginat un arhitect a . cărui tinerețe și-a dăruit-o orașului — se află buza falezei. Ca de bun venit, ca de bun rămas.Sus, orașul. Așezat pe temelii proaspete — adevărată explozie edilitară după Congresul al IX-lea al partidului, cind a început ofensiva de anvergură pentru nașterea navei amiral a siderurgiei românești. Jos, in vecinătatea apei, contrapunct la arborii tineri, foșnind în briza cu mirosul de Dunăre, metaforele în metal ale sculptorilor care au împodobit inspirat partea aceasta de drum, a fluviului, spre mare. Fluviul, închipuirile simbolice în metal și, mai sus, orașul, iar și mai sus, izvorul fierbinte de forță al celor peste 7 milioane tone de oțel cit dă, intr-un singur an, vatra de metal de aici.

chiar în un semn un semn

apoi încep strucții pe calele sare, la scara unu Iar dincolo de ICEPRONAV, de albe ale bazinelor încercări, iată du-se noua stradă a portului. Cu asfaltul încă proaspăt. Cu blocurile abia scăpate din chinga schelelor. Cu linia modernă și cromatica inspirată, care au șters definitiv din amintire alcătuirea pestriță și haotică, cosmopolită și fără har, datorată armatorilor și negustorilor „în trecere" cindva pe aici, care, atunci cind se îndurau să construiască, o făcea fiecare după capul lui.La cheiurile portului fluvial — cel mai nou remorcher — spărgător de gheață : „Zimbrul 2", cu o forță concentrată în cilindrii săi de 4 800 cai putere. Alături de „Zimbrul", de „Voinicul", aceste nave au trecut un sever examen în această iarnă grea, semnele bătăliei cu ghețurile stăruind încă, la vedere, pe blindajele de oțel. După aceste nave, la „otgon", intrăm în zona portului de mărfuri generale. Munți de balast cărat pe șleaul fără pulbere. Alcătuiri tronconice perfecte, făcute de benzile transportoare, care nu cunosc clipă de răgaz. Este sem-

nul cel mai elocvent că construiește mult și Galați. Galațiăl se află el conectat la ritmul țării care, în anul XX al „Epocii Ceaușescu", 
locuință 
miluite.— Cheiurile devenit mult este de părere Carol Patrichi. balast trebuie să-i găsim alt loc.Probabil că nu cheiurile sînt „prea mici", ci foamea de material de construcții a devenit din ce in ce mai mare. Pe aici a trecut balastul pentru cele, aproape ț . ' ,‘de apartamente cite ridicat în Galați, din încoace. Pe drum de au fost aduse pină imensele cantități de teriale necesare construcției Combinatului siderurgic, a uzinei „Laminorul de tablă" care se află la doi pași de piramidele perfecte făcute de harnicele benzi transportoare, a atitor noi uzine zidite' în puternicul centru industrial în ultimele două decenii.
Înainte ca șalupa cu care călătorim prin porturile Galațiului să intre in bazinul portului de mărfuri generale, trecem pe lîngă nava „Polar VII" aflată la ancoră. Abia ce a venit din lungul ei drum din locurile unde flota noastră operează la pescuitul oceanic. După cit e afundat in apă trupul de oțel, înțelegem că are încărcătura maximă. în bazinul portului de mărfuri generale, nave sub diverse pavilioane aflate „in operații" : se descarcă ori se încarcă mărfuri. 

Ion Vasilc, operator principal — una din meseriile de... docher afirmate in acești ani — ne argumentează, în felul lui, schimbările care s-au petrecut aici în ultimii 20 de ani : — Acum douăzeci de ani dana 30 — cu cele 3

la
realizează o 
fiecare treide aici au prea mici, inginerul Sectorului neapărat

Realitatea înfățișată de operatorul portuar — realitate pe care o intîlnim azi în toate porturile românești dunărene, de la Moldova Nouă, unde moderne instalații manipulează mii și sute de mii de tone de pirită, cuprită, alte produse de carieră, și pină la portul liber Sulina, unul din porturile cu o viață dintre cele mai trepidante în acești ultimi ani....Lăsăm in urmă cargoul „Calafat", de 7 500 tdw, ca și „Polar VIII", construite la Galați, caleleo de'lansare ale moPeșaptezeci, de mir . , ternului .'. 'șantier naval ~ s^u. ; „ia mila 80,. alte nave,’ 'construcție. La cheu, „probe de casă", cel mai nou cargou de 55 000 tdw. Și ultima platformă de foraj marin — a cincea — căreia îi distingem numele pe bordaj : „Atlas". Drumul pînă la bazinul (portul) de cherestea îl facem repede, după ce privim fulgerările aparatelor de sudură de pe cargourile „Cugir", „Vulcan", „Muscel", aflate intr-o binevenită cură in geriatrie, după lungile lor călătorii pe „mișcătoarea mărilor singurătate". 'Căutăm cu privirea așa- zisele dane de apatită de cîndva, din bazinul de cherestea. Nici urmă. Șir de macarale noi. Cargoul „Brad" încarcă. Cargoul „Săbăreni" descarcă minereu de crom. Pînă în ’87 trebuie să fie gata o bandă transportoare care să preia o parte din mărfurile ce se descarcă aici.O parte din cele aproximativ 20 milioane tone de mărfuri cîte sînt călătorite ■ pe an, pe Dunărea românească, pentru România !...Cind șalupa a cheu, după ce am călătoria prin înnoite ale Galațiului, astrul zilei urcase arzător pînă în vîrful inspiratei închipuiri de metal de pe faleză care poartă nici mai mult nici mai puțin decît numele de „Fructul Soarelui".„Fructul Soarelui" în unul din porturile orașului unde faptele de vrednicie ale oamenilor au pregătit, cu efort și neclintită încredere în partid, fructele de aur ale acestui timp eroic.

1965 apă aici ma-
. »»■

tras Ia încheiat porturile
macarale „Bocșa" — de cîte 6 tone fiecare, nu era. Nici atelierul de reparații și întreținere. Nici macaralele „Albatros" de cite 10 tone, ca de altfel nici cea de 140 tone, pe pneuri. Ori macaralele „de teren" de 50, 25 și 16 tone. Abia betonam platformele. în aceste condiții, normal ca planul să fie dublat, ca munca în docuri să nu mai fie neînchipuit de aspră, cum am moștenit-o cei mai in virstă. noi, Ilie TĂNĂSACHE 

Dan PLAEȘU

Imagine din cea mai puternică vatră de metal fierbinte a României : Combinatul siderurgic de la Galați
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PREGĂTIREA ȘTIINȚIFICĂ "l
DE PERFORMANTĂ A TINERETULUI ȘCOLAR

A, devenit o frumoasă ttaditie a școlii românești ca, în fiecare an, cei mai talentat! și Harnici elevi sa se întîlnească și să-și. confrunte cunoștințele și aptitudinile in concursurile pe discipline de învătă- mînt și pe meserii, manifestări integrate organic. ,în marele Festival național „Cîntarea .României", Modalitate interesantă și stimulativă de aprofundare a noțiunilor predate în lecții și activități practice, de lărgire a orizontului de cunoștințe, de cultivare a talentului și pasiunii elevilor pentru muncă și învățătură, aceste concursuri sint menite să contribuie, deopotrivă, la pregătirea de performanță a tineretului școlar — cerință de prim ordin a revoluției științifico-tehni- ce, care implică exigențe crescinde față de nivelul de competentă al noilor promoții de muncitori si specialiști formați în anii de școală. „Trebuie să nu uităm nici un moment că în fața omenirii — deci și a patriei noastre, a poporului șl tineretului din România — stau perspective noi în cunoașterea tainelor naturii și'universului,, în înțelegerea legilor dezvoltării economi co-sociale și în ridicarea nivelului de dezvoltare generală a cunoașterii umane" — sublinia tova
Atenție și competență în selecția 

și orientarea elevilor talentați

loan Cuculescu : în etapa de puternic avint creator . pe care o parcurgem, ale cărei dimensiuni au fost clarvăzător conturate, într-o largă perspectivă, de Congresul ai XIII-lea al partidului, știința și tehnica ocupă un loc prioritar. Se înțelege că. într-un asemenea proces complex, cînd accentul se pune pe obținerea unei eficiente maxime în toate domeniile, rnatețnatica devine un obiect, o disciplină indispensabilă in pregătirea viitoarelor cadre. Aceasta este una din semnificațiile de bază ale pregătirii de performantă a elevilor. Concursul de matematică oferă, desigur, cel mai bun cadru de manifestare a talentelor, de verificare si autoveri- ficare a celor care ău înclinații pentru această disciplină. Olimpiada de matematică, prin modul de organizare și cadrul ce-1 .oferă, ne dă, an de an, posibilitatea să verificăm, să ne convingem de modul în care profesorii, care predau această disciplină multifuncțională, reușesc Să dezvolte, la.un număr tot mai mare de elevi, .g'uștul pentru matematică, să le capteze, disciplinat și în profunzime, aptitudinile.Fără îndoială că pregătirea de performanță a. elevilor, urmărește și selectarea, cu grija și exigența cuvenite — din multitudinea celor existente — a acelor valori care trebuie și pot să ne reprezinte, cu cinste. -în confruntările internaționale, în care tara noastră a dobân
Practica - o latură importantă 

a formării profesionale

Ion M. Popescu : Dacă am compara nivelul prezent al învătămîn- tulul nostru de fizică, de exemplu, cu cel de acum zece ani, ne dăm seama ce salt s-a făcut, în mare parte datorită concursurilor școlare. In învătămîntul fizicii se insista mai mult în direcția pregătirii teoretice. în momentul de față, elevii au o pregătire corespunzătoare și în rezolvarea de probleme, precum și în efectuarea de lucrări de laborator. Există concurent! care imaginează experiențe de laborator proprii ; o bună parte din soluțiile pe care le dau problemelor puse sânt soluții personale.în momentul de față nu există liceu care să nu aibă un laborator de fizică bine dotat. Pentru a se asigura și pregătirea practică a elevilor în domeniul fizicii, profesorii au dat o atenție deosebită; dezvoltării laboratoarelor de fizică. Datorită dublei subordonări a învățământului, unitățile economice au contribuit substan
OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALA CIH SfAWRI MU AHGEREA CUREi 8AINIARE

Fiind una din țările cu cele mal numeroase stațiuni balneare Situate de la litoral si pînă la înălțimile munților, alegerea stațiunii pentru concediul de odihnă sau pentru cură balneară trebuie făcută în așa fel încit să beneficiem intr-o măsură cât mai mare de factorii naturali si terapeutici existenți într-o localitate sau alta. Ce criterii trebuie să stea la baza aceste! opțiuni ?Dr. Cornelia DEGERATU. director al Institutului de medicină fizică balneoclimatologie si recuperare medicală, a făcut cîteva recomandări, in acest sens. Ia solicitarea unor cititori.— în primul rând trebuie consultat medicul care are în evidentă persoana respectivă. A nu consulta medicul si a te lăsa tentat de frumusețea unei stațiuni sau de alte criterii înseamnă. in cazul unor oameni suferinzi a 6e expune la o agravare a bolii. Bolnavii cu hepatite cronice e- volutive sau cu boli care pot fi activate în condițiile unei cure cu ape sulfuroase nu vor merge de pildă in stațiunile Olănești, Căciulata, Căli- mănești, renumite de altfel, dar pentru alte afecțiuni (digestive, ale căilor biliare, pancreasului, rinichiului, boii de nutriție si metabolice ca diabet, gută, obezitate, boli ale sistemului nervos central si periferic, nevroze. nevrite. afecțiuni ale aparatului locomotor sau de tip degenerativ).Un alt criteriu de opțiune este revenirea la cel puțin 2—3 ani in stațiunea in care bolnavul s-a bucurat de o ameliorare a suferinței cu care a venit, pentru ca prin repetarea tratamentului să se consolideze rezultatele bune obținute.— Care sint criteriile de alegere a perioadei celei mai bune pentru tra

rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, adresînd tinerilor, de la tribuna Forumului național al tinerei generații, îndemnul de a învăța și munci cu tot entuziasmul și’ puterea vîrstei lor.Prezente în juriile etapei finale a concursurilor pe discipline de .învătămînt — la care au participat peste 5 000 de liceeni, ca și’elevi din clasele VII—VIII — personalități ale vieții culturale și științifice, cadre didactice universitare, profesori au evidențiat semnificațiile profund formative și educative ale prezentei tineretului școlar în competiția pentru ' o înaltă pregătire științifică și profesională. Consemnăm. în ziarul de astăzi, opifiii ale citorva președinți ai comisiilor centrale ale concursurilor : prof. dr. docent Zoe Dumitrescu-Bușulenga, membru corespondent ai Academiei (limba și literatura română, limba și literatura maternă, maghiară și germană), prof. dr. Ioan Cuculescu, Universitatea București (matematică), prof. dr. ing. Ion M. Popescu, prorector al Institutului politehnic București (fizică), prof. dr. Felicia 
Cornea, Universitatea București (chimie), prof. dr. Constanta Bărboi, director adjunct în Ministerul Educației și învățământului.

dit, în ultimii an.1, rezultate frumoase și de prestigiu.Actuala ediție a concursului a relevat cîteva lucruri esențiale. în primul rînd. numărul mare al pârtiei panților — aproape 500 de liceeni. la etapa finală,. desfășurată in municipiul Drobeta-Turnu Severin. în al doilea rînd, un număr considerabil de elevi care au obținut calificative superioare. Dovadă că, in școlile noastre, indiferent de profil, ^matematica este un obiect căruia ~i se acorda toată atentia, că valorile, talentele sint judicios^ orientate și. chiar mai mult, cu atenție și competentă formate pentru deplina valorificare a aptitudinilor. De această dată s-au remarcat, cu deosebire, nu numai temeinica pregătire a tuturor elevilor care au participat la olimpiadă, ci și un alt lucru, demn de a fi luat în considerație : rara capacitate a unor . elevi de a generaliza, de a sintetiza și sesiza operativ. în intervalul de timp dat, datele problemelor oferite spre rezolvare. Au fost elevi care au găsit prin intuiție și. am zice, creație soluții care au dus, într-un mod ingenios, la rezultate apreciate, după criteriile exigente ale domeniului, cu nota maximă, E un cîștig care ne dă certitudinea că școala matematică românească se al'lă pe un drum bun. Se mai cuvine relevată — la actuala ediție a olimpiadei — paleta largă a participantilor din aproape toate zonele țării.

țial la dotarea laboratoarelor școlare. Pregătirea se face atît teoretic, prin prezentarea diferitelor fenomene fizice, cit și experimental, elevul ajungînd singur Ta punerea în evidentă a diferitelor legi ale naturii, enunțate in lecțiile predate de profesori.Pentru cadrele, didactice universitare, aceste concursuri sint utile, deoarece își dau seama de nivelul învățămîntului din licee și pot să acționeze eficient și Ia obiect în cadrul cursurilor de perfecționare cu profesorii din licee. De asemenea, în primii ani de facultate, în activitatea cu studenții, cadrele didactice universitare tin.seama de nivelul pregătirii acestor tineri talen- tați. Pe scurt, am putea afirma că aceste concursuri constituie una din armele cele mai eficace împotriva mediocrității, atît în rîndurile elevilor, cit și al profesorilor..Ca elemente noi.ale concursului de fizică din acest an evidențiem t numărul foarte mare de partici

tament. cum trebuie să ne alegem momentul plecării în stațiune ?— Aceasta depinde de ceea.ce dorim : să ne odihnim, să ne tratăm sau si una si alta ori să facem cură de sănătate, de prevenire a îmbolnăvirilor. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cura se poate face în tot timpul’ anului prin creșterea rezistentei organismului fată de factorii de mediu ca frig, vînt, umezeală si pentru creșterea capacității de efort. Astfel de cure se pot face pe litoral, 
la munte, deal, practic in orice localitate. în aceste situații sint indicate toate stațiunile din tară care au calități curative. Studii si cercetări efectuate de către echipe complexe de specialiști din institutul nostru au a- rătat că după o cură de.forțifiere pe litoral crește semnificativ capacitatea de efort si rezistenta organismului. Cura de călire a organismului se face numai cu factori naturali — soare, aer curat, apă — si cu terapie prin mișcare cu toată gama de posibilități de la înotul în bazine, Jacuri sau mare, pînă la cura de teren, jocuri sportive, drumeție ptc.Cura balneară pentru tratarea u- nei afecțiuni se poate repeta de două ori Pe an pentru tratament sau recuperare în afecțiuni ale aparatului locomotor, unele boli vasculare periferice, urologice, alergice etc. Intervalul intre cele două cure de tratament balnear trebuie să fie de 5—6 luni.— Ca urmare a creșterii longevității au devenit mai frecvente acele afecțiuni care apar la virste înaintate predominând de exemplu bolile degenerative (reumatismale, cardiovasculare. metabolice etc.). Ce criterii trebuie să aibă în vedere persoanele vârstnice în alegerea stațiunii ? 

pant! la fazele locale și județene; o. creștere a numărului, de concu- renți.care au obținut: note mari și, deci, o obligație .— în plus — pentru profesori de a evidenția elevii excepționali din rîndurile. celor foarte buni.în final, amintim și atentia care se dă „viitorului" fizicii in școală. In ultima zi a concursului se discută programa analitică școlară, cei mai buni profesori de fizică din tară făcîrid propuneri privind îmbunătățirea sa, ridicarea calității’ procesului de învătămînt
Felicia Cornea : Rolul și importanța ediției din acest an a Olimpiadei de chimie au fost potentate de hotărârile celui de-aT XIII- lea Congres al partidului, care prevăd însemnate sporuri cantitative și calitative în acest sector, pe fondul unui amplu proces de modernizare a întregii industrii. Ceea ce presupune și ridicarea necontenită a pregătirii profesionale a celor ce muncesc în acest domeniu. Intr-un asemenea context, olimpia-, dă din acest an a marcat noi progrese in îmbogățirea tradiției statornicite la noi în organizarea stimulativei întreceri a celor mai tineri chimiști.De fapt, care sânt obiectivele urmărite? în primul rînd, avem în vedere ca toți. cei cîteva mii de concurent!, ca de altfel toti elevii.

Un dialog fertil, educativ 
cu valorile culturii naționale

Zoe Dumitrescu-Bușulenga : Solemnitatea obișnuită pe care o acordăm evenimentului anual a căpătat, de această dată, pulsul notabil de valoare al centenarului, ectuala ediție a Olimpiadei de literatură fiind cea de-a suta, dacă am număra fără întreruperi de la 1885, anul de întemeiere a acestei întreceri a minții și a talentului în țara noastră, denumită pe atunci „Tinerimea Română".Ne-am reîntîlnit, și de această dată, cu multi tineri olimpici, aplecați cu dragoste și interes asupra studiului literaturii române, al literaturilor materne, maghiară si germană, cărora le cunoșteam forțele și le apreciem consecventa în studiul umanistic. în cei 5 ani de concurs la care am fast martoră, de la Vrancea, la Bistrița, la Botoșani, la Suceava, la Timișoara, am învățat să-i prețuim si-i simțim foarte aproape de preocupările noastre, ale „colegilor" lor mai vârstnici.- Și credem a vedea în constanta lor, fie că vin de la liceele de „filologie-istorie. de la fi- .zicărmătemațică ori industriale, re- .zuîtațul unui sigur instinct. de, ;cultură,.. IVțereu mai .numeroși,, ei. iînțeleg că umanistica eștd știința ? si arta care dinamizează inteligența, iar mai presus de toate te învăță meseria de a fi om. In cadrul Culturii naționale â unui popor prosper ca al nostru și in cadrul culturii universale a unei umanități fraterne, esențială pentru păstrarea echilibrului și identităților este menținerea scării ferme de valori, precum șl conservarea însăși a valorilor. De aceea, interesul tenace al tinerilor noștri arătat limbilor, literaturilor. culturilor materne. în general, este manifestarea pozitivă a dorinței de stăruire in această lume superioară a valorilor, pe care le vor duce mai departe, cu suflete și minți pline de pietate fată de înaintași. cu lucidă determinare a telului înalt educativ, patriotic.Cînd am cerut tinerilor participant!, pentru lucrările de concurs, 
o limbă îngrijită, dacă s-ar putea chiar elegantă, cînd am introdus, de la Botoșani, proba de analiză a unui text clasic la prima vedere, am avut și avem în vedere mult mai mult decît o simplă sporire de rigoare a concursului. Vrem ca mintea lor ascuțită să se. exercite asupra valorilor consacrate intr-un fel nou, proaspăt, scotind din ele fileuri și frumuseți inedite, care să ne asigure că dialogul lor cu aceste valori este fertil și incitant.Ceea ce ne-a determinat să ne ducem, in acest an, in județul Timiș, a tbst situarea județului pe locul I pe tară în rezultatele concursului de limba și literatura română „Mi- haj Emipescu" de la. Suceava.

— Este bine ca medicul să indice bolnavilor vîrstnici stațiuni balneare cu factori de climă care solicită mai puțin organismul. Vîrsta nu pune, în condițiile de astăzi create in stațiuni, probleme de restricție deosebită. Dar de temperaturile excesive fie reci, fie calde trebuie să se tină seama în alegerea perioadei de tratament.— Sint persoane care suferă de mai multe boli si care firesc au nevoie de. tratamente diferite. în aceste situații care este criteriul de alegere 
a stațiunii balneare ?— Medicul indică stațiunea balneo- climatică în funcție de diferitele a- fectiuni’ ale pacientului, boli care trebuie tratate într-o anumită ordine âcordind. prioritate celei mai grave dintre ele.— Cercetarea noastră în domeniul balneologiei se bucură de una din cele mai bogate tradiții si de rezultate recente cu aplicații în medicina omului sănătos. Ce exemple ne pu- . teti da în acest sens ? *— S-au efectuat numeroase cercetări dintre care unele ne persoane de virstă medie. în plină activitate, care prezintă insă factori de risc, factori care ii'predispun la boli cardiovasculare si anurne obezitate, sedentarism. procent crescut de colesterol in singe tendința la hipertensiune arterială etc. După o cură de .talasoterapie (soare, băi de mare, băi de nisip, si terapie prin mișcare) la persoanele cu factori de ri6c s-au putut constata atenuări ale factorilor cu potential patogen. Astfel, s-au normalizat valorile colesterolului (2— 2,5 gr la mie), ale tensiunii arteriale (140—90 mm Hg), reducerea greutății corporale, ameliorarea performantelor cordului (confirmate prin testele specifice de evaluare a capacității de 

să-și formeze un sistem optim de însușire a cunoștințelor, prin buna îndrumare și organizare a studiului individual, printr-o mai strânsă îmbinare a cunoștințelor teoretice cu activitatea de laborator, spre o înțelegere completă a fenomenelor, în al doilea rînd, dorim să stimulăm atragerea unui cit mai mare număr de elevi în rîndul iubitorilor acestei științe, chiar dacă nu toti își vor alege meseria de chimist. Se poate aprecia că ediția din acest an, prin modul de pregătire, de organizare, de elaborare a probelor de concurs a marcat progrese în atingerea acestor obiective. De pildă, de data aceasta, probele teoretice ca și cele de laborator au fost astfel formulate îneît să se poată stabili mai bine corelația dintre cunoștințe, aplicarea noțiunilor la cazuri noi, stimularea creativității. A crescut considerabil numărul celor din rîndul cărora au selecționat lotul național pentru competițiile internaționale.Experiența acestei ediții oferă și concluzii valabile pentru ridicarea continuă a calității predării chimiei în învătămînt. Aș aminti doar una : acordarea în continuare a unei atenții deosebite activității de laborator, atît a virtualilor concurent!, cît și a tuturor elevilor, ca o condiție a bunei pregătiri practice a viitorilor muncitori și specialiști.

acel rezultat n-a fost o întîmplare. In cadrul realizărilor județului, învătămîntul are o pondere dintre cele mai însemnate. în numeroase cazuri s-a relevat calitatea cadrelor didactice, organizarea superioară a procesului, de invătămînt, care izbutesc să dea științei, tehnicii, culturii noastre minți tinere pătrunzătoare, cuprinzătoare, gata să intre în competiția dezvoltării noastre naționale, a progresului pe toate planurile.
Constanța Bărboi : De la an la an, concursul de limba și literatura română relevă buna pregătire a unui mare număr de elevi, comisia este pusă în situația să noteze un număr tot mai mare de lucrări cu note bune și foarte bune. De la ținuta lucrărilor — toate lucrările din acest concurs âvînd o estetică corespunzătoare, cu scris lizibil — și pînă la interpretările de text originale, îndrăznețe, multe din ele depășind opiniile criticii literare, la sintezele bine Structurate, concursul nostru a dovedit în ansamblu că atunci cînd se ridică ștacheta exigențelor obligația'.atingerii ei d^vțne un stimulent și că printa-b -muncă serioasă poate fi depășit orice barem. Mai mult, prin subîec- tele pe care le-am dat și-n anul acesta, am urmărit să testăm capacitatea elevilor de sinteză,, deprinderea de lectură și de interpretare a celor citite, de asimilare a valorilor etice, estetice și patriotice • ale literaturii noastre. Este cel mai bun test pe care-1 face Ministerul Educației' și învățămîntului în ceea ce privește selecționarea și dimensionarea scriitorilor și a textelor literare pentru programele și manualele școlare. Multe din comentariile elevilor și din lucrările' de sinteză sînt modele care-și fac din ce în ce mai mult intrarea în manualele școlare și lucrările auxiliare, în revistele Societății noastre de Științe Filologice, bucurîndu-se de aprecierea generală, v.Am avut însă, și-n acest an, unele momente de întristare, e drept mai puține, cind am citit lucrări mai slabe, dovedind oarecare superficialitate în pregătire, necunoașterea textului literar. îndepărtarea de subiect, vehicularea unor generalități. Rămine deci actuală invitația noastră la o reflecție și mai serioasă a inspectoratelor școlare. a conducerii liceelor, a cadrelor didactice,. în ceea ce privește exigența și maxima atenție în selecția și pregătirea elevilor pentru concursurile școlare, cu deosebire pentru etapa finală a acestora.Opinii consemnate de 

Florica DI MULES CUși corespondenții „Scînteii’

efort). în cazul unei suferințe hepatice acute se va acorda atenție in primul rind acesteia și numai după echilibrarea sau normalizarea sa iși va trata, într-o stațiune, suferințele reumatismale cronice degenerative, boli care nu afectează vital organismul.Sint însă si situații in care bolnavul își poate trata într-o stațiune mai multe boli. Astfel dacă bolnavul prezintă o boală reumatismală de tip degenerativ si totodată o afecțiune a colecistului este de preferat să fie trimis la Călimănesti-Căciulata. unde ațit factorii naturali cit si climatul sint favorabili pentru un tratament eficace. Dacă acest bolnav ar merge la Techirgliiol — stațiune de altfel foarte bună pentru tratamentul bolilor reumatismale degenerative — nu ar avea condițiile de climat si nici pe cele de cură internă, cu ane, pentru tratarea colecistopatiei.Pentru bblnavii cardiovasculari e- chipe complexe de specialiști din institut au efectuat cercetări si in stațiuni cu ape carbogazoase sau. mofete. S-a putut demonstra rolul factorilor naturali care aduc un spor de eficacitate. Studii si cercetări făcute pe grupe de persoane care au beneficiat pe lingă tratamentul obișnuit în bolile cardiovasculare si de un tratament cu factori naturali au scos în evidentă rezultatele mai bune obținute în comparație cu bolnavii care au făcut numai tratamentul obișnuit.Chiar si din aceste cîteva exemple ne putem da seama cît de importantă este alegerea stațiunii de odihnă sau tratament pentru menținerea sănătății.
Convorbire realizată de 
Elena MANTU

MZVOITJUM MIMATĂ, ARMMKĂ ATIMAR 

mOR SI UlAlIlOR TARII 

- temelia progresului general, 
a deplinei egalități in drepturi

(Urinare din pag. I)imprimării unui ritm mai ridicat de dezvoltare a zonelor rămase în urmă în trecut. Ca urmare, s-a asigurat îmbinarea într-un sistem complex a criteriilor de eficiență economică și socială, concentrarea rațională și repartizarea judicioasă a industriei pe teritoriul țării, ceea ce a determinat consecințe favorabile asupra optimizării structurilor economice și sociale atît pe ansamblul economiei naționale, cît și în cadrul fiecărui județ in parte. Intr-o seamă de județe rămase în urmă in trecut, cum sint Bistrița-Năsăud, Botoșani, Olt, Suceava, Vaslui, Teleorman, Mehedinți, Tulcea, Sălaj, Vilcea -și Vrancea, creșterile economice din ultimii 20 de ani sînt de ordinul zecilor de ori, făcînd aproape imposibile comparațiile cu trecutul. Bunăoară, județul Mehedinți a realizat, anul trecut,. singur, o producție industrială mai mare decît aceea obținută în 1965 de întreaga Oltenie, iar județul Iași — o producție industrială mai mare, decît întreaga Moldovă. La rîndul său, producția industrială a județului Galați a fost în 1984 mai mare decît aceea realizată în 1965 de Moldova, Oltenia și Dobrogea luate la un loc.Cine își putea imagina, în trecutul nu prea îndepărtat, că oamenii acestor locuri vor. rupe tradițiile anilor de înapoiere economică și vor dura adevărate cetăți ale industriei moderne, cu faimă în țară și chiar în întreaga lume ? Azi putem să vorbim cu justificată mindrie despre rulmenții de Alexandria, autoturismele de Pitești și Craiova, aluminiul de Slatina, tractoarele de Miercurea Ciuc, oțelul de Călărași, frigiderele de Găești, țevile de Roman și Zim- nicea, platformele chimice de la Fălticeni și Slobozia, anvelopele. de'"' la Zalău și Caracal și muite, multe altele, căci nu există localitate in țară care să nu-și fi înălțat efigia de prosperitate economică și socială a „Epocii Ceaușescu".îmi stăruie în minte cuvintele exprimate la marele forum al comuniștilor din toamna anului trecut de către un delegat din județul Bistrița-Năsăud, care spunea cu deplină mindrie : „Cine vrea să vadă ce înseamnă -Epoca Ceaușescu», să vină și la noi la Bistrița". Iar noi arn adăuga să vină și la Miercurea-Ciuc și la Suceava, Focșani, Tulcea, Botoșani, Alexandria, Zalău, Vaslui, Slatina, Fălticeni, Roman, Piatra Neamț, Tîrgu. Jiu, Sfîntu Gheorghe, Slobozia și în multe, multe alte locuri care au devenit mîndria celor ce trăiesc și muncesc pe întreg cuprinsul patriei. Practic, nu există ■județ.și..localitate,.mai importantă din țară în' care, ..tovarășul Nicolae Ccâușes'cu,, . secretarul general. al . partidului, Să nu fi stăruit cu înțelepciunea și cutezanța sa revoluționară binecunoscute, să nu fi analizat îndelung, împreună cu activiștii și. specialiștii din organele locale, cu specialiștii din diverse domenii, pentru a găsi cele mai eficiente căi și modalități de dezvoltare economi-
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Zbor înalt, aripi cutezătoare
Aviatorii... Ostași ai zborurilor temerare, apărători de nădejde ai spațiului aerian al țării. Iscusiți luptători aerieni, așa cum cere Directiva comandantului suprem, angajați cu toate forțele și eforturile în amplul și complexul proces de afirmare a aviației române în cea mai luminoasă epocă din istoria modernă a țării, EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU. Sentimentul predominant acum îl constituie entuziasmul și dăruirea cu care aviatorii patriei in- tîmpină marele eveniment politic din viața poporului nostru, aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Cu fiecare antrenament, cu fiecare zi de zbor, cu fiecare aplicație, ureînd noi trepte spre măiestrie, ostașii aerului raportează comandantului suprem că aripile argintii ale țării se află la posturi, aviația fiind gata in orice moment să-și îndeplinească misiunile ce-i revin în cadrul sistemului apărării naționale, potrivit cerințelor doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondatoreste tovarășul Nicolae Ceaușescu.Gînd lingă gind șl inimă lingă, inimă cu întregul personal al aviației, și pi- loții, navigatorii și tehnicienii din unitățile în care muncesc maiorii Romulus Bozeșan și Constantin Con- stantineanu, din celelalte unități de aviație, au obținut în cinstea acestui eveniment rezultate foarte bune la toate categoriile de pregătire, taspunzind astfel cu operativitate, competență și răspundere îndemnurilor și chemărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul aviației române moderne, cu prilejul întîlnirilor cu aviatorii.Datorită grijii permanente a partidului, a secretarului său general pentru întărirea capacității de apărare, pentru înzestrarea armatei și a celorlalte componente ale sistemului ei defensiv cu mijloace de luptă, perfecționate, dispunem astăzi de o industrie aeronautică înfloritoare, care produce avioane de vinătoare-bom- bardament IAR-93, elicoptere IAR-316 și IAR-330, . avioane de linie ROMBAC 

co-socială și sistematizare teritorială. Așa au fost posibile realizarea celor peste 200 platforme și zone industriale, dezvoltarea puternică a bazei materiale pentru desfășurarea activităților de învătămînt, cultură, ocrotirea sănătății, turism, agrement, precum și realizarea unui impresionant program al construcțiilor de' locuințe și ediiftar-gospodărești în ansambluri și cartiere care îmbină armonios tradițiile locale românești cu tendințele moderne in construcții.Pe baza înfăptuirii politicii partidului postru comunist de repartizare rațională a forțelor de producție, s-au creat milioane de noi locuri de muncă, cu precădere în zonele mai puțin dezvoltate în trecut. Dacă pe ansamblul economiei naționale numărul personalului muncitor a crescut în ultimii douăzeci de ani de circa 1,7 ori, în județele Bistrița- Năsăud, Sălaj și Gorj această creștere este de 2,6 ori, în județul Olt de 2,5 ori, în județul Botoșani de 2,4 ori, în județul Vaslui de 2,1 ori, în județele Teleorman și Iași de 2 ori. în planul vieții politice, aceasta exprimă creșterea rolului clasei muncitoare în toate județele tării, dezvoltarea, pe această bază, a des mocrației socialiste și a unei intense vieți politice in fiecare zonă geografică și localitate, afirmarea mai puternică a rolului conducător al partidului.Este de relevat totodată că, drept rezultat' al înfăptuirii acestei politici, procesul de urbanizare și de construcții de locuințe s-a desfășurat într-un ritm fără precedent, cu deosebire în județele care pu cunoscut o puternică dezvoltare economică. Bunăoară, comparativ cu creșterea populației urbane pe întreaga țară, de circa 1,8 ori în ultimele două decenii, creșterea populației în mediul urban in județul Gorj este de 2,8 ori, în județele Bistrița-Năsăud și Ialomița de 2,4 ori, în județele Covas- na și Sălaj de 2,3 ori, în județele Argeș și Harghita de 2,2 ori etc. în anii 1965—1984 s-au mutat în apartamente construite din fondurile statului de 6,7 ori mai multe familii decît în perioada 1945—1964 ; în județul Bistrița-Năsăud s-au mutat însă de 26 de ori mai multe familii, în județele Sălaj și Vrancea de 21 de ori, în județele Botoșani, Buzău și Covasna de 20 de ori, în județele Mehedinți, Satu Mare și Teleorman de 17 ori și a.șa mai departe.în acest ultim an din actualul cincinal se înfăptuiește cu succes sarcina prevăzută de documentele Congresului al XII-lea al partidului, existînd condiții ca în fiecare județ să se realizeze un volum de activitate economică de cel puțin 70 000 leiJ- pe locuitor șl un grad de ocupare a populației de cel puțin 400 de persoane la 1 000 de locuitori. Iar o dată cu țara, cu tot ce am înfăptuit pe planul vieții materiale, a crescut și s-a format, pretutindeni, omul nou al orânduirii noastre socialiste, constructor conștient al celei mai drepte și mai înaintate societăți pe care o edificăm în patria noastră sub conducerea înțeleaptă a parti

de mare performanță, motoare de aviație, echipamente speciale pentru aeronave, aparatură electronică de bord, agregate pentru deservirea zborurilor, mijloace de transmisiuni și de protecție a navigației aeriene etc. Fiecare din cei care se află la cabinele modernelor aeronave românești, pe pistele de decolare sau in secții și ateliere productive trăiesc cu profundă satisfacție aceste noi deveniri, împliniri in-

mele de foraj marin, în lucrările din economia națională, oriunde țara are nevoie de zborul lor.Dar iată-i și pe cei de pe supersonice. Maiorii D. Iliescu și Fl. Popescu, căpitanii V. Irimia, Ștefan Calcișcă, V. Scrobotă și I. Oancea, toți ceilalți decolează strâns, în formații perfecte, iau înălțime,, se angajează rapid și eficient pe traiectul țintelor, trec la interceptare. Alți doi căpitani, cei mai iscusiți

tre împlinirile cele mari ale țării.Recentele vizite de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la întreprinderile de avioane Craiova și Bacău, aprecierile făcute și indicațiile date se constituie într-un nou și important moment pentru dezvoltarea producției de aeronave, însuflețind deopotrivă constructorii și pe cei care dau cutezanță și zbor înalt aripilor românești. Maiorii F. Matei și C. Gheorghe, căpitanul Gh. Catrina, locotenenții- majori B. Bărbuceanu, V. Marin și Gh. George sint numai cîțiva din cei care și-au perfecționat neîncetat pregătirea ca luptători aerieni la manșele avioanelor IAR-93, contribuind, prin rezultatele lor deosebite, la cucerirea titlului de frunte de către colectivul de cadre și ostași din care fac parte. Aceleași aprecieri se cuvin și aviatorilor din subordinea ofițerilor D. Drăghin și N. Naparu pentru iscusința lor în folosirea elicopterelor românești in cîmpul tactic, la platfor-

navigatori din unitate, le dirijează de la sol, cu grijă, cu emoție, dar și cu neîntrecută măiestrie, zborul. Locotenent-colonelul Gh. Tolomei, veteranul pi- loților din această unitate, nu are decît 42 de ani ; de aproape două decenii decolează și aterizează pe același aerodrom, aerodromul de lîngă inima sa. Majoritatea din cei care evoluează acum, la această im
plicație, au crescut și au devenit piloți clasa I sub atenta și competenta sa îndrumare. Toti piloții și toate formațiile primesc calificativul „Foarte bine". De altfel, de foarte mulți ani, această unitate nu cunoaște alt rezultat decît cel maxim. Pe măsura dăruirii oamenilor, a coeziunii subunităților, a colectivului. Maiorul Traian Șoș, secretarul organizației de partid din secția lucrări avioane, ne vorbește despre cei care asigură din punct de vedere tehnic aparatele de zbor. Despre locotenentul subinginer M. Gheorghiu, secretar al udei organizații U.T»C„ despre maiștrii militari

dului și ilustrului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Programul-directivă adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului pentru dezvoltarea economico-soeia- lă a țării in profil teritorial asigură continuarea neabătută a politicii de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, accentuîndu-se procesul de omogenizare a condițiilor de muncă și viață ale tuturor oamenilor muncii. Astfel, programul prevede ca pină în anul 1990 să se ajungă în fiecare județ la un volum de activitate economică de cel puțin 80 000 lei pe locuitor, iar într-un număr de 29 de județe la peste 100 mii lei pe locuitor, ceea ce va conferi potențialului economic din fiecare județ un echilibru sănătos și dinamic, prin dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economice și a tuturor localităților.In acest cadru, pe plan teritorial, cincinalul viitor va determina noi schimbări pe calea lichidării deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre munca fizică și munca intelectuală, apropierea tot mai sensibilă a condițiilor de viață din mediul rural cu cele din mediul urban. Ritmul de dezvoltare economică a unor județe, cum sint Botoșani, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea, va continua să fie superior ritmului pe ansamblul economiei, ceea ce va duce la continuarea procesului de apropiere a nivelurilor de dezvoltare a acestora fată de județele puternic dezvoltate.Cele 750 000 de apartamente ce se vor construi în cincinalul 1986—1990 se vor realiza, îndeosebi, în județele și localitățile unde nu sint rezolvate in totalitate cerințele in acest domeniu, ceea ce le va conferi un grad sporit de confort și o diversificare care să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor. Totodată, se va dezvolta * și moderniza in continuare baza materială a învățămîntului, culturii, ar- - tei, ocrotirii sănătății, cu deosebire în localitățile care trebuie să se a- propie mai mult de media pe țară în ce privește aceste dotări.O atenție deosebită se va acorda continuării acțiunilor de sistematizare a teritoriului și localităților, în sensul economisirii și limitării suprafețelor destinate construcțiilor, promovării pe scară largă a arhitecturii cu specific românesc, a tradițiilor locale în construcții. în mediul rural se vor construi case cu anexe gospodărești specifice, care să satisfacă mai bine cerințele de viață și de confort, ale cetățenilor.Prin dezvoltarea economico-socială armonioasă și echilibrată și crearea de noi locuri de muncă în toate județele țării, prin amplasarea rațională și 'organizarea d(J legături directe intre cartierele de locuit și locurile de. mîincfi, unitățile de învățământ, de asistență sanitară, comerț și servicii, așezăminte cultural-educative, populația va beneficia de condiții tot mai bune de muncă și de viață, de afirmate multilaterală a personalității tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste.

V. Dima, T. Angliei, despre toți cei care trăiesc aceleași emoții și aceleași bucurii cu cei ce se ■ află la manșe.între cei care făuresc noul, prestigiu al aripilor românești în lume, cin- stindu-i cum nu se poate mai frumos pe cei ce au visat și au creat aviația română — Aurel Vlaicu, Traian Vuia, I-Ienri Coan- dă, Gheorghe Caranda, Mircea Zorileanu și atiția alți iluștri înaintași — se află și bravii piloți ai companiei aeriene TAROM. Zburind sute și sute de ore la bordul avionului ROMBAC, pe alte aeronave de transport, tovarășii Gh. Ilăcaru, N. Cireașă, Al. Enache, M. Mi- halache, P. Bozga, 'C. Ju- jatu, Gh. Gavril și multi alții duc, pe toate meridianele lumii, mesajul de pace și colaborare al României socialiste.Se- spune — și nu fără temei — că unitatea reprezintă o adevărată școală a piloților de inaltă clasă, a formării și consolidării colectivelor de aviatori. Toți cei care astăzi îndeplinesc funcții de răspundere in aviație au trecut prin școala unității, s-au format aici. Ca piloți, dar și ca oameni, ca revoluționari, ca educatori. Acum, de ziua sărbătorii aripilor românești, aviatorii patriei, muncitorii, tehnicienii și inginerii care lucrează în domeniul aeronauticii aduc un fierbinte omagiu partidului, comandantului suprem, alăturin- du-și rezultatele, la marile realizări cu care poporul intîmpină împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român.Sînt tot atîțea dovezi că aviatorii militari, ducîpd pe mai departe șl îmbogățind o valoroasă tradiție, își perfecționează necontenit pregătirea de luptă, politică și de specialitate, fiind gata în orice moment ca la ordinul patriei, al partidului, al comandantului suprem, să fie împreună cu întreaga armată, cu întregul nostru popor, scut de neclintit libertății, independenței și suveranității naționale.
It. col. 
Gheorqhe VĂDUVA
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ECOU AL NOH IMITMTWt OE PACE fl TOVflBfiSOUII NICOLflE M»ll? 

Al CHEMA OII $1 APELM RONTUI DEMOCRAȚIEI $1 Hlffllll SOCIALISTEStrălucită acțiune de înaită răspunderefață de prezentul și viitorul umanității
Să nu precupețim nici un efort pentru a apăra 

bunul ccl mai de preț — viațaHarnicul colectiv al oamenilor muncii de la întreprinderea de 
mașini electrice București și-a exprimat, în cadrul unei însuflețite adunări pentru dezarmare și pace, deplina aprobare față de noua și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, an- gajindu-se să facă totul pentru a contribui la făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, o lume a păcii și înțelegerii.Adunarea a fost deschisă de Valentin Murgan, din partea Consiliului F.D.U.S. al sectorului 6 din Capitală, care a spus : „Alături de întregul popor, exprimăm adînca recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară de două decenii în ftuntea partidului și statului nostru pentru înflorirea României socialiste, pentru pace și colaborare in lume. Pentru noi toți constituie un temei de mîndrie patriotică să știm că inițiativele de pace ale țării noastre, ale președintelui său au contribuit și contribuie la configurarea unor importante soluții pentru problemele care preocupă în prezent- omenirea, la extinderea și adîncirea conlucrării, reciproc avantajoase, între toate popoarele".In cuvîntul lor, Constantin Ni- țescu, frezor, Alexandrina Coman, tehnician, și Neciu ion, maistru, au evidențiat faptul că inițiativele și acțiunile pentru pace ale României socialiste sint o emanație a voipței întregului popor, implicat plenar, alături de toate popoarele

99

orice fel de arme atomice, ca și propunerile de reducere a cheltuielilor pentru înarmări și a efectivelor militare. „Vorbesc în: calitate de femeie și de mamă a doi copii — a spus sudorița Aurica Șerban. Le-am dat viață și vreau, să-i cresc ca pe niște oameni adevărați, care miine să ducă mai departe opera începută de noi de edificare a României socialiste. Pentru aceasta avem nevoie de pace. De aceea înțelegem că nu trebuie să precupețim nici un efort pentru a apăra bunul cel mai de preț — viața. Pentru aceasta trebuie să ne înzecim eforturile, astfel incit să obținem noi și noi succese in muncă, contribuind la creșterea prestigiului țării noastre, a rolului el în lupta pentru pace. Și, unindu-ne forțele cu toate popoarele, vom fi în măsură să oprim alunecarea spre prăpastia războiului, să asigurăm pacea pentru generațiile de azi și pentru cele viitoare".în încheiere, participanții la adunare au aprobat, într-o atmosferă de puternică însuflețire patriotică, textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele, se arată :

„Cu fierbinte dragoste și stimă, noi, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la întreprinderea de mașini electrice București, vă asigurăm 
de adeziunea deplină la întreaga politică externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit făuritor și neobosit promotor sinteti 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, luptător 
neobosit pentru pace, dezarmare, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră. Vă încredințăm că vom acționa cu hotărîre 
pentru a realiza in cele mai bune condiții sarcinile de plan, aducin- 
du-ne astfel întreaga contribuție la înălțarea României socialiste, la 
extinderea continuă a luptei pentru pace și dezarmare".

Nimeni nu are dreptul să pună în primejdie 
pacea popoarelor!“Peste 1 000 de lucrători — muncitori, tehnicieni, ingineri și economiști, români, maghiari, germani — de la întreprinderea „Elec- 

tromureș" din Tîrgu Mureș, unitate reprezentativă a județului, s-au reunit intr-o însuflețitoare adunare în care au dat glas deplinei lor adeziuni la noua inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Chemarea și Apelul F.D.U.S. pentru dezarmare și pace în lume.„Dăm o înaltă apreciere și ne însușim în unanimitate inițiativele și acțiunile. întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul politicii interne și externe a partidului și statului nostru, care, de două decenii, conduce cu clarviziune și înțelepciune mersul neabătut al țăfii noastre pe drumul socialismului și comunismului" — a spus, în deschiderea adunării, tovarășul Ironim Buda, prim-secretar al Comitetului municipal Tîrgu 'Mureș al P.C.R.A luat apoi cuvîntul muncitoarea Ștefania Nilca, președinta comisiei de femei pe întreprindere, care, în numele celor aproape 3 500 de femei de pe cele trei platforme ale unității, a Spus : „Ca muncitoare, femei și mame, ne exprimăm, încă o dată, adeziunea deplină față de inițiativele de pace ale țării noastre, al căror promotor este președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint rtiin-

rica Blaj, de Ia secția cablaje, a subliniat : „Noi dorim să trăim într-o țară liberă, fără amenințarea armelor, in care fiii și fiicele noastre, fără deosebire de naționalitate, să se bucure de înfăptuirile socialismului. In numele acestui țel măreț, ne angajăm ca și noi, electroniștii, să facem totul pentru ca realismul și luciditatea să triumfe în lume, pentru ca marile pericole ce planează asupra omenirii să fie total și definitiv înlăturate".Au mai luat cuvîntul Sandor Gyula, secretar al comitetului U.T.C. pe. întreprindere, precum , și alți 10 muncitori, care au subliniat, de asemenea, că inițiativa de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o nouă și elocventă mărturie a grijii permanente pentru soarta națiunii, a înaltei răspunderi a României socialiste față de prezentul și viitorul umanității.în încheiere, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost adoptat textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :

„Imbrățișind idealul dumneavoastră de pace și dreptate in lume, 
de înlăturare a focarelor de război și a pericolului nuclear, noi, co
lectivul de muncă de la întreprinderea „ElectromurOș", ne angajăm 

să nu precupețim nici un efort pentru a traduce în fapt luminoasele 
directive ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru înflorirea 
și prosperitatea patriei noastre socialiste, pentru triumful cauzei păcii 
in lume".

Participanții la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor V.R.S.S. și S.V.A., precum și delegațiilor sovietică și 
americană la tratativele de la Geneva, în care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se ajunge 
la încheierea unor acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pă- 
mînt și în Cosmos și adoptarea unor măsuri hotărîte și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și 
înțelegere internațională.

t v
11 30 Telex
11’,35 Lumea copiilor • Teiefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Micul zbu
rător". Producție a studioului de 
televiziune cehoslovacă. Premieră 
pe tară. Episodul 10

12.40 Din cununa cinteculul românesc 
— muzică populară (color)

13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 însemne ale unui timp eroic (co

lor). Aripi românești
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Tara mea azi (color). „Epoca 

Ceaușescu". Flori din Oaș
19.40 „Cîntarea României" (color). De 

pe marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată in cola
borare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Călărași

20.20 Film artistic : „Ultimul țărm". 
Partea a Il-a

21,25 Farmecul muzicii (color). Invitată 
in studiourile noastre — Eugenia 
Moldoveanu

21,50 Telejurnal
^22,00 închiderea programului

Lumi, 17 iunie
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științific
20.40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color). „Femeia 

in alb". Ecranizare a romanului 
omonim al scriitorului englez 
W. W. Collins.

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

vremea
institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 iunie, ora 20 — 19 iunie, 
ora 20. In tară : Vremea va fl insta
bilă in nordul tării șl în zonele de 
deal și de munte șl schimbătoare in 
restul teritoriului. Cerul va fl tem
porar noros. Vor cădea averse locale 
de ploaie. Vintul va sufla moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
7 și 17 grade, iar cele maxime între 
18 și 28 grade, izolat mai ridicate în 
sud. In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la intre 12 și 5 grade, iar cele maxime 
Intre 24 și 27 de grade.

lumii, în lupta pentru oprirea cursei alarmante a înarmărilor, in primul rind nucleare, pentru trecerea la măsuri de' dezarmare. Ei au subliniat, totodată, necesitatea ca uriașele resurse materiale și umane care în prezent se irosesc pentru înarmări, să fie convertite in scopuri pașnice, pentru progresul și bunăstarea tuturor popoarelor. „Pacea — a arătat la rîndul 6ău strungarul Ion Nidelea, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere — este bunul nostru cel mai de preț. Am construit în condiții de pace și vrem să ne continuăm munca noastră pașnică în liniște, fără teama că tot ceea ce înălțăm se va transforma în pulbere. De aceea susținem cu tdată ființa noastră îndemnul înflăcărat al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a ne ridica glasul pentru a spune un NU hotărît războiului și un DA ferm păcii".Vorbitorii care au urmat Ia cu- vînt au susținut propunerea ca pe timpul negocierilor sovieto-ameri- cane de la Geneva cele două părți să oprească amplasarea de noi arme nucleare pe continentul european, să înceteze experiențele cu

dră că aici; în această parte a țării, ca și în atîtea locuri de pe cuprinsul României, am ajuns să realizăm produse electronice, alte produse ale tehnicii de vîrf, apreciate în multe țări ale lumii. Acesta este mesajul nostru de pace. Glasul nostru este ferm și hotărît și dorim să fie auzit pretutindeni în lume : nimeni nu are dreptul, să acționeze după bunul plac, să pună în primejdie viața și existența popoarelor, a planetei noastre".în cuvintele lor, Peti Andrei, președintele Organizației Democrației și Unității Socialiste din Întreprindere, Gyorbiro Alexandru, in- giner-șef, au ^arătat că azi pacea este marea problemă , a- vremurilor noastre, și de aceea, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, guvernele, popoarele, forțele democratice de pretutindeni trebuie să înțeleagă că pentru acest țel suprem nici un efort nu este prea mare, că, prin acțiuni unite, popoarele pot schimba actualul curs primejdios, pot determina o evoluție nouă, care să ducă la dezarmare și pace.La rindul său, muncitoarea Vio

Năzuința cea mai 
fierbinte: liniștea, 

viitorul seninNe aflăm la întreprinderea de tri
cotaje „Someșul" din Cluj-Napoca
— unde, cum este și firesc, lucrea
ză un mare număr de femei. In 
toate sectoarele de producție se 
muncește cu forțe sporite pentru 
realizarea sarcinilor de plan ; ac
centul principal este pus pe calita
te, pe finalizarea unor noi comenzi 
de export, „Someșul" fiind una din 
marile unități industriale clujene 
care produce și livrează un volum 
însemnat de tricotaje pentru firme 
din numeroase țări de pe glob. In
ginera Daniela Cimpeanu, șefa sec
ției tricotaje, președintă a comi
siei de femei, ne spunea că în în
treprindere sint mai mult de 4 500 
de muncitoare, ale căror eforturi 
sint, în primul rind, concentrate 
pentru ca producția pe care o reali
zează să fie de cea mai bună ca
litate, să satisfacă gustul și exigen
țele cumpărătorilor din țară și de 
peste hotare. Sint preocupate să-și 
crească și să-și educe copiii in spi
ritul muncii pentru țară, al dra
gostei șl prețuirii liniștei și păcii pe 
Pămint.

Asemenea gînduri aveau să ne 
mărturisească și muncitoarele Olga 
Badea și Eva Kredotus Botoș, pre
cum și laboranta Ana Nagy, secre
tar al comitetului sindicatului. Noua 
inițiativă de pace a conducătorului 
iubit al partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
documentele adoptate de Frontul 
Democrației și Vnității Socialiste 
privind promovarea unei politici 
active, militante, care să bareze ca
lea unei catastrofe nucleare, dau 
glas gindurilor și aspirațiilor noas
tre celor mai scumpe, ne spun in
terlocutoarele. Avem convingerea
— continuă Ana Nagy — că pacea 
depinde de fiecare dintre noi. Cind 
fabricăm tricotajele pe care le tri
mitem in multe țări ale lumii «intern însuflețite de dorința ca aceste 
produse, unele mai frumoase decit 
altele, fie că sint destinate bărba
ților sau femeilor, tinerilor sau 
virstnicilor, să nu fie niciodată pă
tate de sîngele războiului. La un 
loc, femeile din întreprinderea 
noastră au mai mult de 5 000 de 
copii, și cred că nici una din ele nu 
are vreo năzuință mai fierbinte 
decit să asigure acestor copii, ca 
de altfel tuturor copiilor lumii, li
niște, viitorul senin, astfel incit să 
nu ajungă niciodată să cunoască 
ororile războiului.

...Cind' am plecat din întreprin
dere era soare, mult soare. Copiii 
ide la căminul din incinta întreprin
derii se jucau, cîntau, întruchipau 
din cuburi construcții prefigurîhd 
fabricile, întreprinderile, instituțiile 
in care vor lucra cind vor fi mari. 
Cu condiția să fie pace. Educatoa
rele ii învățau să iubească pămin- 
tul, natura și oamenii. Pentru ca 
pămintul, oamenii, natura sd supra
viețuiască, pentru ca frumoasa 
noastră planetă, cu tot ce este pe 
ea, să nu fie transformată intr-un 
deșert de cenușă radioactivă este 
nevoie de pace. Mai poate încăpea 
întrebare că muncitoarele de la 
„Someșul", ca și femeile din în
treaga țară, alături de femeile lu
mii, cu gîndul la acești copii, la 
florile vieții, nu pot avea aspirație 
mai înaltă decit aceea de a apăra 
Pacea ?

Grupaj realizat de Nicolae PIOPEANU, Gheorghe GIURGIU, Marin OPREAJ________ 7
Datoria fața de înaintași, 

datoria față de viitor
(Urmare din pag. I)tul și cinstim eroii, pe noi înșine ne respectăm .și ne cinstim, ca indivizi și ca generație, ca popor îndeobște. Iar dacă punem în paralelă sau față în față ceea ce am moștenit cu ceea ce am înfăptuit și facem calculul ideatic firesc, ajungem Ia un rezultat impresionant în avantajul prezentului. Nici una din generațiile trecutului oricit de mari, oricît de dăruite muncii de creație, de îmbogățire și înfrumusețare a țării, nu se pot situa la nivelul generațiilor care s-au perindat de la 23 August ’44 și mai ales de două decenii încoace. Și constat aceasta ori de cîte ori mă aflu între zidurile Cetății Suceava și fac, cu privirea, înconjurul orizontului. Acolo in valea riului Suceava și a Șiretului, unde acum patru decenii se înșirau pe- tecuțele ogoarelor cu holdă săracă, acum unduie în soare grînele lanurilor întinse cit abia le cuprinde ochiul ; acolo unde irnbătrineau sălciile și arinii, sălașuri pentru ciori și stăncuțe, acum, prin efortul generațiilor socialiste, Se înalță coșurile de argint și rubin ale industriilor. Din vechea cetate de scaun am păstrat tot ce era necesar a fi păstrat întru vădirea priceperii și a personalității- străbunilor. Am păstrat monumentele și, încadrîndu-le ocrotitor cu marile zidiri ale pre

zentului, le-am pus și mal mult în vedere valoarea artistică și morală.De sus, de la „Belvedere" am privit de multe ori Clujul istoric și marele oraș Cluj-Napoca de azi ; de pe Timpa sau de pe Cetățuia am privit Brașovul de ieri și de azi ; din Tumul Chindiei mi-am rotit privirea asupra Tir- goviștei de azi și am putut constata și simți concret ce am primit de la înaintași și ce vom lăsă urmașilor. Și m-am întrebat adeseori, poate fi ceva mai reconfortant, mai iz- voditor de încredere în viitor, mai doveditor al vredniciei generației care cucerește socialismul și privește cu drag spre generațiile de miine, decit bilanțul așezat sub bolta patriei cu toate realizările vremii noastre. Acum a- proape un veac și jumătate, transilvăneanul Gh. Ba- rițiu cerea ca inima istoricului „să bată pentru fe
ricirea oamenilor și a pa- trioților", adăugind că acel istoric „are să simtă fier
binte pentru patrie și li
bertate, să fie înflăcărat 
pentru tot ce e mare și 
bun și să cuteze a spune 
in fața lumii adevărurile 
de care e străbătut". Inima istoricului de azi e străbătută de adevărul uriașelor înfăptuiri pentru nevoile noastre și hrănite cu nobilul gînd de a le lăsa moștenire pentru viitor. Lăsăm generațiilor ce vin două hidrocentrale pe Dunăre, douăsprezece pe Bis

trița, zeCe pe Argeș, douăzeci pe Olt, trei, deocamdată, pe Șiret și așa mai departe. Dăm act de dotă generațiilor care ne urmează $i metalurg;a Gala- țiului și Călărașiului, mari întreprinderi cu totul noi, așa după cum lăsăm moștenire Hunedoara sau Reșița de zeci de ori sporite față de cele pe care le-am primit de la înaintași.De bună seamă nu putem înșira aici toată zestrea pe Care o lăsăm, 0 dăruim, cu dragă inimă, urmașilor, cu Iegămintul de a o spori, fără a pierde nimic din ceea ce noi le lăsăm bun și necesar, din ceea ce s-a construit măreț șl durabil cu deosebire în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea, pe care le aniversăm în acest an. Pentru că In aceste decenii, in viitoarea și entuziasmul revoluției socialiste, am creat de zeci și zeci de ori mai mult decit em moștenit. Și nu numai pe tări- mul producției materiale, Ci și spirituale. Mai ales aici ne-am dovedit originalitatea, talentul și geniul național. Pentru că epoca' noastră este o epocă mare in toate sectoarele activității umane, de la cultura griului și producția de mașini, pînă Ia descoperirile și creațiile științifice $i Iiterar-artistice. Personalitatea acestei epoci se configurează măreață și eroică. In construcția ei este implicat, din plin, și cu entuziasmul care îl ca

racterizează, tot tineretul țării, acela care va beneficia cel mai mult de totalul cu care ne impodobim patria. Socotim că toate acestea sint formele cele mai logice și mai frumoase de cinstire a eroilor trecutului. Iar dacă vrem să simțim palpabil și concret diferența dintre ce am fost și ce am ajuns a fi să ne gîndim că acum șase decenii Capitala se mai tira încă in tramvai cu cai, iar acum subsolul ei e fulgerat de trenul metroului. Că acum nouă decenii ne mîndream, pe drept cuvînt, cu construcția podului de la Cernavodă, opera genială a lui Anghel Saligny, iar azi nu numai că am dublat acest pod peste Dunăre, dar am făcut și ca o parte din apa fluviului să curgă de-a dreptul spre mare, pe magistrala albastră, dînd vigoare nouă și Do- brogei și Constanței și litoralului nostru. Poate și de aceea de cite ori trec pe lingă monumentele închinate lui Ștefan, lui Mihai, implîntate adine, pe socluri de granit în pă- raîntul țării, ori mă aflu în fața Monumentului de la Mărășești sau urc treptele spre Monumentul eroilor clasei muncitoare mă gin- desc, cu evlavie, la cei care s-au jertfit pentru hotarul rotund al patriei și pentru libertatea poporului. Și gîndul acesta pios, adine, încărcat de recunoștință îmi luminează viitorul.

Cronica zilei
................La Biblioteca Centrală universitară din București a fost deschisă, simbătă, o expoziție de carte a E- diturii Academiei de științe „Nau- kova Dumka" a R.S.S. Ucrainene. Expoziția, organizată de Editura A- cademiei Republicii Socialiste România și instituția gazdă, prezintă peste 350 de titluri, cărți și reviste din diverse domenii ale științei.La festivitatea de deschidere a expoziției au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, directori de edituri, oameni de cultură, un numeros public.Au fost prezenți. E. M. Tiajelni- kov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

*La sala Dalles a Universității cul- tural-științifice din Capitală a avut loc simbătă o demonstrație de a- ranjament floral japonez — „Ike- bana", desfășurată în prezența unui numeros public.La manifestare au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului A- facerilor Externe^ oameni de artă și cultură.Au fost prezenți Masanari Ozaki, ambasadorul Japoniei lă București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic.
*Festivalul, internațional „Poezia și pacea", care a început miercuri, printr-un recital de poezie desfășurat în Sala Palatului din București, a continuat vineri și simbătă pe litoral. In stațiunea Neptun a avut loc colocviul cu tema „Poezia și pacea", iar în sala Teatrului Fantasio din Constanța, in prezența unui numeros public, participanții la festival — poeți din Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Grecia, Iugoslavia, Ungaria, Uniunea Sovietică și România — au recitat din versurile lor închinate idealului păcii. în programul festivalului s-au aflat. înscrise, de asemenea, vizite la obiective economice și social-cultu- rale din județul Constanța. Manifestarea, desfășurată sub auspiciile Uniunii, scriitorilor din Republica Socialistă România, se înscrie in cadrul amplelor acțiuni ce se desfășoară in aceste zile in întreaga țară, in favoarea opririi cursei a- berante a înarmărilor și salvgardării păcii pe planeta noastră. (Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE

FINALE ALE „DACIADEI"O perioadă de timp cu multe finale ale „Daciadei" la seniori și juniori, întreceri care polarizează atenția numeroșilor susținători ai sportului nostru de performanță. Abia încheiată finala pentru titlul de campioană a „Daciadei" la volei feminin — cu victoria echipei Bucu- reștiului — iată că la Craiova se vor desemna astă-seară toți învingătorii în finalele pe țară la scrimă (feminin și masculin). în zilele săptămî- nii următoare vor avea loc nu mai puțin de cinci concursuri finale, în orașe cunoscute pentru interesul pe care-L’acordă sportului. Astfel, Oradea, a cărei echipă a evoluat cu mult succes in campionatul național de polo, va găzdui finala echipelor de seniori (20—23 iunie) ; la Tîrgu Jiu va avea loc întrecerea echipelor de handbal junioare (20—23 VI), iar la Rîmnicu Vîlcea concursul final pentru echipele de handbal juniori (20—23 VI). De altfel, tot Rîmnicu Vîlcea împarte cu Tîrgu Mureș și finalele echipelor de baschet juniori și junioare, între 21 și 23 iunie. Cite- va zile mai tîrziu, la Timișoara (26—30 VI) va avea Ioc și turneul final al „Daciadei" pentru echipele feminine de baschet.
★în aceste zile s-a dat startul 

Ștafetei tineretului sportiv din țara 
noastră „Participare, dezvoltare, 
pace", acțiune de amploare dedicată „Anului Internațional al Tineretului" (A.I.T.), care va marca, de asemenea, Ia 23 iunie, deschiderea „Săp- tămînii mondiale a condiției fizice și sportului".Ștafeta, alcătuită din atleți, cicliști, motocicliști și automobiliști, străbate sute de localități, unde se organizează importante manifestări polisportive.Sosirea va avea loc duminică, 23 iunie, la stadionul „23 August" din Capitală.

AUTOMOBILISM. La Sibiu s-a încheiat ieri cea de-a XX-a ediție— jubiliară — a „Raliului Dunării Dacia", competiție automobilistică internațională, desfășurată în acest an sub egida „Anului Internațional al Tineretului", contînd, totodată, ca etapă în campionatul european și în „Cupa păcii și prieteniei". Victoria a revenit echipajului A. Ferjancz, J. Tandari' (Ungaria), pe o mașină Renault 5 Turbo. Dintre echipajele românești, cel mai bine s-a clasat L. Balint, A. Zărnescu (locul 7) — pe Dacia 1 310. Cursa a măsurat 860 kilometri și a fost încheiată de 33 de echipaje din cele 62 care au luat startul. (I. D.).

FOTBAL. Reamintim că astăzi la Craiova, în penultima etapă a campionatului diviziei A, Universitatea întilnește pe Steaua într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale competiției naționale. La București, de asemenea două partide atractive : Sportul studențesc — A.S.A. și Rapid — F.C. Argeș. în celelalte meciuri : F.C. Bihor — Dinamo, F.C.M. Brașov — Corvinul, Politehnica Iași — Gloria, S.C. Bacău — F.C. Olt, F.C. Baia Mare— Politehnica Timișoara și Jiul — Chimia.
HANDBAL. In prima zl a Campionatului mondial universitar masculin de handbal, ce se desfășoară in diferite orașe din R.F. Germania, selecționata României a întrecut cu scorul de 31—16 (16—7) reprezentativaS.U.A. Alte rezultate : Japonia — Italia 24—23 (14—15) ; U.R.S.S. — Polonia 29—22 (17—10) ; Austria — Turcia 22—15 (11—5).
TENIS. In meciul de tenis România — Turcia, ce se dispută la Istanbul în cadrul cupei Davis (Grupa A, zona europeană) după ziua a doua scorul este de 3—0 în favoarea sportivilor români. în partida de dublu, desfășurată simbătă după-amiază, perechea Florin Se- gărceanu, Andrei Dîrzu a învins cu 6—4, 6—3, 6—2 cuplul Yavuz Erkan- gil, Muzaffer Arpacioglu. Astăzi se joacă ultimele două partide de simplu.

CONFERINȚEI CONSULTATIVE NAȚIONALE 
A CONGRESULUI NATIONAL AFRICANJn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un cald salut de prietenie și solidaritate participanților la Conferința consultativă națională a Congresului Național African și cele mai bune urări de succes lucrărilor sale.Folosim acest prilej pentru a reafirma solidaritatea deplină a partidului și statului nostru, a întregului popor român cu activitatea Congresului Național African pentru mobilizarea populației de culoare din Africa de Sud la lupta împotriva politicii de apartheid și discriminare rasială instituite de regimul minoritar de la Pretoria, pentru asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor.Partidul Comunist Român, România socialistă militează consecvent pentru desființarea discriminărilor și a politicii de apartheid și sprijină activ lupta eroică a populației majoritare din Africa de Sud pentru înlăturarea exploatării și asupririi rasiste, pentru înfăptuirea unor adinei prefaceri politice și sociale în țară, pentru dezvoltarea pe calea independenței, democrației și progresului.Ne exprimăm convingerea că tradiționalele raporturi de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Congresul Național African se vor dezvolta în interesul cauzei eliberării naționale și sociale a popoarelor, a destinderii și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Solidaritate tu lupta împotriva 
apartheidului și discrwiiitării rasiale 

din Africa australăOpinia publică progresistă de pretutindeni marchează astăzi „ZIUA 
INTERN ATION A LA DE SOLIDA
RITATE CU POPOARELE LUPTĂ
TOARE DIN AFRICA AUSTRALA 
- ZIUA SOWETO". Instituită printr-o hotărîre a Adunării Generale a O.N.U., această zi evocă unul dintre cele mai dramatice momente ale luptei antiapartheid. Intr-adevăr, în ziua de 16 iunie 1976, la Soweto, cunoscuta suburbie a celui mai mare oraș sud-african — Johannesburg, poliția rasistă a deschis focul asupra unei demonstrații pașnice a populației locale, ucigind circa 600 de persoane și rănind alte peste 1 000. în amintirea acestui eveniment tragic și ca o expresie a hotărîrii popoarelor de a împiedica repetarea unor asemenea crime împotriva umanității, ziua de azi constituie încă un prilej de a se denunța în fața întregii opinii publice mondiale situația gravă a populației majoritare din R.S.A. și a se cere lichidarea grabnică a odiosului sistem de discriminare rasială perpetuat de mai bine de trei decenii.De altfel, înseși evoluțiile recente din Africa de Sud arată că nimic nu va putea împiedica împlinirea aspirațiilor de libertate și egalitate a celor 24 milioane de negri, care se ridică tot mai hotărît la luptă. De la mijlocul anului 1984, cind autoritățile de la Pretoria au trecut la aplicarea așa-zisei „reforme constituționale", demonstrațiile de masă, grevele, acțiunile de boicotare a cursurilor școlare se țin lanț. Ele se desfășoară nu numai în principalele centre ale țării, unde se află orașele Johannesburg, Capetown, Pretoria, ci și într-o serie de localități mai mici din zonele rurale, care au devenit adevărate puncte fierbinți pe harta R.S.A. In cadrul acestor acțiuni sint condamnate cu toată vigoarea încercările autorităților de a „retușa" apartheidul prin alegerea unor reprezentanți ai asiaticilor și metișilor în forul legislativ. Tot mai puternice devin cererile în sprijinul unei adevărate, reforme care să dțtcă la lichidarea practicilor rasiste, la crearea unei societăți democratice, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi între itoți cetățenii țării, indiferent de culoarea pielei. Din nefericire însă și acum, ca de atîtea alte ori, autoritățile refuză să țină seama de revendicările legitime ale populației majoritare. De fiecare dată poliția intervine cu brutalitate, utilizind gaze lacrimogene, bastoane și gloanțe. Sint operate sute și sute de arestări. Au loc nenumărate înscenări judiciare. Printre cei reținuți in ultimele luni se află și Popa Molefe, secretar general al Frontului Unit Democratic, fondat în vara anului 1983 de reprezentanți ai diferitelor grupări etnice și a circa 700 de organizații de luptători pentru lichidarea apartheidului. Potrivit ultimelor știri transmise de agențiile de presă, acestuia și altor 21_ de militanți împotriva discriminării rasiale le-a fost înscenat un proces, sub acuzația de „înaltă trădare", fiind pasibili de pedeapsa capitală.

ALBA. în localitățile județului se desfășoară, sub genericul „Primăvara vieții", o suită de manifestări politico-educative și cultural-artistice organizate de Comitetul județean U.T.C. în cinstea a- niversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. în întreprinderi, școli și cluburi ale tineretului au Ioc simpozioane și dezbateri cu tema „1965—1985, «Epoca Nicolae Ceaușescu» — epoca tinereții noastre revoluționare". Asemenea acțiuni sint organizate la Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Blaj, Cîmpeni, Roșia Montană și Baia de Arieș. La cetatea dacică de la Căpilna a avut loc evocarea istorică „De la chemarea istoriei Ia zilele luminoase ale socialismului". 
(Ștefan Dinică).

MUREȘ. In suita manifestărilor dedicate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, în orașul Reghin se desfășoară acțiuni politico-educative și cultural-artistice în cadrul „Săp- tămînii culturii și educației socialiste". Cu acest prilej, la casa orășenească de cultură au avut loc simpozioanele „Reghinul în «Epoca Nicolae Ceaușescu» și «Documentele Congresului al IX-lea al partidului în inimile, gîndurile și faptele noastre de muncă»". Totodată, a fost vernisată o expoziție de artă plastică, iar la cinematograful din localitate a fost proiectată o gală de filme inspirate din realizările dobindite de poporul nostru în cei 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. Manifestări similare au loc și in orașele Luduș, Tirnăveni, „Sighișoara, So- vata și Tîrgu Mureș. (Gheorghe 
Giurgiu).

VASLUI. în localitățile județului Vaslui se desfășoară în aceste zile numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice dedicate împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, sub genericul „Epoca Ceaușescu — două decenii de mărețe împliniri socialiste", la Vaslui, Bîrlad și Huși, în comunele Perieni, Făiciu, Ivănești, Costești

Deosebit de semnificative pentru proporțiile pe care Ie-a luat mișcarea antiapartheid din R.S.A. sint declarațiile făcute recent de Louis le Grange, ministrul sud-african de interne. într-o declarație reluată de agenția Reuter, acesta a recunoscut că numărul morților din rîndul populației de culoare victime ale incidentelor rasiale și represiunilor polițienești a fost în primele patru luni ale anului de aproape 400, iar al răniților de circa 1 500. Le Grange a calificat intensificarea acțiunilor de luptă ale populației majoritare ca fiind extrem de îngrijorătoare.In ciuda represiunilor și terorii, a refuzului autorităților de a ține seama de noua situație din țară, forțele patriotice sud-africane sint hotărîte să meargă. înainte pină la victoria finală. în curind, a declarat Alfred Nzo, secretarul general al Congresului Național African, organizația va ține prima sa conferință generală după 16 ani, care „va preconiza o nouă intensificare a luptei". Conferința se va referi, de asemenea, la unitatea tuturor păturilor populației, inclusiv albii progresiști, în vederea creării unei societăți multirasiale.Manevrele politice ale autorităților sud-africane nu se rezumă însă la teritoriul R.S.A. O profundă îngrijorare a stîrnit și stîrnește ho- tărirea Pretoriei de a instala un „guvern interimar" marionetă în teritoriul vecin — Namibia. în opinia observatorilor politici, aceasta constituie o gravă încălcare a rezoluțiilor O.N.U. cu privire la acordarea independenței Namibiei și o sfidare la adresa întregii comunități internaționale. La fel de primejdioase pentru pacea în zonă sint și noile acțiuni agresive ale R.S.A. declanșate în ultimele zile împotriva Angolei și Botswanei.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate activă cu lupta popoarelor pentru independență și „libertate,. Nomăniaas6,cialistă a con- ' .țlanjnș.t.. șL1cpri.<laninăl.k,c y fermitate politică colbniălistă de apartheid și discriminare rasială a autorităților de la Pretoria. Țara noastră susține cu consecvență lupta dreaptă: a populației majoritare, aspirațiile acesteia spre egalitate în drepturi. Această poziție consecventă și-a găsit elocventă expresie în (numeroase documente ale partidului și statului nostru, în activitatea României la O.N.U. și în alte foruri internaționale, a fost reafirmata cu prilejul multiplelor întîlniri : ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu conducători ai mișcărilor de eliberare de pe continentul african, inclusiv cu Oliver Tambo, președintele A.N.C.Cu prilejul „Zilei Soweto", poporul nostru își afirmă încă o dată solidaritatea cu cauza popoarelor care luptă împotriva apartheidului și discriminării rasiale, exprimin- du-și convingerea că nu este departe clipa cind aspirațiile acestora își vor găsi împlinirea.

și altele au avut loc simpozioane, au fost deschise expoziții de artă plastică și fotodocumentare. (Petru Necula).
TIMIȘ. Institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara a organizat sesiunea de comunicări „20 de trepte pe calea împlinirilor socialiste ale patriei", manifestare științifică dedicată a- niversării a 20 de ani de Ia Congresul al IX-lea al P.C.R. Cadre didactice și cercetători din acest prestigios lăcaș de învățămint, precum și din celelalte trei institute de învățămint superior timișorene — Universitatea, Institutul agronomic și Institutul de medicină, — au înfățișat drumul glorios al dezvoltării școlii superioare românești in ultimele două decenii. (Cezar Ioana).
BRAlLA. Consiliul județean al sindicatelor, cu sprijinul Academiei Ștefan Gheorghiu și al Oficiului de stat pentru invenții și mărci, a organizat la Brăila o suită de manifestări menite să contribuie la îmbunătățirea activității de creație științifică și tehnică. în 10 mari unități economice din municipiu au avut loc mese rotunde, vizite de documentare și demonstrații practice. în finalul manifestărilor s-a desfășurat simpozionul „Metode și tehnici de stimulare a creației științifice și tehnice de masă", la care au participat cadre din toate unitățile economice ale județului, inventatori și inovatori. (Corneliu Ifrim).
TELEORMAN. Sub genericul „Istorie și contemporaneitate", comitetul județean al U.T.C. a organizat un ciclu de manifestări politico-educative dedicate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Mii de tineri de la orașe și sate au participat Ia simpozioane, mese rotunde, dezbateri, excursii la monumente istorice și obiective economice, spectacole de muzică șl poezie patriotică, vernisaje ale unor expoziții de artă plastică și carte social-po- litică, gale de filme artistice și documentare. (Stan Ștefan).
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Propunerile si inițiativele președintelui 
Nicolae Ceausescu - in consens cu aspirațiile 

de pace si progres ale tuturor popaareter
Ample relatări și comentarii in presa internațională

Politica externă a României socialiste consacrată păcii, dezarmării, 
colaborării internaționale, în scopul dezvoltării libere și independente a 
popoarelor, propunerile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la problemele fundamentale ale epocii contemporane con
tinuă să fie reflectate in numeroase articole și comentarii ale presei de 
pe diferite meridiane ale globului.

Mijloacele de comunicare în mGsă relevă poziția constructivă a ță
rii noastre, exprimată cu consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în problemele realizării dezarmării, în primul rind a dezarmării nu
cleare, pentru soluționarea numai pe calea tratativelor a conflictelor 
din diferite zone ale planetei, pentru triumful cauzei unei păci trainice 
și sigure.Presa scrisă și radioteleviziunea turcă au publicat și transmis numeroase articole, comentarii și informații cu privire la vizita de stat efectuată în țara noastră, Ia invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, de președintele Republicii Turcia, Kenan Evren.Ziarul „MILLIYET", ca și alte organe de presă, evidențiază că vizita constituie o nouă dovadă a faptului că, atunci cînd două țări doresc să amplifice cooperarea, găsesc posibilități să transpună în practică această voință. Referin- du-se la problemele internaționale actuale abordate în cursul convorbirilor la nivel înalt, ziarul evidențiază că șefii de stat ai României și Turciei au salutat negocierile de la Geneva dintre U.R.S.S. și S.U.A., exprimîndu-și speranța că acestea se vor încheia cu rezultate pozitive. De asemenea, cele două părți au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru a se ajunge, în curînd, la rezultate pozitive la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa.„Milliyet" a înfățișat, de asemenea, aspecte din timpul vizitei șefului statului turc, publicîrid relatări, însoțite de imagini. Ziarul pune in evidență faptul că relațiile româno-turce se extind și se diversifică.La rîndul său, ziarul turc „TER- CUMAN" evidențiază înțelegerile la care s-a ajuns în ce privește lărgirea cooperării între țările noastre, referindu-se, între altele, Ia liniile Ro-Ro Constanța — Trabzon și Constanța — Istanbul, care permit scurtarea drumului in transporturi, precum și posibilitatea de a se beneficia de avantajele noii construcții românești Canalul . Dunăre — Marea Neagră. Cotidianul consacră, de asemenea, un amplu articol prezentării ra- borturilor, politice , șl.. . economice dintre România și Turcia.Reportaje speciale și alte articole privind vizita de stat în România a președintelui Kenan Evren au publicat și ziarele „Hurriyet", „Gunaydin", „Son Havadis", „Cumhuriyet", ca și ziarul de limbă engleză „Daily News".Cotidianul „GUNAYDIN" evidențiază, intr-un amplu articol, o serie de realizări economice și din domeniul vieții sociale ale României contemporane.în Declarația comună, cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea continuă a relațiilor și cooperării dintre România și Turcia, pentru convorbirile care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă și sinceritate, ceea ce corespunde raporturilor tradiționale de prietenie dintre cele două țări — arată ziarul turc de limba engleză „DAILY NEWS". Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan Evren au subliniat importanța existenței unor relații de bună vecinătate în Balcani, a păcii și stabilității în regiune, arată cotidianul. Relevîrid poziția celor doi președinți cu privire la necesitatea instituirii unei noi ordini economice internaționale, ziarul apreciază că aceasta va constitui un pod peste prăpastia creată între țările industrializate și cele în curs de dezvoltare. Se pune accentul, de asemenea, pe dorința celor două țări de a dezvolta în continuare cooperarea, pe baze reciproc avantajoase, în domenii cum sînt energia, industria metalurgică, industria petrolieră și transporturile.Reflectînd vizita în România a președintelui Republicii Turcia, a- genția CHINA NOUĂ relevă : în Declarația comună, cele două țări și-au exprimat speranța că negocierile de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind armele nucleare și cosmice vor duce la rezultate pozitive și au evidențiat necesitatea ca armele nucleare să fie substanțial reduse prin acorduri echilibrate, echitabile și verificabile, sub control internațional. Președinții României și Turciei își exprimă 

speranța că astfel se va ajunge la eliminarea, în final, a armelor nucleare din Europa și din lume.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan Evren și-au exprimat hotărîrea de a dezvolta cooperarea dintre cele două țări, în special în astfel de domenii cum sînt energia, industria metalurgică și industria petrolieră. Președintele României, Nicolae Ceaușescu — relevă China Nouă — a arătat, cu prilejul convorbirilor avute, că, în cadrul negocierilor sovieto-ame- ricane de la Geneva, trebuie depuse toate eforturile pentru desfășurarea acestora intr-un spirit constructiv, de înaltă răspundere pentru pacea și viața popoarelor, în scopul realizării unor acorduri 
® Participare activă la dialogul interna
țional ® înaltă răspundere pentru des
tinele păcii ® Contribuții marcante la 
soluționarea marilor probleme ce pre

ocupă omenirea contemporană

corespunzătoare. Șeful statului român a arătat că se impune ca S.U.A. să răspundă în mod corespunzător Ia moratoriul sovietic privind desfășurarea de rachete în Europa, precum și la propunerile sovietice cu privire la sistarea, pe timpul negocierilor, a amplasării și desfășurării de noi arme nucleare.Președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că România se pronunță pentru dezvoltarea unei largi colaborări în Balcani, pentru soluționarea politică a tuturor problemelor litigioase care mai există intre unele țări din această regiune, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și fără baze militare străine, citează a- genția chineză de presă.în relatările sale, agenția TA- NIUG a marcat principalele momente ale vizitei. Referindu-se^ Ia Declarația comună dată publicității, agenția subliniază că președintele României, Nicolae Ceaușescu, și președintele Turciei, Kenan Evren, și-au exprimat îngrijorarea profundă față de agravarea situației internaționale, accelerarea cursei înarmărilor nucleare, persistenta focarelor de tensiune și conflicte și amestecul în treburile interne ale altor țări. în timpul convorbirilor româno-turce la nivel înalt s-a convenit ca cele două țări să continue examinarea posibilităților încheierii unui acord de colaborare pe termen lung în domeniile comerțului, cooperării economice și tehnice. S-a convenit, de asemenea, să se deschidă o linie de feribot între porturile Constanța și Samsun, informează agenția. Totodată, Taniug subliniază contribuția convorbirilor la nivel înalt ro- mâno-turc la afirmarea politicii de colaborare, bună vecinătate și înțelegere în Balcani și în Europa.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, și președintele* Turciei, Kenan Evren, s-au pronunțat în favoarea opririi fără întîrziere a cursei înarmărilor, subliniază a- genția A.D.N., din R.D. Germană, în context, se arată că președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren au salutat negocierile de Ia Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind armele nucleare și cosmice. Totodată, președinții au evidențiat importanța transformării Balcanilor într-o regiune a păcii, bunei vecinătăți și cooperării.Agenția FRANCE PRESSE relevă. de asemenea, că în Cadrul întrevederilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren au fost abordate probleme referitoare la dezarmare și la situația' economică mondială, subliniind că președintele României a reafirmat necesitatea ca toate țările europene, în

deosebi cele aparținînd celor două alianțe militare, să aducă o contribuție activă la succesul negocierilor de la Geneva. Cei doi șefi de stat au evidențiat, totodată, importanța desfășurării de negocieri concrete, reale, sub auspiciile O.N.U., între statele în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, în vederea reglementării globale și e- chitabile a problemelor subdezvoltării și ale datoriilor externe, evidențiază A.F.P.Faptul că o serie de probleme importante ale vieții internaționale și relațiilor bilaterale s-au aflat pe agenda convorbirilor oficiale româno-turce este subliniat și de a- genția ASSOCIATED PRESS, care evidențiază că președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren și-au exprimat satisfacția față de realizarea liniilor de feribot pentru transportul între porturi din România și Turcia și au convenit să accelereze lucrările pentru înființarea unei noi linii de feribot.Referindu-se Ia colaborarea dintre Ro.mânia și Turcia în diferite domenii, problemă abordată în Declarația comună semnată de președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren, agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL evidențiază acordul dintre cele două țări 

cu privire la Intensificarea cooperării economice, științifice și tehnice. Se subliniază, de asemenea, că părțile au convenit să promoveze folosirea activă a Canalului Dunăre — Marea Neagră, care — relevă agenția — scurtează cu circa 400 de kilometri ruta tradițională pe Dunăre.în cursul convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren au fost abordate probleme actuale ale situației internaționale, precum și mijloacele de a consolida cooperarea bilaterală în domeniile economic, comercial, teh- nico-științific și cultural, evidențiază agenția egipteană M.E.N.Noile apeluri ale președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea unor măsuri concrete pentru dezarmare, pentru oprirea amplasării rachetelor nucleare în Europa, împotriva militarizării spațiului cosmic, pentru ca pe planeta noastră să domnească pacea și colaborarea reciproc avantajoasă, sînt reflectate, în continuare, de publicații din diferite țări.„România se pronunță pentru e- liminarea armelor nucleare" — evidențiază titlul unui articol publicat de ziarul italian „L’UNITA". România afirmă că, întrucît problema rachetelor cu rază medie de acțiune privește în primul rînd țările europene, acestea trebuie să-și asume responsabilitatea apărării popoarelor lor de' o catastrofă nucleară — subliniază ziarul. Statele continentului nostru, și in special țările N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia, nu pot și nici nu trebuie să rămînă simpli spectatori în așteptarea rezultatelor negocierilor dintre S.U.A. și U.R.S.S. Ele trebuie să participe Intr-o formă potrivită la negocierile privind realizarea unui acord asupra eliminării armelor nucleare din Europa.Politica externă dinamică a României consacrată păcii și unei ample colaborări internaționale — cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii — este reflectată, de asemenea, de PRESA SCRISA, de TELEVIZIUNEA și de POSTURILE DE RADIO ELVEȚIENE. Astfel, „NEUE ZURCHER ZEITUNG" pune accentul pe poziția exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu în favoarea dezarmării, in primul rînd a dezarmării nucleare. România consideră că este necesar să se procedeze la reducerea cheltuielilor militare ale statelor, pentru intensificarea luptei pentru pace în Europa și în întreaga lume — relevă ziarul, amintind, în context, că Frontul Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România a adresat un Apel pentru dezarmare și pace partidelor și organizațiilor demo

cratice, guvernelor, tuturor popoarelor din țările europene, din Statele Unite ale Americii și Canada.Sub titlul „Frumoasa inițiativă românească", „RUMĂNIEN AK- TUELLT", buletinul Asociației de prietenie Suedia—România, pune în evidență faptul că anul 1985 a fost proclamat de O.N.U. Anul Internațional al Tineretului, la inițiativa României. „Aceasta trebuie considerat un important succes al eforturilor românești, care vizează o evoluție pașnică a raporturilor 'dintre toate națiunile lumii. Tineretul are, firește, dreptul de a trăi intr-o lume pașnică", scrie publicația, arătind, totodată, că in cursul anului vor avea loc numeroase' activități pe această temă in majoritatea țărilor, inclusiv în Suedia, unde diverse organizații de tineret vor celebra Anul Internațional al Tineretului. în cadrul eforturilor constante și energice consacrate păcii, pe care le depun românii, președintele Nicolae Ceaușescu joacă un rol deosebit de important și proeminent. în multe din cuvintârile sale, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat vibrante apeluri — atît către Est, cit și către Vest — pentru oprirea cursei înarmărilor, care nu face decit să sporească insecuritatea.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, a propus ca țările membre ale alianțelor militare aparți- nind Estului și Vestului să se in- tilnească și să discute spre a încerca să contribuie la succesul negocierilor pentru dezarmare de la Geneva dintre cele două mari puteri — scrie, intr-un articol consacrat poziției țării noastre in problemele dezarmării, cotidianul japonez „THE DAILY YOMIURI", care arată, de asemenea, că președintele Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea ca tratativele să fie reale, sincere. Relevînd faptul că România a prezentat soluții constructive pentru înfăptuirea dezarmării, cotidianul nipon scrie : „Președintele Nicolae Ceaușescu a reiterat propunerea să privind oprirea imediată a amplasării rachetelor americane in Europa și a contramăsurilor sovietice" și a propus „să se treacă la înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1985 și, ulterior, la o reducere anuală cu un anumit procent, de 5—10 la sută" a bugetelor destinate apărării.Ziarele „JORNAL DE BRASILIA" și „CORREIO BRAZI- LIENSE" evidențiază propunerile formulate de președintele Nicolae Ceaușescu vizind reducerea cu cel puțin 10 la sută a efectivelor militare în Europa și punctul de vedere exprimat potrivit căruia o asemenea inițiativă din partea țărilor socialiste nu ar prezenta un pericol pentru capacitatea de apărare, ci le-ar întări prestigiul și ar determina intensificarea luptei pentru pace în lumea întreagă.„Correio Braziliense" subliniază că schimburile de opinii ale președintelui României cu conducătorii altor țări reprezintă nu'numai momente importante pe planul dezvoltării relațiilor bilaterale, ci și „o contribuție semnificativă la cauza păcii mondiale, a înțelegerii și cooperării internaționale".„Președintele Nicolae Ceaușescu propune o întîlnire N.A.T.O.—Tratatul de la Vareovia", își intitulează ziarul „NOTICIAS", din Mozam- bic, un articol publicat în prima pagină, insolit de o fotografie a șefului statului român. Președintele României, Nicolae Ceaușescu, a declarat că statele europene — îndeosebi statele din cele două alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de.la Varșovia — trebuie să acționeze cu mai multă fermitate și răspundere față de viața popoarelor lor, a Europei, să se întîlnească, să întreprindă noi'inițiative, să-și a- ducă o contribuție activă Ia găsirea unor soluții corespunzătoare în cadrul negocierilor sovieto-ameri- cane de la Geneva.Cotidianul „JORNAL DE ANGOLA" a inserat, la rîndul său, un articol in care scoate în evidență aprecieri ale președintelui României privind actuala situație politică și economică internațională. Subliniind legătura pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o face între creșterea cheltuielilor militare pe plan mondial și datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare, ziarul reliefează opinia șefului statului român potrivit căreia o diminuare a acestor cheltuieli ar conduce Ia îmbunătățirea situației economice mondiale, in loc să se accentueze tensiunea din viața internațională. (Agerpres)

APELUL PENTRU DEZARMARE 
SI PACE Al f. D. U. S.o

difuzat ca document oficial al 
Conferinței de la GenevaGENEVA 15 (Agerpres). — Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România, adresat partidelor și organizațiilor democratice,. guvernelor, tuturor popoarelor din țările europene, din Statele Unite ale Americii și Canadei, adoptat la- 23 mai, a fost prezentat și difuzat ca document oficial al Conferinței pentru dezarmare de Ia Geneva,Aducerea apelului în atenția Conferinței de la Geneva — unicul for de negocieri multilaterale al Națiunilor Unite în prbblema dezarmării — constituie o expresie a dorinței poporului român, a conducerii partidului și statului nostru, personal a președintelui Nicolae Ceaușescu, de a conlucra activ cu toate statele și de a contribui în mod nemijlocit la rezolvarea problemelor vitale cu care este confruntată omenirea în prezent.în același timp, prezentarea documentului dă expresie îngrijorării profunde pe care organizațiile ce formează F.D.U.S. o resimt față de cursa înarmărilor, îndeosebi nucleare, și față de pericolele pe care a- ceasta le constituie pentru însăși e- xistența civilizației umane pe planeta noastră.Prin numeroasele inițiative și propuneri concrete pe care le conține, Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. reprezintă o contribuție concretă Ia accelerarea negocierilor de dezarmare în cadrul Conferinței de la Geneva, obiectiv promovat cu consecventă de România.Apelul F.D.U.S. s-a bucurat de o apreciere deosebită din partea statelor membre ale Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, ■

„Armele spațiale sporesc 
insecuritatea statelor4

— O declarație 
a premierului indianWASHINGTON 15 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizate Ia Washington, primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, s-a pronunțat împotriva programelor in curs de militarizare a spațiului cosmic și a calificat planul american de înarmări spațiale denumit „Inițiativa de Apărare Strategică" drept o măsură „foarte periculoasă".Premierul indian a apreciat că nu poate fi . pus la punct un sistem care, în cîteva' microsecunde, să fie capabil să identifice 10 000 de rachete nucleare lansate din diferite părți ale globului, să descopere care sint false și care sînt autentice și apoi să le nimicească pe acestea din urmă. EI a atras atenția că eliminarea factorului uman din sistemele de arme spațiale și încredințarea operațiunilor de coordonare a acestor sisteme unor computere-gigant ar face să sporească pină la un grad inadmisibil riscul unor defecțiuni tehnice, care ar duce la o catastrofă nucleară cu urmări Incalculabile pentru civilizația umană. El a subliniat că armele spațiale nu sporesc securitatea statelor, ci „adaugă insecurității o nouă dimensiune".

In Consiliul de Securitate 
al O.N.U.

Proiect de rezoluție privind 
accelerarea accesului 

la independență al NamibieiNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Grupul țărilor nealiniate la O.N.U. 
a prezentat Consiliului de Securitate un proiect, de rezoluție privind accelerarea accesului Namibiei la independență.Condamnind hotărîrea Republicii Sud-Africane de a instala un așa-zis guvern interimar in Namibia, proiectul declară „nulă și neavenită" această măsură și cere regimului minoritar rasist de la Pretoria să o abroge.în document se cere, de asemenea, ca R.S.A. să aplice fără nici o întirziere rezoluția 435 a Consiliului de Securitate, adoptată în urmă cu 
7 ani, care prevede încetarea ocupării ilegale a Namibiei și organizarea, sub supravegherea O.N.U., de alegeri libere în vederea accesului Namibiei la independență.

*Intr-o declarație dată publicității la Washington, Departamentul de Stat al S.U.A. a condamnat noile acte de agresiune comise de forțele sud-africane împotriva Botswanei, subliniind că această acțiune intervine într-o conjunctură care pune in modul cel mai serios sub semnul întrebării politica și conduita internațională a guvernului de la Pretoria. Raidul sud-african in Botswana și informațiile privind capturarea unei echipe de comando însărcinate cu o misiune de sabotaj la Kabinda, în Angola, pun la îndoială sinceritatea și seriozitatea atitudinii guvernului sud-african în relațiile sale cu țările vecine,. șe arată în declarație.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ISLANDA
Excelenței Sale

Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda REYKJAVIKCu ocazia Zilei proclamării Republicii Islanda, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de prosperitate poporului islandez.

Natura nu a fost prea darnică cu Islanda, țară insulară — situată in nord-vestul Europei : vînturi aspre, ghețuri ce acoperă o mare parte a teritoriului național, zeci de vulcani activi. Dar islandezii își iubesc țara, îmblinzind vitregiile naturii prin muncă dirză și tenace. Iubitori de libertate, islandezii au luptat secole de-a rîndul pentru cucerirea independenței. Ca urmare a unei îndelungate mișcări populare, Islanda a dobin- dit, treptat, dreptul la autonomie și apoi deplina independență, prin separarea definitivă de Danemarca și proclamarea republicii, la 17 iunie 1944.Economia insulei depinde de pescuit, piscicultura desfășurată pe baze moderne asigurînd locuri de muncă pentru a- proximativ 13 OUO de persoane, inclusiv lu

crători în fabricile de conserve. Concomitent, s-au înregistrat progrese pe calea diversificării peisajului economic, concretizate în crearea unei topitorii de aluminiu, ca și in dezvoltarea unor ramuri ale industriei prelucrătoare. Un rol important în acest sens au jucat resursele ieftine de energie. Izvoarele termale permit islandezilor să cultive unele legume chiar aproape de Cercul polar. Crescătorii de animale au reușit să adapteze, in climatul aspru al insulei, o rasă de oi, care în timpul verii fără nopți pasc în libertate Ia munte.Pe plan extern, Islanda se pronunță pentru înfăptuirea dezarmării, pentru înlăturarea pericolului nuclear, numărîndu-se printre puținele state de pe glob care nu dispun de forțe armate proprii. Ea se pronunță, totodată, pen
R- D- G- ■ Congresul muncitorilor din construcțiiBERLIN 15 (Agerpres). — într-o cuvintare rostită la Congresul muncitorilor din construcții, desfășurat la Berlin, Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a relevat succesele obținute în diverse domenii de activitate de oamenii muncii. în cadrul sistemului economiei socialiste — informează agenția A.D.N.Referindu-se la o serie de probleme internaționale, vorbitorul a subliniat că, „astăzi, nimic nu este mai important decit apărarea păcii, asigurarea trăiniciei sale, astfel incit valorile inestimabile ale culturii

Plenara C. C.VAR$OVIA 15 (Agerpres). — Luind cuvintul în cadrul plenarei C.C. al P.M.U.P., care a dezbătut necesitatea sporirii eficienței activității politice și organizatorice a partidului, Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, a arătat că plenara sprijină cu toată vigoarea' linia stabilită de Congresul al IX-lea al partidului, aprecierile și concluziile Conferinței naționale a P.M.U.P.Abordînd în continuare unele probleme ale construcției de partid și de stat, W. Jaruzelski a arătat că peste patru luni in Polonia vor avea loc alegerile în Seim. Ele vor constitui un eveniment de cea mai mare importanță : toți polonezii își' vor spune
Conferința consultativă națională a A.N.C.LUSAKA 15 (Agerpres). — Congresul Național African — A.N.C. — organizație ce acționează împotriva sistemului de apartheid, interzisă de regimul rasist minoritar din R.S.A. — a convocat, pentru data de 16 iunie, lucrările Conferinței consultative naționale (congresul), in cadrul căreia vor fi discutate problemele de stringentă actualitate ale vieții politice și sociale a tării, sarcinile și strategia în etapa prezentă in lupta

Cercetări pe suprafața planetei VenusMOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
15 iunie 1985, stația interplanetară 
automată sovietică „Vega-2“ a tre
cut la o distanță de 24 500 kilome
tri de suprafața planetei Venus. în 
trecere, ea a lăsat în atmosfera a- 
cesteia un modul care s-a divizat 
intr-un aparat de coborire și o 
sondă aerostatică autonomă. „Vega- 2“ își continuă zborul spre come
ta Halley, relatează agenția T.A.S.S.

Sonda a coborît cu parașuta spre 
suprafața planetei Venus, iar, după 
umplerea învelișului parașutei cu 
heliu, ea a început să se deplaseze 
în derivă la altitudinea de 54 kilo
metri de* suprafața planetei, efec
tuând măsurarea regulată a para

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tru extinderea relațiilor de cooperare cu toate statele.între Romania și Islanda s-au statornicit relații bune de colaborare în diverse domenii, apreciin- du-se de ambele părți existența unor condiții favorabile pentru a asigura a- cestor raporturi o evoluție ascendentă. Baza trainică a acestor relații a fost pusă cu prilejul întilnirilor și convorbirilor avute de președintele Nicolae Ceaușescu in capitala Islandei, la Reykjavik, în 1970, moment de deosebită importanță in cronica raporturilor , dintre cele două țări. Cores- punzind intereselor celor două popoare, cursul pozitiv al colaborării prietenești româno-îslandeze se înscrie ca o contribuție meritorie la promovarea cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.
umane să nu fie distruse de o conflagrație nucleară mondială pustiitoare". Erich Honecker a exprimat încrederea că actualele convorbiri so- vieto-americane de la Geneva asupra armelor nucleare șî cosmice se vor solda cu rezultate pozitive, in conformitate cu subiectul și obiectivele convenite. Prin eforturile unite ale forțelor păcii din intreaga lume este posibilă evitarea izbucnirii unei noi conflagrații mondiale, iar R.D. Germană va rămîne fidelă angajamentului asumat ca nicicînd războiul să nu mai pornească de pe teritoriul german — a subliniat Erich Honecker.
al P. M. U. P.cuvintul în problemele cele mai importante pentru popor, O parte com.r ponentă a campaniei electorale va fi discutarea variantelor celui de-al V-lea plan cincinal. Pentru Polonia nu există astăzi o problemă mai importantă decit accelerarea dezvoltării economice și a progresului tehnic, a arătat primul secretar al C.C. al P.M.U.P.în încheiere, el a subliniat că a fost adoptată hotărîrea privind convocarea celui de-al X-lea Congres al partidului în prima jumătate a anului viitor. Activitatea de pregătire a programului pe termen lung : al partidului va constitui principala plaformă de dezbateri în întîmpi- narea congresului.

t

pentru eliminarea discriminării rasiale în Africa de Sud. După cum a subliniat reprezentanța A.N.C. de la Lusaka, forumul, apreciat drept cel mai larg din ultimii 15 ani, se va desfășura pe teritoriul sud-african, in ilegalitate, Ia el urmînd să participe circa 200 de delegați.Deschiderea Conferinței A.N.C. va coincide cu marcarea împlinirii a 9 ani de la masacrul de la Soweto.
metrilor meteorologici. Recepționa- 
rea informațiilor transmise de apa
ratele sondei se efectuează de că
tre radiotelescoape sovietice și de 
către rețele internaționale, de ra
diotelescoape.

La rîndul său, aparatul de cobo
rire s-a așezat lin pe suprafața 
lui t Venus. In timpul coboririi, el 
a efectuat diferite măsurători pri
vind atmosfera planetei. Pe supra
fața acesteia, la o temperatură de 
452 grade Celsius a mediului și la 
o presiune de 86 atmosfere, apa
ratul a forat stratul de suprafață 
al rocii și a prelevat probe in ve
derea stabilirii compoziției acesto
ra in regiunea respectivă.

CONSFĂTUIRE. La Sofia s-au 1 desfășurat lucrările unei consfă- Ituiri a activului de partid și din economie. Raportul privind îndeplinirea prevederilor celui de-al VlII-lea plan cincinal și pregătiri- I le pentru Congresul al XIII-Iea| al Partidului Comunist Bulgar,care urmează să aibă loc in prima 
I jumătate a lunii aprilie 1986, a fost prezentat de Grișa Filipov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de 
I Miniștri al R.P. Bulgaria. TodorJivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consi- Iliului de Stat al R.P. Bulgaria, a rostit o cuvintare.

VIZITA IN R.F.G. O delegație economică poloneză, condusă de 
I Zbigniew Szalajda, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a efec- Ituat. o vizită în R.F.G. la invitația președintelui Consiliului de ad- ■ ministrație a concernului Krupp. 
I Președintele R.F.G., Richard vonWeizsăcker, l-a primit pe Zbigniew Szalajda. Acesta a avut, de asemenea, convorbiri cu vicecancela- 
I . rul federal și ministrul afacerilor 

externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, și cu alte personalități din R.F.G. Interlocutorii au exprimat dorința părților de a dezvolta relațiile bilaterale corespunzător prevederilor Tratatului din decembrie 1970.
CONSILIUL DE SECURITATE al O.N.U. a hotărît, în unanimitate, reînnoirea pentru o nouă perioadă de șase luni a mandatului Forței de Pace a Națiunilor Unite în Cipru, conform recomandărilor secretarului general al . O.N.U., Javier Perez de Cuellar. în raportul prezentat în urmă cu cîteva zile, secretarul general al O.N.U. a anunțat intensificarea, în următoarele săpțămîni, a eforturilor sale in vederea găsirii unei soluții politice la criza cipriotă.
MASURI DE AUSTERITATE. Guvernul argentinian a prezentat un vast plan antiinflaționist în care se prevede îndeosebi introducerea unei noi unități monetare naționale — australul — care să înlocuiască actualul peso, precum și o înghețare a prețurilor și re

tribuțiilor materiale pe o durată nedeterminată, paralel cu o sporire a impozitelor și tarifelor publice. Expunînd liniile planului guvernamental de austeritate, președintele Argentinei, Râul Alfon- sin, a precizat că obiectivul economic urmărit are în vedere reducerea inflației, care a depășit 1000 la sută în ultimele 12 luni, ceea ce a condus țara Ia o situație apropiată de o hiperinflație, și reducerea deficitului public.
ATENTAT. Postul de radio Beirut a anunțat că 23 persoane au fost ucise și 36 au fost rănite în
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urma unui atac comis cu un automobil încărcat cu explozibil împotriva unui post al brigăzii a' Vl-a a armatei libaneze din sudul capitalei Libanului, informează agențiile Reuter și France Presse. Potrivit agențiilor, explozia s-a produs înainte de impactul automobilului cu clădirea vizată de autorul atentatului.
DETURNARE. Un avion de pasageri de tip „Boeing 727", apar- ținind companiei aeriene americane TWA, care zbura pe ruta A- tena — Roma — Boston, a fost deturnat, vineri, spre Beirut, de două 

persoane înarmate, după decolarea din capitala elenă. Cu prilejul unor prime escale, la Beirut și Alger, au fost eliberați 41 pasageri, în majoritate femei și copii. La scurt timp după aterizarea la Beirut pentru o a doua escală, in cursul nopții, autorii acestui act de piraterie aeriană au ucis un pasager american, al cărui cadavru a fost ridicat de reprezentanții Crucii Roșii libaneze. Ulterior, aparatul a sosit din nou la Alger, avind la bord, potrivit Departamentului de Stat al S.U.A., 126 persoane. Aici a fost pus în libertate un alt grup de pasageri. După cum 

a anunțat agenția algeriană de presă A.P.S., citată de- agenția France Presse, autorii actului de piraterie aeriană au cerut eliberarea tuturor deținuților șiiți din închisorile israeliene și transferarea lor la Saida, in sudul Libanului, condamnarea acțiunilor americane în lumea arabă și a sprijinului militar și financiar acordat Israelului și condamnarea a- tentatului cu bombă din cartierul Bir El ■ Abed, din sudul Beirutului, produs, la 8 martie și soldat cu 64 de morți.
BRAZILIA se opune embargoului comercial instituit de Statele Unite împotriva Republicii Nicaragua, a declarat ministrul de externe al acestei țări, Olavo Setubal, aflat in vizită oficială la Washington, relatează agenția Associated Press. „Brazilia, a spus el, nu sprijină poziția americană privind aplicarea de sancțiuni comerciale".
S.O.S. PĂDURILE 1 Participanții 

la seminarul internațional asupra 
pădurilor, desfășurat la Roma sub

egida F.A.O., au relevat că, anț 
aproximativ 11 milioane hectare 
păduri se distrug în lume, in prim- 
cipal in zonele tropicale ale pla
netei. Efecte deosebit de nocive au 
asupra zonelor împădurite unele 
activități umane.

SITUAȚIA DIN LIBAN. Cei 21 de militari finlandezi membri ai unităților Forței Interimare a O.N.U. în Liban (UNIFIL) luați ostateci în urmă cu opt zile de așa-numita Armată a Libanului de Sud — creată și finanțată de Israel — au fost eliberați simbătă.
ALUNECARE DE TEREN. După 

cum transmite agenția China Nouă, 
in localitatea Xintan, provincia 
Hubei, s-a produs o alunecare de 
teren, care a provocat moartea a 
nouă persoane. Cei 1 300 locuitori 
ai localității — situată pe malul 
nordic al fluviului Yangtze — au 
fost evacuați, pentru a preveni 
efectele provocate de alunecarea a 
circa trei milioane de metri cubi 
de pietre și pămint din regiunea 
muntoasă care domină regiunea.
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