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Intr-o atmosferă entuziastă, de puternică 

angajare a colectivelor de oameni ai muncii 

pentru îndeplinirea exemplară a planului 

pe acest an și pe ințregid cincinal

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A EFECTUAT 
O VIZITĂ DE LUCRU ÎN JUDEȚUL GORJ

9

Secretarul general al partidului a analizat, împreună cu cadre de conducere și specialiști,
• •

modul în care se înfăptuiesc obiectivele stabilite privind dezvoltarea mai puternică a bazei energetice

Tovarășul Nicolas 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, vineri, 28 iunie 
1985, o vizită de lucru în 
unități economice din ju
dețul Gorj, cu deosebire în 
unități mari producătoare 
de cărbune și energie elec
trică.

La acest nou dialog 
de lucru au participat 
tovarășii : Emil Bobu, Ni- 
colae Constantin, Silviu 
Curticeanu, precum și loan 
Avram și Gheorghe Pe
trescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului.Vizita- s-a desfășurat în zilele premergătoare aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in funcția supremă de conducere a partidului, inaugurîndu-se astfel perioada celor mai strălucite înfăptuiri din întreaga, istorie a patriei. Locuitorii Gorjului s-au convins prin puterea faptelor că „Epoca Ceaușescu" reprezintă și pentru ei anii unei impetuoase dezvoltări, ai unei vieți trăite in demnitate și bunăstare. în acest rodnic interval de timp, județul Gorj s-a impus ca un viguros centru economic al. patriei, deținind un loc de frunte iri producția de cărbune și energie electrică a țării. Totodată, s-au creat și extins noi ramuri — construcția de mușini, chimia, industria petrolului-și a prelucrării lemnului, industria alimentară — care completează profilul economic complex al județului. Pe această bază trainică a sporit necontenit nivelul material și spiritual al oamenilor muncii.Minclri de noua înfățișare a județului lor, a întregii țări și- deplin încrezători in viitorul prefigurat de documentele Congresului al XIIT-lea al partidului, gorjenii l-au intimpinat, •la sosire, ca și pe întreaga durată a vizitei, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu cele mai calde simțăminte de dragoste și prețuire.Elicopterul prezidențial a aterizat pe platoul din fața întreprinderii electrocentrale Tur- ceni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu cordialitate de tovarășul Dumitru Alecu. prim- secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R. O gardă alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. După datina străbună, gazdele au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să guste din piinea ospitalității. Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere, in frumoase costume populare specifice locului, au oferit buchete de flori.
(Continuare in pag. a Il-a)
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Dragi tovarăși mineri, ener- 
geticieni,

Dragi tovarăși gorjeni,Am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor județului Gorj, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și-guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele .mai bune urări. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).Ne aflăm în județul Gorj într-o vizită de lucru. După plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — unde am dezbătut pe larg problemele , dezvoltării patriei noastre, îndeplinirii planului pe acest an și pregătirii pentru ’noul cincinal — am dorit. să discutăm cu energeticienii-și minerii din județul Gorj, și cu alți oameni ai muncii, despre felul în care acționează in vederea realizării în cele

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

mai bune condiții a planului pe acest an.Am vizitat cele două mari combinate miniere, care, fiecare în parte, produce mai mult cărbune decît întreaga Vale a Jiului. 
(Aplauze puternice, urale; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“). în cele două mari combinate miniere — Rovinari și Motru — lucrează aproape 40 de mii de mineri și alți oameni ai muncii care își desfășoară activitatea tot în sectorul minier. Se poate spune că județul Gorj a devenit, într-un timp relativ scurt, cel mai mare producător de cărbune'' energetic. El asigură mai mult de jumătate din producția de cărbune energetic a țării, iar în viitor, pînă în 1990, va trebui să dea circa 60 la sută din producția de cărbune e- nergetic a României.Tocmai pornind de la rșlul important al acestor două combinate miniere, al minerilor din județul Gorj, am venit în această vizită, pentru a discuta cu minerii cum 

să se organizeze mai bine activitatea încit, in următoarele 6 luni, să se asigure îndeplinirea în cele mai bunelcondiții a planului și. să se recupereze nerealizările din primul semestru sau cel puțin cea mai mare parte a acestor nereâli- zări, in așa fel îneît, la încheierea acestui an, ambele combinate — Rovinari și Motru — șă poată veni cu mîndrie să raporteze că și-au-făcut datoria față de patrie, față de asigurarea țării cu cărbune energetic ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — minerii 
„Ceaușescu și poporul !“).Am vizitat, de asemenea, cele două centrale energetice — Tur- ceni și Rogojelu — care împreună trebuie, de asemenea, să producă mai 'mult de 50 la sută din energia pe cărbune a țării. Turce- nii are acum o putere instalată de aproape 2 000 MW, iar Rogojelu — de 1 700 MW. Ambele sint cele mai mari centrale energetice pe cărbune din țară. Din păcate, producția nu este insă la nivelul ca

pacităților de care dispun aceste două termocentrale. Dacă numai 70 la sută din puterea instalată ar da energie pentru economia națională, ambele centrale ar trebui să ne dea zilnic 2 300—2 400 MW, iar, după intrarea în funcțiune și ă celui de-al 6-lea grup la Turceni, să ajungă la circa 2 800 MW. Aceasta ar reprezenta — și trebuie să reprezinte . — aproape o treime din întreaga energie ce se produce zilnic pe întreaga țară.-Iată ce importanță au aceste două mari centre energetice, care ne-au costat zeci de miliarde de lei și multe zeci și zeci de milioane de dolari pentru importuri, pornind tocmai de la necesitatea de a folosi sursele de cărbune existente aici pentru producerea de energie.Mă refer la toate acestea pentru că este necesar ca și oamenii muncii din cele două mari centrale energetice — care numără aproape 6 000 de oameni — să acționeze, de asemenea, cu toată ho- 

tărîrea pentru a fi la înălțimea încrederii și sarcinilor de mare răspundere ce li s-au încredințat, pentru a asigura buna funcționare a grupurilor energetice și livrarea de energie în raport cu capacitatea existentă. Doresc ca. și energeticienii din aceste două mari centrale să se poată prezenta, la sfîr- șitui anului, cu rezultate cit mai bune, ca, în următoarele 6 luni, să realizeze planul pe această perioadă și să livreze, la nivelul sarcinilor stabilite, energia necesară țării. Ei trebuie să facă în. așa fel îneît, la sfârșitul- anului, să poată raporta că ■**- deși în primele luni au fost unele greutăți — au știut să acționeze cu spirit de răspundere pentru a îndeplini, cel. puțin în a doua parte a anului, planul în întregime și să dea țării energie cit mai multă. Sper că energeticienii yor face acest lucru 1 (U- 
rale și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. î“).Am discutat cu cele două con

silii de conducere din sistemul energetic problemele ce se pun pentru a lichida grabnic stările de lucruri negative și pentru a asigura realizarea producției planificate, a investițiilor și pentru punerea în funcțiune, la termenul stabilit, a tuturor capacităților, aitfel îneît, în cel mai scurt timp, Tur- cenii să realizeze o capacitate instalată de 2 600—2.700 MW. Sint avansate lucrările pentru grupul 7 ; sînt începute și lucrările Pentru celelalte două grupuri de îcîte 500 MW. Trebuie să facem totul pentru ca, în primul an al viitorului cincinal, toate lucrările de investiții să fie încheiate, astfel îneît Turcenii să funcționeze cu întreaga capacitate. La fel, unele investiții, ce mai sînt de realizat la Rogojelu trebuie să fie încheiate încă din acest an, în așa fel încit, la începutul lui 1986, această centrală să poată lucra în bune condiții, Ia întreaga capacitate.
(Continuare in pag. a IH-a)
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(Urmare <lin pag. I)Miile de oameni ai muncii veniți în întîmpinare au ovaționat cu înflăcărare pe conducătorul partidului și statului nostru, exprimîndu-și bucuria și satisfacția de a-1 avea din nou oaspete drag. Ei au scandat îndelung, cu dragoste și stimă, numele partidului și al secretarului său general, al patriei socialiste. Formații artistice au întregit, prin cîntec și dans, ambianța sărbătorească a acestei zile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu prietenie manifestărilor entuziaste ale celor, prezenți.Secretarul general al partidului s-a îndreptat apoi spre ÎNTRE
PRINDEREA ELECTROCEN- 
TRALE TURCENI, unde a în' ceput vizita de lucru în județul Gorj, consacrată examinării —. împreună cu cadre de conducere din economie, cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, cu muncitori și specialiști — a căilor și modalităților prin care județul poate să aducă o contribuție tot mai însemnată la creșterea producției de cărbune și de energie electrică, cerințe esențiale pentru progresul accelerat al economiei naționale, al întregii țări.întîlriirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu colectivul întreprinderii electrocentrale TurCeni s-a constituit într-o cuprinzătoare și aprofundată analiză a posibilităților de care dispune această puternică unitate de a-și îndeplini, în bune condiții, sarcinile deosebite ce-i revin din programele prioritare privind dezvoltarea bazei energetice a țării.Ministrul energiei electrice, Nicolae Bușui, și directorul întreprinderii, Victor Vaida, au prezentat dinamica producției, pfecum și stadiul realizării investiției, arătînd că, pînă acum, s-au dat în folosință 5 grupuri energetice, al G-lea este în probe tehnologice, iar alte două se află în diferite faze de construcție-montaj. S-a precizat că întreprinderea va avea, în final, 8 grupuri energetice, cu o putere instalată de peste 2 600 MW, fiind cea mai mare unitate energetică a tării. Au fost evidențiate, de asemenea, preocupările colectivului privind îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații ale agregatelor energetice, modernizarea instalațiilor, sporirea randamentului și a fiabilității lor. în același timp s-au relevat neajunsurile manifestate în organizarea și desfășurarea activității de producție, in buna funcționare a instalațiilor, ceea ce a făcut ca producția de energie electrică să nu se situeze la nivelul prevederilor de plan.Specialiștii au precizat că au fost elaborate soluții, stabilite măsuri, care .au în vedere* înlăturarea în timp cî'fmai scurt a'neajunsurilor existente, ■ întărirea ordinii șL disciplinei, perfecționarea pregătirii ■ profesionale... a personalului muncitor, ridicarea întregii activități pe un plan superior de calitate și eficiență.începută în fața unor machete, grafice și panouri, discuția de lucru a continuat în cîtev.a sectoare principale ale întreprinderii. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înfățișate, pe parcursul vizitei, variantele privind extinderea gospodăriei de cărbune, care va asigura mărirea capacității de depozitare, descărcare, concasare șl transport pentru încă 1 milion de tone.După ce a urmărit desfășurarea lucrărilor de construcție a grupurilor energetice 7 și 8 și a vizitat sala turbinelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit în sala de consiliu a întreprinderii cu cadrele de conducere șl<-specialiștii prezenți, continuînd analiza unor aspecte esențiale ale activității celor două mari unități energetice — Turceni și Rovinari.Cei care au luat cuvîntul în cadrul întilnirii au prezentat direcțiile în care se acționează pentru ca aceste mari electrocentrale să-și îrhbunătățească radical producția de energie, iar colectivele de muncitori și ingineri să-și realizeze integral sarcinile încredințate. Membrii conducerilor ministerelor economice au prezentat, totodată, modul în care sînt rezolvate problemele ridicate pe parcursul activității celor două mari întreprinderi energetice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a’ cerut conducerilor ministerelor energiei electrice, industriei construcțiilor de mașini, metalurgiei, construcțiilor industriale să întocmească, de îndată, programe concrete de măsuri, care să asigure soluționarea tuturor problemelor privind modernizarea și perfecționarea instalațiilor energetice de la întreprinderile electrocentrale Turceni și Rovinari, fbuna lor funcționare, sporirea producției de energie electrică pe capacitățile existente, astfel îneît aceste importante unități să-și aducă, pe măsura puternicului lor potențial tehnic și uman, o contribuție tot mai mare la dezvoltarea bazei energetice a țării.La plecare, adresîndu-se colectivului întreprinderii electrocentrale, tuturor oamenilor muncii de la Turceni, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a urat succes în asigurarea bunei funcționări a agregatelor energetice, pentru a da țării o producție de energie electrică la nivelul capacităților existente. Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că energeticieni! de la Turceni vor face totul pentru a-și îndeplini sarcinile încredin- .țațe.Cei prezenți au exprimat angajamentul ferm de a transpune neabătut în fapt indicațiile și orientările date de secretarul gerieral al partidului, de a-și consacra toată puterea de muncă și creație îndeplinirii prevederilor de plan pe acest an șl pe întregul cincinal, creșterii producției de energie electrică a țării.Următorul obiectiv al vizitei a fost 
CARIERA LUPOAIA din bazi’ nul carbonifer Motru, cea dintîi unitate cu exploatare la suprafață ame

najată în țara noastră într-o zonă colinară.Cei peste 2 000 de mineri, excava- toriști, alți oameni ai muncii, brigadieri ai Șantierului național al tineretului din cadrul Combinatului minier Motru l-au întîmpinat pe secretarul general al partidului cu îndelungi urale șr aplauze. S-a scandat cu putere „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și .poporul!", „Ceaușescu și minerii !“, „Ceaușescu — tinerii!'1, cei prezenți dînd glas simțămintelor de aleasă stimă și recunoștință față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru pentru grija statornică față de propășirea patriei noastre socialiste.La sosire, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost prezentat raportul activității tinerilor brigadieri care lucrează în unitățile miniere de la Motru și Jilț.Secretarul general al partidului a fost întîmpinat de tovarășii Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, Marin Ștefanache, ministrul minelor, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de membri ai consiliului oamenilor muncii al Combinatului minier Motru.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate activitatea ce se desfășoară în cadrul acestei cariere, dotarea ei tehnică, performanțele atinse pînă în prezent în extracția de cărbune, în realizarea programului de descopertare și haldare a sterilului. Directorul Combinatului minier Motru, Nicolae Alecu, precizează că la Lupoaia activitatea de extracție se desfășoară simultan în cinci straturi, realizîndu-se în ' acest an o producție de peste 3 milioane tone lignit.Conducătorul partidului și statului nostru a apreciat experiența bună acumulată de colectivul unității în folosirea de tehnologii originale, de soluții eficiente pentru reducerea lungimii liniilor de transport, pentru executarea succesivă a extracției de cărbune și steril cu aceleași mijloace tehnice.Secretarul general al partidului s-a interesat de calitatea lignitului furnizat termocentralelor de la Ișal- nița și Turceni, recomandînd să se acorde o atenție deosebită exploatării selective a straturilor, a analizat stadiul acțiunilor întreprinse pentru atingerea capacității proiectate, astfel îneît unitatea să-și aducă o contribuție tot mai însemnată la creșterea producției de cărbune, la înfăptuirea programului energetic național.La plecare, adresîndu-se celor prezenți — muncitori, tehnicieni și ingineri- — tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pentru rezultatele obținute pînă acum, arătînd că pentru anul viitor există toate condițiile pentru a se atinge capacitatea de 4 milioane tone de cărbune șl chiar .mai mult. ...........‘Elicopterul prezidențial a aterizat, în imediata vecinătate a CARIE
REI ROȘIA din cadrul întreprinderii miniere Roșia de Jiu, situată în zona de sud a celui mai tînăr oraș al țării — Rovinari.Cariera Roșia, una dintre cele mai mari din bazinul Gorjului și din țară, se prezintă acum ca un uriaș amfiteatru, unde gigantice excavatoare cu rotor lucrează neîntrerupt pentru descopertarea straturilor de cărbune energetic și pentru exploatarea acestora. Benzi transportoare, în lungime de 34 km, asigură preluarea lignitului și transportarea lui direct în depozitele termocentralei de la Rovinari, precum și a sterilului spre locurile de haldare. în anii care au trecut de la intrarea carierei în funcțiune — în 1972 — aici a fost efectuat un volum de excavații de aproape 64 milioane metri cubi.în centrul dialogului purtat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu minerii de la această unitate s-au aflat probleme legate de modul rn care se acționează pentru dezvoltarea capacității întreprinderii, pentru sporirea aportului minerilor de aici la înfăptuirea obiectivelor înscrise în programele speciale de dezvoltare a bazei energetice a țării. Prezentînd programul și realizările la cărbune și descopertă pe anul în curs, directorul întreprinderii, Ion Stamatoiu, a arătat că, datorită măsurilor luate, cariera Roșia realizează, în prezent, o producție medie zilnică de 15 000 tone cărbune energetic. Prin punerea în funcțiune a celui de-al șaptelea excavator, de fabricație românească, producția zilnică va ajunge, în lunile următoare, la 20 000 tone lignit, iar prin efectuarea la termenele stabilite a reviziilor și reparațiilor la utilajele din carieră s-au creat condiții pentru desfășurarea la nivelul prevederilor din program a activității din această carieră.Secretarul general al partidului a cerut colectivului de muncă de aici să acționeze cu hotărîre pentru creșterea producției zilnice de cărbune, pentru devansarea termenului de dare în exploatare, la întreaga capacitate, a carierei.La încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat calde felicitări minerilor pentru activitatea desfășurată și a subliniat necesitatea de a se face totul pentru recuperarea, in cel mai scurt timp, a restanțelor din primele luni ale anului, pentru a-și aduce o contribuție sporită la satisfacerea cerințelor economiei naționale de cărbune energetic.Gazdele au mulțumit secretarului general pentru vizita efectuată, pentru indicațiile primite cu acest prilej și s-au angajat să acționeze cu toată fermitatea pentru îndeplinirea programelor de producție stabilite, pentru atingerea în 1988, cu doi ani mai devreme față de termenul stabilit, a capacității prevăzute în proiecte.Vizita de lucru a continuat la 
TERMOCENTRALA DE LA 
ROVINARI-ROGOJELU, unul din marile obiective energetice ale țării care folosește drept combustibil 

lignitul din bazinul Olteniei. Și aici, mii de locuitori ai tînărului oraș Rovinari, mineri și energeticieni din localitățile învecinate au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu aceleași sentimente de stimă, dragoste și profundă recunoștință.în fața unor machete și grafice, directorul termocentralei. Ion Popescu, a informat despre modul de îndeplinire a indicațiilor date ener- geticienilor de la Rovinari cu prilejul precedentei vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din noiembrie 1983. arătînd că in centrul preocupărilor oamenilor muncii care-și desfășoară aici activitatea se află recuperarea restanțelor înregistrate în producția de energie electrică în perioada lunilor de iarnă și îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție pe anul in curs. S-a precizat că în perioada martie-iunie din acest an s-a obținut o producție de energie electrică mai mare față de lunile corespunzătoare din anul trecut. De asemenea, energia electrică produsă în ter- . mocentrala de la Rovinari a sporit, în ultimii 5 ani, într-un ritm mediu anual de 13—14 la șută, datorită aplicării unor măsuri Întreprinse în comun de energeticieni și constructorii de mașini.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este prezentat stadiul lucrărilor de investiții ce se execută în prezent în cadrul uzinei de alimentare cu cărbune a termocentralei. Se precizează că aici se află în construcție încă o stație de concasare și a fost mărită cu circa 200 000 tone capacitatea de depozitare a cărbunelui concasat, asigurindu-se astfel posibilități de depozitare a întregii cantități de combustibil necesar termocentralei in timpul iernii viitoare.Răspunzînd întrebărilor puse de secretarul general al partidului, gazdele prezintă stadiul lucrărilor de modernizare a grupurilor energetice, arătîndu-se că în urma măsurilor luate s-a obținut, de la un an la altul, o mai bună utilizare a puterii lor instalate, o creștere a cantităților de energie electrică obținută prin arderea lignitului și o reducere a păcurii folosite în amestec cu cărbunele. De asemenea, s-a acționat cu perseverență pentru îmbunătățirea fiabilității agregatelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor să acorde, în continuare, o atenție deosebită găsirii soluțiilor și mijloacelor celor mai eficiente, astfel îneît termocentrala de la Rovinari să funcționeze constant la capacitatea prevăzută în proiect. și cu consumuri cit mai reduse de combustibili.Exprimînd calde mulțumiri pentru noua vizită de lucru făcută la acest mare obiectiv energetic al țării, pentru indicațiile date, energeticienii. au asigurat pe secretarul general al partidului , că .vor acționa cu răspun- . dere. ifiuncitorească pentru- reali-- zarea sarcinilor trasate, astfel îneît termocentrala de la Rovinari să-și aducă o contribuție tot mai mare la sporirea continuă a producției de energie electrică a țării.Principalele probleme ale sporirii producției de cărbune energetic a țării au fost examinate și în cursul vizitei, la CARIERA TISMANA I, din cadrul întreprinderii miniere Rovinari.Dotată cu excavatoare moderne, cu o capacitate de 1 000 mc pe oră, exploatarea de la Țismana este unul dintre principalii furnizori de cărbune energetic ai termocentralei de la Rovinari, situată in apropiere. Cărbunele este transportat de la carieră printr-un sistem eficient de benzi transportoare.Secretarului general al partidului îi sînt prezentate stadiul lucrărilor de descopertare, evoluția producției de cărbune, măsurile adoptate în vederea recuperării rămînerilor în urmă înregistrate în perioada de iarnă. S-a arătat că, în acest scop, a fost sporit volumul descopertărilor, pentru crearea unui front mai mare de lucru excavatoarelor cu rotor in stratul de cărbune, ceea ce va conduce la asigurarea unui stoc de rezervă pentru iarnă de circa un milion de tone. Cele patru linii de producție și două de haldare, ce funcționează în prezent, vor fi completate cu încă două mari excavatoare și o mașină de haldat, noile dotări conducînd la atingerea, în cursul anului 1986, a capacității proiectate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de rezervele de cărbune existente în acest perimetru, de puterea calorică a acestuia, de posibilitățile de sporire mai rapidă a producției carierei.Sintetizind preocupările colectivului în direcția mai bunei organizări a fluxurilor de descopertare, extracție și transport, gazdele au evidențiat măsurile întreprinse în ultimul timp — între care se remarcă scurtarea traseelor benzilor transportoare, mărirea lățimii covorului de cauciuc in vederea sporirii capacității de transport, reducerea timpului de vulcanizare a benzilor.Apreciind eforturile minerilor de la Tismana de a furniza cantități tot mai mari de cărbune energetic, secretarul general al partidului a cerut să se imprime un ritm mai rapid lucrărilor de dezvoltare a capacităților de producție.Luîndu-și rămas bun de la colectivul carierei, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a adresat felicitări pentru rezultatele înregistrate pînă a- cum și urarea de a-și îndeplini exemplar sarcinile de plan pe acest an, de a livra Ia timp cărbunele necesar producției de energie.După vizitarea carierei Tismana 1, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în
tîlnit la sediul COMBINATU
LUI MINIER DIN ROVINARI cu prim-secretarii comitetelor de partid ai centrelor industrial-a- grare Rovinari și Motru, directorii celor două combinate miniere din aceste localități și ai între

prinderilor subordonate și cu Secretarii comitetelor de partid ai exploatărilor miniere din această zonă. Au luat parte, de asemenea, membri ai biroului Comitetului județean Gorj al P.C.R., precum și membri ai conducerilor ministerelor minelor, geologiei, energiei electrice, industriei construcțiilor de mașini, construcțiilor industriale, transporturilor și telecomunicațiilor.în acest cadru, Emil Huidu, directorul general al Combinatului minier Rovinari, și Nicolae Alecu, directorul general al Combinatului minier Motru, au raportat asupra modului în care se acționează în aceste importante unități miniere ale Olteniei pentru îndeplinirea programelor de extracție a cărbunelui pe anul 1985, aprobate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la 9 martie anul curent. Au fost prezentate măsurile luate pentru punerea în exploatare a unor noi capacități de producție, pentru repararea și modernizarea1 unor utilaje miniere aflate în funcțiune în subterap sau la suprafață, organizarea mai bună a muncii în schimburi prelungite sau în trei schimburi, a transportului cărbunelui, pentru crearea unor noi linii tehnologice mecanizate de extragere a cărbunilor — măsuri care au condus la creșterea producției de cărbune în ultimele luni. Vorbitorii au arătat că nu s-a reușit totuși să se recupereze răminerile în urmă 

din perioada de iarnă, fapt care a determinat ca la sfîrșitul primului semestru al acestui an, atît combinatul din Rovinari cit și cel din Motru să nu-și realizeze întregul plan de producție pe această perioadă. Directorii celor două combinate au menționat greutățile cu care se confruntă colectivele de mineri din Oltenia, îndeosebi în ceea ■ ce privește asigurarea funcționării la întreaga capacitate a agregatelor miniere. Totodată, vorbitorii au arătat că măsurile luate pînă acum, ca și cele ce urmează a fi întreprinse în cel mai scurt timp, la indicația secretarului general al partidului, creează premise pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe semestrul al II-lea al anului, ca și pentru recuperarea unor rămineri în urmă din primul semestru.
Marea adunare populara 

din orașul RovinariUn moment deosebit al vizitei de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în județul Gorj l-a constituit marea adunare populară desfășurată la Rovinari.Și-au dat întîlnire aici peste 60 000 de oameni ai muncii din municipiul Tg. Jiu, din orașele Motru, Rovinari, Tg. Cărbunești, Țicleni, Novaci, de pe platformele industriale Turceni, Turburea, Stoina, din comunele învecinate.La aterizarea elicopterului prezidențial pe platoul din fața Combinatului minier Rovinari, unde a avut loc impresionanta adunare populară, secretarul general al partidului a fost salutat cu deosebită căldură, participanții exprimîndu-și cu entuziasm deplina satisfacție pentru noua întîlnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, moment de însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea multilaterală a județului Gorj, pentru continua sporire a nivelului de trai material și spiritual al celor ce trăiesc și muncesc in această parte a țării. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu și minerii !“,' „Stima noastră și mindria — Ceaușescu — România !“. Dind glas sentimentelor de profundă dragoste și prețuire față de conducătorul partidului și statului nostru, recunoștinței pentru grija deosebită ce o poartă înfloririi Gorjului, alături de celelalte județe ale țării, cei prezenți au adus acum, în preajma aniversării a

în încheierea analizei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ministerului de resort și conducerii celor două combinate să elaboreze, în cel mai scurt timp, împreună cu celelalte ministere economice cu.care colaborează industria minieră, un program complet de măsuri, care să asigure rezolvarea tuturor problemelor din această importantă ramură industrială, legate de calitatea utilajelor, de îmbunătățirea transportului, foiosin- du-se pe scară mai largă transportul feroviar, de creșterea întregii eficiente economice a activității miniere.Totodată, secretarul general al partidului a cerut Ministerului Minelor, conducerii celor două combinate să elaboreze, de asemenea, împreună cu comitetul județean de ' partid, un program de măsuri . care să asigure îndeplinirea in întregime a planului de producție în cele două combinate în semestrul al doilea al acestui an, precum și recuperarea unor nerealizări înregistrate în primul semestru al atiului.Elicopterul prezidențial a aterizat apoi pe platforma industrială din nord-estul municipiului Tg. Jiu, unde, în anii de neasemuite împliniri ai „Epocii Ceaușescu", s-au înălțat moderne unități economice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu aceleași sentimente de aleasă stimă și dragoste. Mii de oameni ai muncii, aflați aici, au făcut secretarului general al partidului o primire călduroasă, entuziastă, eX- primindu-și bucuria și recunoștința

de a-1 avea în mijlocul lor, de a beneficia de sfatul înțelept și sprijinul său prețios.
La ÎNTREPRINDEREA DE 

MAȘINI-UNELTE PENTRU 
PRESARE-FORJARE, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de directorul unității, Ion Voinea, despre felul in care sînt transpuse în viață indicațiile primite cu prilejul vizitei sale precedente, privind diversificarea programelor de fabricație, asimilarea unor produse cu înalte performanțe tehnico-economice, solicitate de economia națională și la export. S-a menționat că, în spiritul indicațiilor secretarului general al 'partidului, a fost dublată producția în principal prin' aplicarea unor tehnologii moderne, că aici se realizează

două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., un călduros și emoționant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, neobositei sale activități puse cu exemplară dăruire comunistă în slujba progresului necontenit al patriei, creșterii bunăstării întregului popor.Marea adunare populară a fost deschisă de tovarășul Dumitru hlecu, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., care a spus:
Mult iubite și stimate tovarășe 

secretar general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,în aceste momente înălțătoare avem marea bucurie de a saluta din adîncul inimii, cu cele mai calde sentimente de stimă, prețuire și admirație, ca oaspete scump al județului Gorj, pe conducătorul încercat al partidului și statului nostru, omul de a cărui prodigioasă și eroică activitate se leagă toate marile înfăptuiri socialiste ale țării, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sîntem fericiți că acum, în preajma împlinirii a două decenii de cind istoricul Congres al IX-lea v-a ales pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de conducere în partid, putem da glas, aici, la noi acasă, simțămintelor de dragoste pe care v-o poartă gorjenii, asemenea întregului popor, să vă exprimăm omagiul nostru fierbinte și gratitu

utilaje de prelucrare a metalului prin deformare, cu consumuri reduse de materiale și energie. Producția- marfă a întreprinderii a crescut de peste trei ori, față de realizările din 1980, iar producția netă și productivitatea muncii s-au dublat ; sarcinile de export stabilite pentru primul semestru al acestui an au fost depășite-cu 70 la sută.Pe parcursul vizitării principalelor sectoare de producție, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate diferite tipuri de prese hidraulice și mecanice, linii complexe de prelucrare a metalului și maselor plastice, unelte de forjare și alte produse aflate în fabricație. Au fost evidențiate preocupările specialiștilor de aici pentru extinderea continuă a. mecanizării și automatizării proceselor de producție, introducerea roboților la operațiile de sudură.Felicitind harnicul colectiv de muncă al întreprinderii pentru bunele rezultate obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie mobilizate eforturile pentru trecerea la producerea unor prese de forță mai mare, pentru fabricarea unor mașini- unelte de înaltă tehnicitate și complexitate, la nivelul realizărilor de vîrf existente pe plan mondial în acest domeniu.în continuare a fost vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE UTILAJ 
MINIER, cea mai tînără unitate industrială a județului.

Secretarul general al partidului a analizat împreună cu specialiștii modul cum se acționează pentru îndeplinirea programelor de realizare a unor importante părți componente și subansamble ale excavatoarelor de mare capacitate și ale instalațiilor de haldare folosite în exploatările carbonifere de suprafață. Directorul unității, Mihai Voinea, a informat că, în ultimii doi ani, producția a sporit de peste 6 ori, introdueîndu-se în fabricație produse de complexitate ridicată. Au fost obținute succese în reducerea continuă a consumurilor materiale și de energie, în activitatea de punere integrală în funcțiune a capacităților pentru producerea pieselor de schimb necesare utilajelor și instalațiilor miniere. A fpst prezentat, de asemenea, programul de asimilări pe anul 1986 și in perspectivă.

dinea nemărginită pentru inegalabila dumneavoastră activitate revoluționară pusă în slujba înfloririi multilaterale a patriei, dezvoltării fiecărei zone a țării. In conștiința tuturor celor ce trăiesc și muncesc in județul nostru, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezentați modelul patriotului înflăcărat, al gîn- ditorului profund, al omului de inițiativă și acțiune neostenite, care își consacră întreaga energie și putere de muncă servirii neabătute a intereselor fundamentale ale țării, cauzei păcii și colaborării între popoare.Fiecare vizită pe care ați efectuat-o în județul nostru, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a reprezentat importante momente de referință, de ridicare pe noi trepte calitative a activității de realizare a hotărîrilor de partid și legilor țării, înscriindu-se cu litere de aur in devenirea Gorjului.Dialogul purtat cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale, îndemnurile părintești, sfaturile pe care ni le-ați dat au determinat mutații permanente de cea mai mare însemnătate pentru viața social-eco- nomică a județului, care, în ultimii douăzeci de ani, în perioada pe care o numim, cu justificată mîndrie și admirație, „Epoca Ceaușescu", și-a schimbat în mod fundamental înfățișarea.Putem spune cu deplin temei că Gorjul, așa cum arată astăzi, este

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute și buna experiență acumulată de colectivul întreprinderii și a indicat ca această unitate să preia fabricația de suban- samble pentru utilaje miniere, care în prezent se realizează la întreprinderea „1 Mai“ — Ploiești, asigurindu-se astfel apropierea producției de beneficiari, eliminarea cheltuielilor de transport. Secretarul general al partidului a cerut să se acorde atenție sporită modernizării producției, creșterii calității acesteia.Mulțumind pentru indicații și ajutorul primit, gazdele s-au angajat să acționeze cu hotărîre pentru înfăptuirea lor exemplară, pentru realizarea sarcinilor pe anul in curs și pentru pregătirea corespunzătoare a producției anului viitor, contribuind astfel la o mai bună dotare tehnică a unităților carbonifere din bazinele Olteniei.Vizita secretarului general al partidului in aceste unități industriale a luat sfirșit in aceeași atmosferă de puternic entuziasm. Mii și mii de locuitori ai străvechiului oraș, aflați de-a lungul principalelor artere ale municipiului, au ovaționat cu însuflețire pentru partid și secretarul său general, dînd glas dragostei nețărmurite și profundei recunoștințe pe care locuitorii Gorjului, alături de întregul nostru popor, le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru tot ceea ce a făcut și face în vederea dezvoltării și modernizării e- conomiei județului și, pe această 

bază, pentru creșterea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al oamenilor muncii.Prin întreaga ei desfășurare, noua vizită de lucru a pus in lumină preocuparea statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru continua propășire economico-socială a țării, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite privind, dezvoltarea bazei u- nergetice și de materii prime. Totodată. reîntîlnirea cu conducătorul partidului și statului nostru a prilejuit oamenilor muncii de pe plaiurile Gorjului reafirmarea hotăririi lor de a acționa, în continuare, cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe anul in curs și pe întregul cincinal, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.

rezultatul aplicării consecvente a politicii partidului, a indicațiilor dumneavoastră, fiind de fapt în întregime ctitoria dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.în această parte a țării au fost înființate, la inițiativa și cu sprijinul dumneavoastră nemijlocit, în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, combinatele miniere Motru și Rovinari, marile termocentrale Rovinari și Turceni, schele petroliere, importante unități industriale în domeniile ' construcțiilor de mașini, chimiei, industriei materialelor de construcții, alte întreprinderi de mare însemnătate pentru economia națională. Aceasta a fost posibilă ca urmare a transpunerii în viață a orientărilor dumneavoastră profund originale și realiste cu privire la valorificarea resurselor energetice existente in această zonă, a programelor adoa- tate de conducerea partidului referitoare la dezvoltarea extracției de cărbune, a producției de energie electrică, de. țiței și gaze. Pe această bază, și ca o consecință a sprijinului primit prin alocarea permanentă a unul impresionant volum de investiții, Gorjul este astăzi cu precădere un județ energetic, care are o pondere de circa 75 la sută în producția de lignit a țării, peste 16 Ia sută în cea de energie electrică, aproape 11 la sută la țiței și 
(Continuare în pag. a 111-a)
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CUVlNTAREÂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din orașul Rovinari
(Urmare din pag. I)Sînt lucruri care depind și. de alte ministere. Au fost prezență aici constructorii de mașini, precum și metalurgiștiis-âu discutat cu ei problemele pe care trebuie să le soluționeze în vederea realizării în bune condiții a tot ceea ce avem de făcut în aceste sectoare.Am discutat, de asemenea, cu cele două consilii de conducere ale combinatelor miniere Rovinari și Motru cu privire atît la ceea ce trebuie făcut pentru anul acesta, cît și la realizarea planului de perspectivă, avînd • în vedere că producția de cărbune din județul Gorj trebuie — așa cum am menționat — să crească la aproape 60 milioane de tone în 1990. Aceasta, înseamnă că Gorjul va asigura țării peste 60 la sută din necesarul de cărbune energetic al țării.Conducerile celor două combinate miniere, ca și, conducerile celor două centrale energetice și-au luat angajamentul, sau au repetat— «aș. putea spune — angajamentul pe care l-au luat în plenara comună a- Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, că vor acționa cu întreaga răspundere pentru a realiza sarcinile ce le revin.Am vizitat și trei, cariere. Despre organizarea lor am, în general, impresii bune. Dar, vreau să spun deschis, că cea mai. bună impresie o am despre cariera Lupoaia, atît ca organizare, cît și în ce privește felul în care se desfășoară activitatea pentru îndeplinirea planului. Știu că și în alte cariere și mine— pe care nu le-am vizitat — sînt rezultate bune, se depun eforturi pentru realizarea în bune condiții a planului. De aceea, aș dori să exprim convingerea că toți minerii și energeticienii vor acționa cu toată hotărîrea, că vor susține angajamentele asumate de conducerile unităților respective și vor încheia acest an cu rezultate bune, pășind în noul cincinal, în anul 1986, cu dreptul — cum se spune— asigurînd îndeplinirea din prima zi a planului în toate domeniile. (Urale și aplauze puternice ; 

se scandează îndelung „Ceaușescu 
și mineriiAm făcut o scurtă vizită și la două întreprinderi constructoare de mașini. Și aici am constatat că. se depun eforturi, că sînt o serie 

de rezultate pozitive și că există toate posibilitățile pentru a realiza planul în bune condiții.în general, toți oamenii muncii din județul Gorj — din industrie, din agricultură și din alte sectoare — au o serie de rezultate pozitive și acționează pentru a încheia anul cu îndeplinirea planului în toate domeniile de activitate.Aș dori să adresez minerilor și energeticienilor cele mai calde felicitări și urarea de a îndeplini . în bune condiții planul în toate domeniile ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Doresc, de asemenea, să adresez tuturor oamenilor din industrie și celelalte ramuri, precum și. din agricultură felicitări și urarea de noi și noi succese în realizarea planului ! (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu, 
România !“).De la această mare adunare populară aș dori să adresez tuturor minerilor, energeticienilor și celorlalți oameni ai muncii chemarea de a face' totul pentru a realiza în bune condiții planul de cărbune și energie, planul în celelalte sectoare, pentru a îndeplini astfel în. întregime cincinalul 1981—1985 și a pune o bază trainică pentru noul cincinal, care asigură ridicarea patriei noastre pe o treaptă nouă de dezvoltare, econo- mico-socială, de progres și bunăstare pentru întreaga națiune! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).Deoarece Gorjul a devenit un puternic centru minier și energetic, un puternic centru industrial, doresc ca de Ia această mare adunare populară să adresez tuturor oamenilor muncii cele mai calde.felicitări și, încă o dată, urarea de noi și noi succese ! Fac aceasta avînd convingerea că toți oamenii muncii vor aprecia activitatea gorjenilor și vor face totul pentru ca în marea întrecere între județe să cîștige primul loc acela .care va. îndeplini, in țe.le,măi. bune condiții . planul. Aș dori ca și Gorjul să se angajeze în această întrecere și, 

dacă e posibil, să ocupe primul loc sau un loc fruntaș ! (Aplauze 
și urale prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu — pace !“).Dezvoltarea județului Gorj reprezintă o mărturie vie a justeței politicii partidului nostru de amplasare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de dezvoltare puternică a fiecărei zone a țării.Cunosc Gorjul încă din 1935. Apoi,, cu cîțiva ani mai tîrziu, în 1943—1944, am stat mai mult de un an în lagărul din Tg. Jiu. Cunosc Gorjul și imediat după victoria revoluției de eliberare — Gorjul din 1946. Știu ce industrie se găsea. atunci în Gorj și în Tg. Jiu 1 Și iată ce reprezintă astăzi Gorjul.! Primul loc în producția de cărbune, în producția de energie pe cărbune — și, dacă va lucra bine, poate să dea mai mult de o treime din energia, țării ! Iată ce puternică dezvoltare a cunoscut acest județ!. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).Intr-adevăr, peste puțin timp se împlinesc 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului', care a dat o orientare nouă privind dezvoltarea mai intensă a forțelor de producție și amplasarea lor pe întregul teritoriu al țării. Așa cum am menționat și la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării, de fapt, Congresul al IX-lea a descătușat energiile creatoare, a înlăturat o serie de șabloane și dogme și a pus în fața partidului nostru sarcina edificării socialismului cu poporul și pentru popor, pornind de ' la condițiile concrete din România, aplicând principiile ma- terjălișt-dialectice, ale socialismu- «luiȘiștiințific, adevărurile general- vâlabile la realitățile României. Și tocmai înlăturarea acestor dogme și șabloane a descătușat energiile poporului nostru și a făcut să avem marile realizări de astăzi, care au ridicat țara pe treptele superioare ale dezvoltării multilaterale, in toate dbmbhiile ! (Urale 
și aplauze îndelungate; se scan-

Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — România !“).Dar ceea ce este și măi impor

tant este faptul că, începînd de la Congresul al IX-lea, partidul nostru a trecut cu hotărâre să-și întărească și să dezvolte larg legăturile cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu întregul popor,' pornind de la faptul că. îndeplinind rolul de forță politică conducătoare, trebuie să lucreze împreună cu poporul, pentru popor, că socialismul nu se poate realiza decit în concordanță cu voința generală a poporului. Și ■tocmai faptul că' societatea socialistă pe care o edificăm în România corespunde năzuințelor și dorințelor poporului nostru, am și obținut aceste mari realizări in dezvoltarea patriei, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni. (Aplauze 
și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Pornind de la Congresul al IX-lea, ne-am propus să realizăm o largă consultare cu oamenii muncii in toate problemele importante ale dezvoltării patriei noastre. întâlnirile cu muncitorii, cu țăranii, cu intelectualii, cu toate categoriile de oameni ai muncii au devenit o parte componentă a felului de discutare a problemelor dezvoltării patriei, a politicii interne și externe, a modului în care să acționăm pentru a realiza în cele mai bune condiții programele de dezvoltare continuă a țării noastre. Putem spune că tocmai datorită acestor largi consultări cu poporul, cu oamenii muncii, cu partidul am găsit întotdeauna cele mai bune căi pentru a realiza programele de dezvoltare — și aceasta a dus la întărirea forței și unității indestructibile a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste ! . (Urale șî
aplauze puternice, îndelungate; 
se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“).Am pornit și pornim de la faptul că socialismul trebuie să reprezinte manifestarea.... celei mai largi democrații muiiciforești-rd- voluționare, care să asigure in formele..', corespunzătoare^ pe ■ care le-am constituit — ale adunărilor generale, ale consiliilor oamenilor 

muncii, inclusiv ale consiliilor la niyel național — cadrul de participare activă, democratică, a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor la făurirea conștientă a propriului viitor, liber, independent și fericit, la întărirea continuă a patriei noastre, a independenței și suveranității, sale ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).

Dragi tovarăși,La plenara comună a Consiliu-■ lui Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Dezvoltării Economice și Sociale am dezbătut pe larg problemele activității economice. Nu doresc acum decît să menționez cîteva din ele.în primul rînd, aș atrage atenția asupra faptului că ne aflăm într-o nouă etapă de dezvoltare intensivă a economiei, că noul cincinal. trebuie să ducă la o ridicare a nivelului tehnic și calitativ al întregii noastre activități.Trebuie '. să fim conștienți că dezvoltarea puternică a economiei nu se poate realiza decît pe baza celor mai noi și mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, în toate domeniile cunoașterii umane în general.Iată de ce noul cincinal trebuie să determine o schimbare fundamentală a activității în toate unitățile noastre economico-sociale, perfecționarea conducerii, ridicarea nivelului de productivitate, creșterea eficienței economice, folosirea cu rezultate cît mai bune a mijloacelor materiale și, mai cu seamă, a forței de muncă, îți așa fel îneît — în calitate de proprietari, de producători și beneficiari — oamenii muncii să demonstreze marea forță a unui popor eliberat de exploatare și asuprire, stă- pîn pe destinele sale, care știe să-și făurească viitorul liber, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii ! (Aplauze șî urale 
puternice, îndelungate).Sîntem-un popor care știm să muncim ! Din rîndul poporului nostru. .s7,au ridicat mulți.. yapieni de știință,, mulți înaintași. în do- menipl tehnicii ! Acum, cînd dispunem det- uriașe forței in t-dome-' ni ui cercetării, cînd avem o puternică forță în toate unitățile, un 

nivel crescut de cultură tehnică și generală,, de pregătire profesională, trebuie să acționăm în așa fel îneît. poporul nostru să obțină noi și noi cuceriri în domenml științei și tehnicii și în multe domenii să ocupe primul Ioc ! Și putem să facem acest lucru ! (Aplauze și u- 
rale puternice, îndelungate).Pornind de la necesitatea întăririi. continue a colaborării cu țările socialiste, cu alte state ale lumii, trebuie să acordăm o atenție deosebită dezvoltării cooperării în producție cu țările socialiste din cadrul C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, precum și cu alte state ale lumii. Să fim pe deplin convinși — și să nu uităm nici un moment — că dezvoltarea patriei noastre este strîns legată de o largă colaborare internațională, de participarea activă la diviziunea internațională a. muncii, în toate domeniile ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate).în ce privește politica, internațională a țării noastre, am vorbit recent, la aceeași plenară' comună, despre aceste probleme. Avem ferma voință de a face totul pentru a contribui la oprirea cursei înarmărilor, la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, la oprirea amplasării rachetelor nucleare în Europa, a noilor arme nucleare în general, atit pe pămînt, cît și în Cosmos. Considerăm că problema fundamentală în viața internațională este astăzi apărarea păcii, asigurarea, dreptului suprem al oamenilor la existență, la libertate, independență, la viață ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Dezarmare — pace !“, 
„Ceaușescu — pace !“).Sîntem ferm hotăriți să întărim colaborarea și solidaritatea. cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială. Vom așeza permanent la baza acestei colaborări principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea. cu forța. Este necesar șă facem totul pentru ca problemele litigioase dintre state să fie soluționate ■: nurtaifhși3 numai prin tratative, pentru a se respecta dreptul fiecărei națiuni la dezvoltare 

liberă, așa cum. o dorește, fără nici un amestec din afară ! (Urale șî 
aplauze puternice, se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).Avem deplina încredere că popoarele dispun de forța necesară pentru a opri cursul periculos spre o catastrofă nucleară, pentru a determina trecerea la dezarmarea nucleară, pentru a asigura pacea lumii ! în concordanță cu aceasta— și în spiritul hotărârilor Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, al Apelului Consiliului Național aL Oamenilor Muncii și al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — vom intensifica acțiunile pentru a exprima într-o fotmă cît mai vie voința poporului nostru de pace, de colaborare, de întărire a solidarității cu toți cei care doresc să asigure viața pe planeta noastră ! Și avem convingerea că, uniți, vom asigura triumful rațiunii și păcii ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“)•

Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea că minerii, energeticienii, toți oamenii muncii din Gorj — din industrie și agricultură — vor acționa cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an și pentru pregătirea temeinică a planului pe 1986 — primul an al celui de-al 8-lea cincinal. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).Cu această convingere vă urez, din toată inima, noi și noi succese, dumneavoastră, tuturor colectivelor de oameni ai muncii ! Multă sănătate și fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu șî 
poporul!“, „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă dc puternic entuziasm, 
toți cei prezenfi la adunarea 
populară ovaționează minute in 
șir pentru Partidul Comunist Ro
mân — iorța politica conducătoa
re a națiunii noastre — pentru 
secretarul general «al partidului;- 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Marea adunare populară din orașul Rovinari
(Urmare din pag. a Il-a)deține primul loc la extracția gazelor naturale și asociate.Folosind mai bine condițiile naturale existente, precum și cuceririle științei și tehnicii, agricultura a. cunoscut o importantă dezvoltare, și îndeosebi pomicultura și zootehnia.Sintem mîndri că localitățile gor- jene, printre care și tinerele centre muncitorești Turceni, Rovinari. Motru, Mătăsari, cunosc o intensă viață materială.și spirituală, pe măsura timpurilor eroice pe care le trăim și cărora dumneavoastră le dați o neasemuită strălucire.In prezent, oamenii muncii din județul Gorj, in frunte cu comuniștii, acționează ferm pentru îndeplinirea indicațiilor pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru' anterioare, la consfătuirile de la Comitetul Central, la recenta Plenară comună a. Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului 

Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale, a hotărîrilor adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului.Vă raportăm c.ă in perioada expirată de la începutul acestui an un număr de. 50 de unități economice ale județul.ui au realizat și depășit sarcinile de plan. Totuși, in sectoarele minier și energetic, ceea ce am înfăptuit nu se ridică la nivelul prevederilor din programele adoptate de conducerea partidului, al exigențelor formulate de dumneavoastră la recenta plenară comună. Datorită condițiilor aspre din iarna trecută, precum și unor neajunsuri in propria noastră activitate, în modul de organizare și desfășurare a muncii, n-am . reușit să recuperăm restanțele înregistrate de la începutul anului in domeniile prioritare — mineritul, energia ''electrică, extracția petrolului. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că in spiritul orientărilor . și indicațiilor pe care ni le-ați dat astăzi, în toate unitățile vor fi 

luate măsuri concrete pentru organizarea'mai temeinică a producției și a muncii, folosirea judicioasă, la parametrii prevăzuț.i, a utilajelor și instalațiilor, pentru întărirea ordinii și disciplinei, așa incit să recuperăm rămînerilje in urmă, să realizăm integral, la totb^dicatorii, prevederile. prognamel^jbiadoptate de conducerea partidr/^i, pentru a încheia cu rezultate superioare anul 1935, cincinalul actual.în unitățile agricole s-a acționat pentru executarea în condiții bune a lucrărilor, întreținerea culturilor, strîngerea furajelor și creșterea producțiilor vegetale și animaliere. In această săptămină încheiem recoltatul orzului și, în același timp, realizăm culturile duble planificate, urmînd ca irnediat să intrăm cu toate forțele la secerișul griului.O atenție deosebită acordăm înfăptuirii Programului ideologic al parti- tidului, educării comuniste a oamenilor muncii, a tinerei generații, cultivării dragostei față de patrie, de 

muncă, a normelor și principiilor eticii și echității socialiste.Asemenea întregului popor, organizația județeană de partid, cetățenii Gorjului dau o aleasă apreciere politicii externe a partidului și statului, inițiativelor .de pace, și colaborare, . de înfăptuire a dezarmării, și îndeosebi a dezarmării nucleare, promovată cu consecvență de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Sîntem ferm hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru a contribui la înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului, a indicațiilor și îndemnurilor pe care ni le-ați dat și cu prilejul acestei vizite de lucru, mult stimate tovarășe secretar general, pentru a întîmpina cu succese remarcabile mărețul eveniment istoric — împlinirea a două decenii de cînd vă avem în fruntea partidului — și a da viață obiectivelor ce ne revin din hotăririle Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Ro

mân, urmînd exemplul dumneavoastră strălucit, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.In continuare a luat cuvintul tovarășul Emil Iluidu, director general al Combinatului minier Rovinari, județul Gorj, care a spus:
Mult iubiie și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,Vă rog să-mi îngăduiți să dau glas dragostei nețărmurite și profundului respect, satisfacției deosebite pentru noua dumneavoastră vizită de lucru în județul nostru, prilej de a ne exprima, in numele minerilor din Rovinari, recunoștința fierbinte pentru grija părintească pe care ne-o purtați pentru viața înfloritoare de azi și viitorul de aur ce ni-1 clădim în libertate și demnitate, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru fericirea națiunii noastre, pentru pacea lumii.Ne este bine cunoscută, mult iu

bite și stimate tovarășe secretar general, vasta dumneavoastră activitate consacrată valorificării cît mai depline a resurselor energetice din această zonă a țării. Ne-ați formulat permanent orientări, indicații și • sarcini extrem de prețioase. în prezent, dispunem de un amplu program de lucru reieșit din magistrala dumneavoastră cuvintare rostită la recenta plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. In lumina acestui, program, unitățile combinatului nostru trebuie să asigure în. 1985 peste 22 milioane tone de lignit energetic și excavarea a 105 milioane mc de steril din descopertă. Sint sarcini de mare cinste și .inaltă răspundere patriotică. Dumneavoastră ați sesizat la momentul oportun, cu clarviziunea care vă caracterizează, că problema numărul unu a sectorului minier extractiv o constituie folosirea Ia întreaga capacitate a utilajelor 

și asigurarea forței de muncă. Vă raportăm că pe baza sprijinului primit am recrutat peste 3 000 de oameni ai muncii din alte județe, din care majoritatea au și fost incluși în cursurile de calificare, în meseriile de bază.In spiritul prevederilor programului aprobat, am realizat integral lucrările de’ reparații la 21 linii tehnologice din cele 31 existente, concomitent cu finalizarea unor noi capacități de producție. Recunoaștem insă deschis că rezultatele obținute sint incă sub posibilitățile noastre, nereușind să valorificăm pe deplin acest potențial și ajutorul primit. Faptul că am rămas datori economiei naționale cu însemnate cantități de. cărbune își are cauzele în folosirea cu indici intensivi și extensivi scăzuți a utilajelor,. îndeosebi a excavatoarelor cu rotor, de mare capacitate, din cariere, în deficiențele manifestate în stilul
(Continuare în pag. a IV-a)
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MAREA ADUNARE POPULARĂ
<■

La întreprinderea „23 August" din CapitalăSe modernizează sectoarele calde
(Urmare din pag. a IlI-a)nostru de muncă, în organizarea producției,- în executarea lucrărilor de întreținere, de revizii și reparații.Acționînd în aceste direcții prioritare, întărind spiritul de ordine și disciplină, colectivele din cadrul combinatului nostru au’ Izbutit, în ultimul timp, să obțină producții zilnice de cărbune de peste 50 000 tone. In baza indicațiilor ce ni le-ați dat la recentul- forum al democrației muncitorești, ne preocupăm mai susținut de creșterea productivității muncii la fiecare front de lucru, punîhd accent pe îmbunătățirea tehnologiilor, ridicarea pregătirii profesionale. Vom dovedi mai multă exigență în materializarea programelor proprii de măsuri, în aplicarea riguroasă a noului mecanism economic, a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, astfel, incit, ipcepind cu semestrul II al anului 1985, să ne îndeplinim sarcinile la lucrările de deșcopertare.In numele celor peste 1B 000 de mineri care trăiesc și muncesc în marele bazin carbonifer al Rovina- rilor, mă angajez în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru a ajunge cit mai grabnic la nivelul producției . prevăzute în programul aprobat, să pregătim cit mai temeinic producția anului 1986, ,a cincinalului viitor, contribuind tot mai mult la asigurarea bazei energetice a țării. Va fi un o- măgiu al faptei din partea minerilor Gorjului la aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, care a inaugurat cea mai luminoasă epocă de victorii și împliniri revoluționare din istoria multimilenară a pămintului românesc, pe care cu îndreptățită mîn- drie și recunoștință o numim „Epoca Nicolae CeaușesCu“.Să ne trăiți întru mulți ani, iubite tovarășe secretar general 1în cuvintul său, tovarășul Victor 

Vaida, directorul Termocentralei Turceni, a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,Cu cel mal profund respect, vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor energeti- cienilor de la Termocentrala Turceni,. să dau glas sentimentelor de nețărmurită stimă, prețuire și admirație pe care vi le purtăm dumneavoastră, cel mai iubit și. devotat fiu al națiunii române, înțeleptul conducător al partidului și statului nostru, ilustră personalitate a vieții politice contemporane, erou al păcii mondiale.Noua dumneavoastră .vjzită. în Gorj,.. în preajma; împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al gloriosului nostru partid comu- ■ nist, ne oferă minunatul prilej de a ne manifesta aleasa mîndrie patriotică de a fi contemporani acestei strălucite epoci de' istorie nouă

DIN ORAȘUL ROVINARI
românească, în care tot ce s-a înfăptuit este nepieritor legat de pilduitoarei dumneavoastră activitate, de gîndirea cutezătoare cu care ne conduceți pe înaltele culmi de progres și civilizație, spre comunism.Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că, sprijiniți și îndrumați permanent de dumneavoastră, acționînd ferm, pe baza indicațiilor și orientărilor formulate cu prilejuP’viziteloi- de lucru efectuate, la fața locului, energeticienii din Turceni au depus eforturi mai susținute, termocentrala furnizind, de la înființare și pină în prezent, sistemului național energetic, peste 15 milioane MWh.Ajutați permanent de conducerea superioară, de partid și de stat, am trecut la realizarea programelor privind îmbunătățirea exploatării agregatelor, creșterea fiabilității mașinilor și instalațiilor, recondi- ționarea și asimilarea de ’ piese și subansamble, extinderea gospodăriei de cărbune, ridicarea nivelului de pregătire profesională a personalului . muncitor, întărirea ordinii și disciplinei.Am încheiat, recent, probele tehnologice la cel de-al VI-lea grup energetic de 330 MW, care va fi racordat, in zilele următoare, la sistemul național energetic. S-a turnat fundația pentru turbina celui de-al VII-Iea grup, urmărind ca la cazanul acestui bloc să se aducă îmbunătățirile care să conducă la mărirea siguranței în exploatare, potrivit indicațiilor dumneavoastră date cu. prilejul vizitei de lucru, la termocentrala noastră, în noiembrie 1983. ...Recunoaștem însă, stimate tova- • rășe secretar general, că rezultatele muncii noastre sint cu mult sub nivelul capacității dotării tehnice și potențialului uman de care dispunem. Producția de energie electrică realizată pe primele 5 luni ale acestui an se situează cu mult sub sarcinile prevăzute in program. Este adevărat că iarna trecută ne-a pricinuit mari greutăți, că încă ne mai creează probleme fiabilitatea scăzută a unor mașini și instalații, dar și în activitatea noastră, a consiliului oamenilor muncii, a conducerilor unităților de pe platformă s-au manifestat multe neajunsuri. Așa cum ați cerut la recenta Plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, am analizat temeinic’toate aceste neîmpliniri și am întreprins o serie de măsuri organizatorice pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, reducerea consumurilor tehnologice și specifice, punerea în funcțiune a noilor capacități planificate. Facem însă un călduros apel la întreprinderile cu care cooperăm să ne livreze la timp și de bună calitate, materialele contractate, „către, constructorii și mentorii d.e pe platforma din Turceni, de a privi cu toptă; răspunderea Îndeplinirea’ sarcinilor ce și le-au asumat.Vă încredințăm, stimate tovarășe secretar general, că, in spiritul indicațiilor șl orientărilor formulate 

astăzi, vom depune eforturi mai mari pentru a îmbunătăți activitatea, de producție, astfel incit, o dată cu punerea în funcțiune a grupului numărul 6 și stabilizarea acestuia să realizăm o putere medie de 1 400. MW, prin aceasta răspunzînd grijii și încrederii pe care ni le-ați acordat. Vă dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplină sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce mai departe pe calea socialismului și comunismului !. în cuvintul său, tovarășul Ion 
Scurtu, miner la mina Motru-Vest, a spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
secretar general,în aceste momente de aleasă bucurie și nemărginită satisfacție prilejuite de onoarea ce ne-o faceți de a vă reîntilni cu oamenii muncii din județul Gorj, vă rog să-mi permiteți ca, în numele colectivului de la mina Motru-Vest, al tuturor ortacilor din bazinul nostru carbonifer, să dau glas sentimentelor de stimă, respect și admirație ce le purtăm fâță de dumneavoastră, pentru modul strălucit în care, timp de 20 de ani, conduceți destinele poporului român, pentru minunatele victorii pe care le-am dobîndit in edificarea societății noi, pentru consecvența revoluționară și neobosita activitate manifestate în slujba păcii, a securității popoarelor, a colaborării cu toate statele lumii. Pe un asemenea fond sărbătoresc, intr-un glas cu toți minerii țării, vă rog să primiți cele mai calde mulțumiri pentru grija acordată îmbunătățirii permanente a condițiilor noastre de muncă și de viață, înfloririi acestor meleaguri de străbună vatră românească, creșterii neîncetate a prestigiului României in lume, .Avem fericitul prilej de a vă raporta, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că mina Motru-Vest a realizat, de la începutul anului, o producție suplimentară de 25 000 tone lignit energetic. La adunarea generală a oamenilor muncii din ianuarie, brigada în care lucrez s-a angajat să acționeze în așa fel îneît să devină o brigadă a înaltei productivități.în luna februarie am recuperat un complex mecanizat pe care, după ce i-am adus unele îmbunătățiri, l-am montat în abatajul 6/6 $ cu el am înregistrat, pină astăzi, o productivitate de peste 25. tone/post, realizînd o producție suplimentară de 20 000 tone cărbune. Satisfacția noastră este mare, tovarășe secretar general, și din alte puncte de vedere : 80 la sută din efectivul brigăzii îl reprezintă comuniștii ; mulți ortaci sint incluși în orientarea de perspectivă a organizației de partid, pentru creștereaGrindurilor sale ; a. dispărut deja moțiunea de absența nemotiva- tă în. brigada, noastră ; JUipA’Ce Și-.aii. satisfăcut stagiul militar, au revenit în brigada noastră mulți tineri din Moldova, Maramureș și Dobrogea.Sintem hotărîți să direcționăm ex

periența acumulată pe coordonatele indicate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, la recenta Plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, pentru a ne. onora exemplar sarcinile reieșite din Programul de creștere a producției de cărbune, sporindu-ne astfel contribuția la do- bîndirea cit mai grabnică a independentei energetice a patriei. Ca. prim obiectiv concret al angajamentului nostru. In această privință, este devansarea termenului de exploatare integrală a zăcămîntului din actualul abataj, recuperarea aceluiași complex mecanizat, montarea lui in viitorul abataj 7/6 uf mind s-o realizăm în maximum 10 zile.Așa înțelegem noi să ne exprimăm adeziunea deplină față de înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului, al cărei strălucit arhitect dovediți că sinteți dumneavoastră, așa înțelegem să traducem în viață însuflețitorul îndemn ce pi l-ați adresat și cu prilejul vizitei de astăzi. Pentru tot ce ați făcut și faceți ca România să atingă cele mai înalte culmi de civilizație și progres, vă mulțumim din inimă, mult iubite și -.stimate tp.varășe Nicolae Ceaușescu, și vă adresăm urarea de a trăi mulți ani,' cu sănătate și putere de muncă, pentru a conduce pe mai departe partidul, țara și poporul spre noi izbînzi, pe.calea luminoasă trasată de Congresul al XIII-lea al partidului.„Noroc bun !“.Dînd glas dorinței unanime a par- ticipanților, a tuturor oamenilor muncii gorjen.i, primul-secretar al comitetului județean de partid a a- dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvintul la a- dunarea populară. Este un., moment de puternic entuziasm și însuflețire patriotică, în care se ovaționează .dip nou pentru partidul nostru comunist șl secretarul său general, pentru patria noastră socialistă.
Intîmpinat cu urale și ovații, ia 

cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. ■Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu viu interes și subliniată in repetate rinduri cu urale și ovații, cei prezenți manifestîndu-și hotă- rirea fermă de a înfăptui neabătut indicațiile secretarului general al partidului, de a munci cu devotament. și dăruire pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea e- xemplară a obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al parti- dîilui.Zecile de mii de participant! scandează dih nou cu . însuflețire „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și minerii !“,. „Ceaușescu—muncitorii !“.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, la încheierea adunării 

populare, primul-secretar al .. comitetului județean de partid a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe 

secretar general Nicolae Ceaușescu.Vă rog să-mi îngăduiți ca, in numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Gorj, să vă. a- dresez cele mai călduroase mulțumiri pentru onoarea ce ne-ăți făcut-o de a efectua o nouă vizită de lucru in județul nostru, pentru indicațiile prețioase date, atit in unitățile in care V-ați aflat astăzi, cit și in timpul acestei grandioase adunări populare. Ele se constituie pentru. noi intr-un amplu și mobilizator program de muncă, în scopul ridicării la un nou nivel calitativ a întregii noastre activități, a înscrierii Gorjului printre județele fruntașe în îndeplinirea sarcinilor economico-sociale ale anului în curs, ale întregului cincinal.Ne angajăm, mult stimate, și iubite tovarășe secretar general, să acționăm cu înaltă răspundere comunistă pentru transpunerea in viață a programelor aprobate de Comitetul Politic . Executiv al C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea bazei energetice a țării.Vă dorim ani mulți de viață, deplină putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe spre noi izbînzi socialiste și comuniste, spre fericirea patriei dragi, Republica Socialistă România.Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul. Nicolae Ceaușescu !.Adunarea ia sfîrșit intr-o atmosferă entuziastă, de aleasă sărbătoare. Participanții aplaudă și ovaționează îndelung, scandează din nou numele partidului și al secretarului său general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu c’ăldură manifestărilor de dragoste și stimă ale oamenilor muncii gorjeni.în această ambianță sărbătorească, de puternică angajare patriotică, conducătorul partidului și statului nostru își ia rămas bun. de la participanții Ia marea .adunare populară.O gardă alcătuită din ostași ai forțelor armate, membri ai. gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Un grup de pionieri și șoimi ai patriei oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu bucurie și emoție, frumoase buchete de flori. Evoluția unor, ansambluri artistice întregește această atmosferă sărbătorească, Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să se prindă in marea horă ce s-a închegat în mod spontan, simbol al unității de nezdruncinat a poporului în jurul partidului, al secretarului său general. S-a reafirmat . cu putere hotărîrea fermă a oamenilor muncii, a întregului popor de a-și consacra eforturile înfăptuirii politicii ihterne și exterrie a partidului și statulpi, ridicării României ..pe noi. trepte.,de progres,,și civilizație.în aplauzele și uralele celor prezenți, elicbpterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre București.

In cadrul amplului program de modernizare a sectoarelor calde, la întreprinderea „23 August", din Capitală a intrat recent in funcțiune, cu o lună înainte de termen, a doua linie de formare și miezuire la turnătoria de fontă. în următoarele zile, tot aici, se vor finaliza în de- vans cu 3 luni față de grafice lucrările la linia specializată de formare, miezuire și turnare cartere pentru motoare diesel, care va asigura creșterea de 5 ori a capacității de fabricație. în turnătoria de oțel va fi pusă in funcțiune a treia linie mecanizată de turnare, pe care se
Nimic să nu se piardă, totul 
să fie recirculat în economie!
Acțiunea de la Rîmnicu Sărat - în plină desfășurareRevenim la acțiunea inițiată Ia Rîmnicu Sărat, urmărind modul în care se înfăptuiesc măsurile stabilite.în primul rînd se cuvine relevat sprijinul efectiv pe care o serie de organe de resort, între care Ministerul Aprovizionării, Ministerul Construcțiilor Industriale, precum și o serie de unități economice din județul Buzău și din alte județe ale țării au înțeles sâ-1 acorde pentru buna reușită a programului de organizare a colectării materialelor re- folosibile. Astfel, oameni ai muncii de la „Turnătorie", întreprinderea de organe de asamblare și cea de țigarete au trecut la realizarea, prin muncă patriotică, a punctelor fixe de colectare, amplasate in diferite zone ale orașului. Pentru efectuarea amenajărilor necesare se utilizează exclusiv materiale recuperate, din care o bună parte au fost asigurate de întreprinderile specializate din București, Galați și Tîrgo- viște ale Centralei pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Se așteaptă ca, in cel mai scurt timp, și colectivele de la „Confecția" și Brigada 6 construcții, care și-au asumat răspunderea de a realiza punctul fix de colectare din piața orașului, precum și cel de la „Mobilă", care are de amenajat un punct de colectare în- tr-unul din cartiere, să-și înceapă activitatea. Tot unitățile care realizează punctele de colectare, cărora li se adaugă întreprinderea de garnituri de frînă și etanșare, au început confecționarea, din materiale refolosibile, a unor conteinere speciale, grele și ușoare^ pentru materialele care vor fi colectate prin acest sistem.S-a stabilit-ca, in ceea ce privește, colectarea directă de la blocurile de locuințe, să se experimenteze simultan două sisteme de colectare a hîrtiei, materialelor textile, metalelor ușoare și cioburilor de sticlă. Un sistem prevede instalarea la scara blocurilor a unor conteinere speciale în care cetățenii să -depună, pe sortimente, materialele refolosibile de care dispun, personalul de serviciu fjind . însărcinat și stimulat material pentbu colectârdâ și predarea acestor materiale către centrul orășenesc de recuperare a materialelor refolosibile. Alt sistem prevede amplasarea de către Exploatarea de 

vor realiza piesele mijlocii pentru rnașinile-unelte grele. trebuie remarcat că peste 90 la sută din utilajele necesare noilor linii tehnologice sint asigurate prin autoutilare in secțiile și fabricile unității, Finalizarea întregului program de modernizare va determina în sectoarele calde ale întreprinderii o creștere de 2,5 ori a . productivității muncii •față de nivelul atins, anul trecut, precum și reducerea consumurilor specifice de metal cu 20.1a șută,.iar a celor de energie electrică și combustibil cu 30—40 la sută. (Dan Constantin).

gospodărie comunală și locativă, in apropierea ghenelor de gunoi, a unor conteinere mai mari, compartimentate, pentru depozitarea materialelor disponibile din gospodăriile locatarilor.O problemă deosebită o' reprezintă amenajarea centrului orășenesc de recuperare.: Proiectantul —. secția de specialitate din cadrul Ministerului Aprovizionării — a asigurat, in numai o săptămină', proiectele necesare, pentru ca în cjteva zile, cu sprijinul Centralei de -antrepriză pentru construcții, industriale și a- grozootehnice și organelor locale ale Băncii de Investiții, formalitățile să fie rapid îndeplinite și să se asigure deschiderea finanțării lucrării. Constructorul — Brigada de -antrepriză de construcții industriale Buzău- — a hotărit să termine lucrările numai in două săptămini; iar proiectantul a stabilit că va acorda asistență tehnică pe tot timpul execuției.Prin grija Centralei de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile și datorită înțelegerii arătate de întreprinderea rhfecănică’Mîrșâ și întreprinderea de utilaje-șl piese de schimb Alba Iulia au fost asigurate utilajele de manevră și transport absolut necesare funcționării normale a activității. De asemenea, întreprinderea „Progresul" din Brăila a promis că va executa și trimite în cel mai scurt timp macaraua cu graifăr MG-902 — contractată.Desigur, este important ca . aceste condiții tehnice să fie.create in cit mai scurt timp. Dar esențial este ca, imediat după aceea, sistemul de colectare să funcționeze ireproșabil, astfel ca eforturile materiale să-și afle justificarea. De aceea, încă de pe acum se adoptă măsurile organizatorice necesare. Centrală de specialitate a pregătit un proiect de organizare a activității, care — după dezbaterea în forurile . locale — v.a fi aplicat în cele mai mici detălii, mergîndu-se pină. la stabilirea responsabilităților concrete. în acest sens vor fi puse la punct mecanismele de stimulare mgrală și mate-,....... .rială, în cadrul' reglementărilor ' le-’, gale in vigoare.Vom reveni la Rîmnicu Sărat, pentru a informa ’ cititorii’ in legă-i:‘-,i<’i tură cu desfășurarea acestei acțiuni.
Corneliu CARLAN 
Stelian CH1PER

LA SECERIS - AMPLĂ MOBILIZARE DE FORTE, BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII!
TIMIȘ: Se lucrează intens, cu răspundere 

pentru recoltăSuprafața cultivată cu orz în județul Timiș depășește 60 000 hectare. Pină vineri seara a fost strînsă recolta de pe 65 la sută din suprafața cultivată. E firesc deci ca în aceste zile principala preocupare a organelor de partid, a consiliilor populare, cadrelor de conducere șl specialiștilor din unitățile agricole să o constituie grăbirea acestei lucrări și recuperarea întîrZierilor cauzate, in principal, de ploile abundente care, în ultima perioadă, au căzut zile in șir. Măsurile energice ..luate de comandamentul județean pentru agricultură privind folosirea fiecărei ore bune de. lucru și. menținerea in stare de funcționare a întregului parc de combine au determinat creșterea simțitoare a ritmului la recoltat. Ca atare, in prezent, secerișul orzului se desfășoară în toate consiliile a- groindustriale. Am urmărit la fața locului, în lanuri, cum se execută această lucrare.Ne aflăm într-o solă a fermei nr. 4 de la C.A.P. Cenad, unitate care a cultivat 450 hectare cu orz. Este ora 17, șeful fermei, ing. Ion Mager, ne spune că, din cauza ploii căzute în cursul nopții, secerișul s-a întrerupt, dar în jurul orei 13, cind umiditatea boabelor a ajuns la 20 la sută, lucrările au fost reluate.. Toate, cele 17 combine funcționau din plin. Producția e bună, buncărele sint descărcate din mers, fiind asigurate mijloace de transport suficiente. Sintem asigurați că, în cel mult două zile bune de lucru, orzul va fi strins de pe toate cele 180 hectare cite are ferma. Mare parte din terenul de pe care se recoltase orzul a fost eliberat de paie și se lucra la semănatul culturilor duble. Ing. Vasile Tîrziu, președintele unității, ne spune că de ani de zile activitatea din campania de vară se desfășoară în flux continuu. Din cele 230 hectare de ne care se strînsese recolta, fuseseră eliberate de paie 130 hectare, din care 80 hectare se și insămînțaseră cu porumb în cultură.succesivă.Munca la seceriș este temeinic organizată și la C.A.P. Periam. Inginer ul-șef al unității, Zoltan Bota, și șeful fermei vegetale nr. 1, ing. Pe- trică Marin, străbătuseră de citeva ori lanurile pentru a controla umiditatea boabelor. Oameni cu experiență bună, cei doi specialiști, deși îngrijorați de abundența precipitațiilor — chiar în ziua respectivă plouase pină la ora 9 — nu păreau descurajați că lucrul n-ar putea fi reluat măcar și pentru citeva ore. Și, intr-adevăr, așa s-a intîmplat. Dună ora 16, soarele și vîntul au diminuat umiditatea boabelor, iar combinele au intrat în lan. S-a lucrat

pină. în jurul orei 22. Concomitent, de pe miriști 18 căruțe transportau baloții de paie în sectorul zootehnic, asigurînd front de lucru pentru în- sămințarea porumbului în cultura succesivă pentru boabe. De altfel, unitatea are o bună experiență in această privință. Anul trecut, bunăoară, semănind în cultură succesivă uh hibrid extratimpuriu, cooperativa agricolă din Periam a obținut, in medie, cite 5 646 kg porumb știuleți boabe la hectar..Numeroase alte fapte de muncă în- tîlnite în unitățile prin care am trecut în cursul acestor zile dovedesc răspunderea cu care acționează toți mecanizatorii, țăranii cooperatori și specialiștii de pe ogoarele timișene pentru a strîn- ge și pune la adăpost cit mai repede- recolta bogată de orz a acestui an. La cooperativa agricolă din Variaș, pe lingă fiecare din cele 3 formații de combine acționau echipe de cosași care strîngeau orzul căzut ca urmare a ploilor abundente. Pentru a se ciștiga timp, la cooperativa agricolă Dudeștii Vechi, întru- cit pe celelalte terenuri nu se putea lucra din cauza umidității ridicate a lanurilor, toate combinele au fosț concentrate la ferma vegetală numărul 2. La bazele de recepție care preiau produsele din unitățile agricole aparținînd consiliilor agroindustriale Orțișoara, Variaș, Periam, Lo- vrin, Sinnicolau Mare, Dudeștii Vechi, Biled, în afara spațiilor special amenajate, au fost pregătite platforme betonate, unde echipe special constituite descarcă mijloacele de transport care nu basculează, lopătează orzul cu umiditate mai mare.Pe parcursul raidului, inginerul Aurel Lăzureanu, directorul direcției agricole județene, apreciind modul responsabil în care specialiștii a-

flat! peste tot la formațiile de lucru aplică indicațiile stabilite de comandamentul județean pentru agricultură firivind întreținerea și reglarea corespunzătoare a combinelor, a intervenit, in citeva rinduri, pentru înlăturarea unor neajunsuri care puteau provoca pierderi de recoltă. Bunăoară, la ferma Aranca a I.A.S. Sinnicolau Mare, mecanizatorii de pe cele 8 'combine lucrau fără întrerupere. Spre seară, o dată ce au intrat pe o altă parcelă de orz cu masă vegetală bogată și producții ridicate, a fost necesară o intervenție. S-a cerut șefului de fermă să monteze la masa combinelor indicatoare de lan pentru a se asigura funcționarea normală a acestora șl a se evita pierderile de boabe. Intr-o altă unitate, la C.A.P. Biled, intervenția directorului direcției agricole a avut în vedere viteza de lucru prea mare a unor combine, ținind seama de producția, de asemenea, ridicată. Pentru a se evita pierderile de boabe a cerut ca deplasarea combinelor în lan să se facă cu viteza intîi mare. Alte constatări de pe teren au fost discutate seara tîrziu cu cadre de răspundere de la județ. Astfel, s-a cerut trustului S.M.A. să asigure cite două cuțite pentru aparatul de tăiere de la fiecare combină, evitîn- du-se astfel stagnările in lan. De asemenea, s-a hotărît să se facă unele mutații de combine din cooperativele agricole în care secerișul este mai avansat în fermele unor întreprinderi agricole de stat care nu dispun de forța mecanică corespunzătoare pentru a încheia strînsul orzului în timp optim.Acționînd și în ^continuare cu înaltă responsabilitate, așa cum cere conducerea partidului, lucrătorii o- goarelor timișene sint hotărîți să încheie recoltarea orzului încă în cursul acestei săptămini și să treacă imediat, cu toate forțele. Ia strin- sul griului de pe cele peste 165 000 de hectare cultivate in județ.
Cezar IOANAcorespondentul „Scinteii"

țiunii. Asemenea, zi au prins-o, duminică, mecanizatorii de la Negrești și Conacu. Dar și citeva ore bune de lucru între ploi înseamnă două- trei hectare pe fiecare combină, pe care tot ei le-au prins luni după- amiază, cînd au încheiat recoltarea orzului în cele două unități. Acum, cei 9 mecanizatori de la cooperativa agricolă Negrești și cei 6 de la Conacu au venit să dea o mină de a- jutor la întreprinderea agricolă de stat Cobadin, care au cultivat 500 hectare cu orz.De ce n-au prins ziua aceea întreagă de lucru și mecanizatorii de la întreprinderea agricolă de stat și cei de la cooperativa agricolă Cobadin, de Ia Viișoara, dacă s-âu aflat tot timpul in cîmp ?— N-au prins-o pentru că asemenea zi nu a fost. Acum, ploile sint

ciudate. Plouă. aici, iar la vecini e soare. Este și motivul care ne-a determinat să redistribuim zilnic forțele. Prin acțiuni de întrajutorare organizate la nivelul consiliului agroindustrial vom reuși să încheiem curind recoltarea orzului de pe cele 1 450 hectare și pe baza acestei experiențe să intrăm, din mers, în lanurile de grîu.La ora cînd au fost scrise aceste rinduri, două unități agricole din consiliul agroindustrial Cobadin în- cheiaseră recoltarea orzului. Iar la apariția ziarului — după cum am fost asigurați — în toate, cele opt unități agricole recolta de orz va fi pusă la adăpost,
George MIHĂESCUcorespondentul „Scinteii"

ialomița: Zilnic, aproape 5000 ha 
recoltate

constanța. Fiecare oră bună de lucru,
folosităE dimineață și în zona consiliului agroindustrial Cobadin din județul Constanța plouă intermitent, ca o scuturare a perdelei de nori, după care iese soarele. „Plouă însă exact cit să împiedice combinele să intre in Ian, spune Teodor Leca, directorul S.M.A. Cobadin. Am trecut prin taberele de cîmp ale celor opt unități a- gricole, unde mecanizatorii sint în așteptare, ca niște piloți care nu mai au răbdare să-și ia zborul. în- trucît nu pot sta degeaba, în prezența inginerilor șefi și ai șefilor de fermă mai reglează o dată masa

din plinde tăiere și rabatoarele, astfel incit din noua recoltă să nu se piardă nici un bob“.Soarele care a apărut parcă ar vrea să șteargă cit mai repede urmele ploii, iar la un semn al specialiștilor, care au luat mereu probe de spice pentru a determina umiditatea boabelor, mecanizatorii intră cu combinele in lanuri pentru o oră, două sau, cine știe, poate pentru toată ziua.— O zi bună de lucru înseamnă cinci hectare recoltate cu fiecare combină — ne spune directorul sta-

Joi 27 iunie, în unitățile, agricole din județul Ialomița s-a lucrat intens la recoltarea orzului. în această zi s-a strins producția de pe aproape 5 000 hectare și există toate condițiile ca pină duminică seara lucrarea să fie finalizată în toate unitățile agricole. Este rezultatul măsurilor operative adoptate de biroul județean de partid și. comandamentul județean pentru agricultură. Despre ce este vorba ? In fiecare unitate, in funcție de înălțimea plantelor, solele de orz au fost împărțite, dacă a fost nevoie, in trei, stabilindu-se pentru fiecare caz în parte modul de recoltare: cu combine, cu seceri și coase sau prin smulgere acolo unde paiul este mic. Pentru folosirea eficientă a combinelor pe întreaga durată a zilei, în timpul cînd combine- rli servesc masa ei sint înlocuiți de mecanicii de pe atelierele mobile; Acolo unde recoltarea orzului s-a încheiat, combinele au fost trimise în ajutorul unităților care mai au de secerat. Așa s-a procedat în consiliile agroindustriale Fierbinți, Urziceni, Grivița, Balaciu și.Țăndărei.I.A.S. Stelnica. Directorul unității, inginerul Ștefan Marin, se afla în balta Borcei la o grupă formată din 15 combine și coordonată de secretarul comitetului de oartid, Nicolae Asanache. „Pină duminică seara vrem să stringem orzul de pe cele 1000 hectare cultivate și să transportăm întreaga producție la baza de recepție — ne spune directorul. Pină miercuri, datorită ploilor, nu am putut intra in lanuri. Joi a fost prima zi „plină", cînd am reușit să stringem recolta de pe aproape 300 hectare. Cele mai mari suprafețe au fost treierate la fermele 1, 4 și 5, conduse de Dumitru Bălan, Gheorghe Barbu și Ion Leuștean. Toți combiherii și mecanizatorii participant! la campa

nia de recoltare vor rămîne în „Baltă" pină vor finaliza toate lucrările. La noi sint combined care realizează cite 6—7 hectare pe zi, ceea ce se materializează în 25—30 de buncăre cu orz. Este cazul lui Gheorghe Matei, Alexandru Naghiu, Nicolae Tudor și Petcu Mîț, adevă- rați eroi ai campaniilor de recoltare". în acest fel, la I.A.S. Stelnica, la 24 de ore de la intrarea combinelor în lanuri, 70 la sută din suprafața cultivată a putut fi eliberată, 50 ia sută — pregătită și 40 la sută — semănată. Se apreciază că pină marți seara toate suprafețele prevăzute cu culturi duble vor avea sămînța- pusă sub brazdă. Pentru a se realiza acest deziderat. Ia eliberarea de paie a terenurilor se lucrează în schimburi prelungite de 15—16. ore, cu prese dotate cu tîrișuri, iar la pregătirea solului, pentru toate tractoarele A-l 800 s-a asigurat schimbul II.Cum lucrează formațiile de sece- rători și cosași? Vom oferi un exemplu. La cooperativa agricolă Drăgo- iești s-a organizat o formație de 20 cosași. Aceștia string recolta de pe parcelele unde talia orzului este mică și de pe locurile mai joase pe care, datorită solului înmuiat de ploi, nu pot intra combinele. De această formație se ocupă permanent unul din membrii consiliului de conducere al unității care și el cosește cot la cot cu ceilalți..Demn de remarcat este faptul că la buna desfășurare a campaniei contribuie și modul în care se preia producția de către bazele de recepție și fabricile de. nutrețuri combinate, unde spațiile de depozitare sint bine pregătite, iar rampele de descărcare sint mecanizate.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scinteii"

Dacă vei
Meseria de educa

tor, sau mai degrabă 
arta de educator, are 
frumuseți nebănuite, 
dar implică, totoda
tă, răspunderi foarte 
mari. Căci educatorul 
nu poate să-și împar
tă viața și comporta
mentul în dfiflLă; el 
trebuie să fie in per
manență același, in 
fața elevilor și a ce
tățenilor, la școală sau 
pe stradă, la căminul 
cultural sau acasă. E- 
ducatorul este omul 
spre care sint mereu 
ațintiți ochii colectivi
tății, el este, cel mai 
adesea, exemplul ati
tudinii și comporta
mentului elevilor, 
idealul lor de viață. 
Ciți dintre noi nu 
ne-arn făcut din învă
țător sau profesor mo
delul de viață, ciți nu 
ne-dm gindit, cind am 
pășit pragul maturită
ții, cu duioșie și — de 
ce să n-o recunoaștem 
— cu nostalgie, la 
educatorul iubit...

Acuni, în preajma 
sărbătorii slujitorilor 

■ școlii românești, este 
bine și firesc să evo
căm faptul că școala 
noastră a avut, încă 
de la începuturile sale, 
o orientare democra
tică și a contribuit, in 
permanență, la pro-' 
greșul societății româ
nești. Gheorghe Sincai, 
Samuil Micu, Gheor
ghe Lazăr, Ion Helia- 
de Rădulescu, Titu 
Maiorescu, Carol Da
vila, Victor Babes, 
Nicolae Iorga, Gara- 
bet Ibrăileanu, Vasile 
Pârvan, Eugen Lovi- 
nescu, Lucian Blaga, 
Grigore Antipa, Geor
ge Călinescu, Gheor
ghe Țițeica, Constan
tin Daicoviciu, Grigo
re Moisil — pentru a 
aminti doar cițiva 
dintre luminății profe- 
sori-cărturari ai nea
mului nostru — sint 
mărturii concrete ale 
afirmării continue a 
acestui spirit, persona
lități prin care cultu
ra și știința româneas
că au pătruns definitiv 
in patrimoniul culturii 
și științei universale.

Nicicind insă învă- 
țămintul românesc nu 
a cunoscut o mai mare 
dezvoltare ca in anii 
socialismului, și, in 
mod deosebit, în ulti
mii douăzeci de ani.

Dacă în 1944, in țara 
noastră, analfabetis
mul era în floare, mal

avea aur în suflet...
ales în rindurile popu
lației rurale, astăzi 
s-a ajuns la generali
zarea învățământului 
de 10 ani, în prezent 
pregătindu-se condi
țiile pentru generali
zarea intr-un viitor a- 
proplat a învățămân
tului de 12 ani.

Citeva cifre sint 
grăitoare : populația 
școlară a crescut de la 
aproape 2 milioane în 
1944 la peste 4 mili
oane in 1965 și la a- 
proape 5 600 000 în 
1985; practic, deci, fie
care al patrulea locui
tor al țării este astăzi 
cuprins intr-o formă 
de invățămint. Semni
ficative sint creșterile 
la invățămintul liceal,

De ziua 
învățătorului

profesional șl supe
rior. Numărul elevilor 
este astăzi, față de 
1944, de 40 de ori mai 
mare in cazul învăță
mântului liceal și de 6 
ori mai mare in cazul 
învățământului profe
sional, in timp ce nu
mărul studenților a 
crescut de la 40 000 la 
peste 160 000. Iar dacă 
in 1944 absolveau in
stitutele de invăță
mint superior 2 750 
studenți, in acest an, 
numărul absolvenților 
este de aproape 30 000.

Corespunzător cu 
dezvoltarea generală a 
României și cu nece
sarul de cadre de înal
tă calificare pentru 
economia națională, a 
crescut, in ultimii pa
truzeci de ani, și nu
mărul liceelor și al in
stitutelor de invăță
mint superior, de la 
441 la 981 și, respec
tiv, de la 16 la 44.

Pline de semnifica
ție sint aprecierile 
partidului și statului
nostru, ale secretaru
lui general al partidu
lui la adresa invăță- 
mintului și a cadrelor 
care-l slujesc. Vorbind 
despre dezvoltarea și 
succesele școlii noastre 
contemporane, tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Putem afir
ma, fără teama de a 
greși, că dacă nu am 
fi realizat aceste suc
cese importante in in
vățămint, dacă nu am

fi înfăptuit — aș pu
tea spune — această 
revoluție în transfor
marea învățământului 
românesc, nu am fi 
putut obține nici cele
lalte realizări în dez
voltarea economlco- 
socială a patriei. Toc
mai pe baza învăță- 
mântului modern, a 
cercetării, a științei, 
am putut realiza ma
rile transformări re
voluționare din Româ
nia".

Aceste cuvinte, care 
subliniază rolul major 
al școlii in. dezvolta-, 
rea României moder
ne, umplu de mîndrie 
inimile tuturor cadre
lor didactice, le dau 
sentimentul deplinei 
utilități sociale și le 
obligă, în același timp, 
să-și intensifice efor
turile pentru pregă
tirea profesională și 
politică, la cel mai 
înalt nivel, a tinerel. 
generații.

„Ziua învățătoru
lui", care se sărbăto
rește în fiecare an, 
este sărbătoarea celor 
care descoperă copiilor 
adevărurile vieții. Cit 
de minunat este să 
reprezinți o fereastră 
spre tot ce este fru
mos și bun, spre tot 
ceea ce este uman, o 
fereastră prin care 
elevii să privească 
spre lumea științei și 
a culturii. $i este și 
mai minunat ca tu, 
educatorul, să stai ne
clintit ani și ani lg 
datorie, in mijlocul 
elevilor, să înveți azi 
pe unii, mâine pe alții, 
pe urmă pe copiii pri
milor, apoi pe nepoții 
lor, să-ți descoperi la 
timple firele încărun
țite pe neobservate și 
să constați, ajuns in 
apogeul vîrstei, . că 
ți-ai făcut datoria, că 
foștii tăi elevi sint 
oameni maturi, folosi
tori societății, că nu 
ai aruncat degeaba să- 
mința cunoașterii în 
mintea lor. Și ne gin- 
dim cită dreptate avea 
marele cărturar Ni
colae Iorga, care, vor
bind despre menirea 
educatorului, spunea : 
„Dacă vei avea aur 
in suflet, în licăriri 
de aur va străluci tot 
ce pornește de la 
tine".

Sorin 
TEODORESCU
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Tovarășului GERARDO IGLESIAS
Secretar general al Partidului Comunist din SpaniaAniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și urări de sănătate, iar pentru Partidul Corhunist din Spania noi succese în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, democrație și bunăstare ale oamenilor muncii spanioli.Exprim convingerea că bunele relații statornicite între partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă și pe viitor în interesul ambelor noastre partide, popoare și țări, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAmabilele urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le transmită cu ocazia sărbătoririi oficiale a zilei mele de naștere m-au mișcat profund.Mulțumindu-vă în modul cel mai călduros, vă adresez cele mai calde urări de fericire personală și de. prosperitate pentru poporul român. .

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Manifestări consacrate împlinirii 
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 

al Partidului Comunist Român

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SEYCHELLES

Excelenței Sale Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii SeychellesVICTORIA — MAFIECea de-a IX-a aniversare a proclamării independenței țării dumneavoastră îmi oferă prilej ui să vă adresez calde felicitări și cele măi bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului din Republica Seychelles, pentru o tot mai largă dezvoltare a raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.

„Epoca Ceaușescu. Două decenii de mari înfăptuiri istorice în dezvoltarea și modernizarea economiei românești" a constituit tema simpozionului omagial dedicat de ' Institutul Central de Cercetări Economice împlinirii a 20 de ani de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Comunicările și referatele prezentate-au reliefat aspecte ale gindirii social-economice a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea intensivă și multilaterală a economiei românești, politica de modernizare a structurilor economico- sociale în patria noastră, perfecționarea organizării și conducerii economiei, creșterea participării României la circuitul economic mondial.într-o atmosferă de vibrant patriotism, participanții la simpozionul o- magial au . adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, îrf 
care se arată : Marile realizări de 
însemnătate istorică obținute dfc po
porul român in cele două decenii 
care au trecut de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului sint indisolubil 
legate de personalitatea dumnea
voastră, care întruchipează cutezanță 
revoluționară, înalt patriotism, con
cepție originală, realism lucid, capa
citate creatoare. Concepția pe care 
ați afirmat-o încă de la Congresul 
al IX-lea al partidului, cu privire 
la căile dezvoltării economico-socia- 
le a României, a permis elaborarea 
strategiei științifice privind construi
rea socialismului și comunismului in 
patria noastră, bazată pe rolul hotă- 
ritor al dezvoltării, cu precădere ca
litativă, a forțelor de producție în 
asigurarea progresului economico- 
social al țării. întreaga dumneavoas
tră operă științifică — subliniază telegrama în încheiere — reprezintă 
pentru cercetătorii din domeniul ști
ințelor economice expresia vie a gin
dirii revoluționare, creatoare, înnoi
toare, consacrată propulsării econo
miei țării noastre pe noi culmi 
ale progresului și civilizației so
cialiste, un neprețuit îndemn de 
a-și aduce ei înșiși o contribu
ție sporită la opera istorică a po

Cronica zileiIn zilele de 24—28 iunie a.c., ,o delegație de activiști ai P.M.U.P., condusă de tovarășul Marian Kot, șeful Secției Scrisori și Inspecții a C.C. al P.M.U.P., a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Membrii delegației au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., comitetele județean Argeș și municipal București ale P.C.R., au vizitat Întreprinderi industriale și agricole, obiective social-culturaie din Capitală și din județul Argeș.La încheierea vizitei, oaspeții polonezi au fost primiți de tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid.
■fcVineri s-au încheiat Ia București lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei interguvernamen- tale româno-marocane de cooperare economică și tehnică.Pornind de . la . posibilitățile pe care le oferă economiile celor două țări, au fost examinate noi acțiuni menite să conducă la dezvoltarea cooperării economice și tehnice româno-marocane în domeniile minier, geologic, siderurgic, al lucrărilor portuare și rutiere, hidroenergetice, construcțiilor etc. Totodată, au fost convenite măsuri concrete care să contribuie la lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale pe baze reciproc avantajoase.La încheierea lucrărilor, conducătorii celor două delegații, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Mohamed Kabbaj, ministrul echipamentului, pregătirii profesionale și formării cadrelor al Marocului, au semnat protocolul sesiunii.*.La București s-au desfășurat lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte româno-bulgare de colaborare culturală. Protocolul sesiunii a fost semnat de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Peio Berbenliev, vicepreședinte al Comitetului pentru cultură, președinții celor două părți în comisie.Membrii delegației culturale bulgare au- fost primiți de tovarășa Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.
+Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a Zilei independenței Republicii Zair, ambasadorul acestei țări la București, Musungayi Nkuembe Mampuya, a oferit vineri o recepție.Au participat miniștri, reprezentanți ai unor instituții centrale, ai organizațiilor de masă și obștești.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic.

vremea
Institutul do meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 iunie, ora 20 — 2 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
șl caracter de averse și se vor pro
duce descărcări electrice în zonele de 
deal și de munte. Tn celelalte zone 
aceste fenomene vor avea' un caracter 

porului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a .României spre comu
nism.

★Pe stadionul „Central" din Craiova ă avut loc un amplu spectacol dedicat aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, la a cărui reușită au contribuit peste 15 000 de artiști amatori tineri și vîrstnici. Pe parcursul unor momente ilustrînd, intr-o succesiune de tablouri emoționante, marile transformări economice și sociai-culturale petrecute in patria noastră în cei 20 de ani-lumină care au trecut de la Congresul al IX-lea, a fost pusă în lumină unitatea indestructibilă a poporului in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Spectacolul s-a constituit într-o vibrantă manifestare a dragostei nețărmurite a craiovenilor față de cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de partid, de patrie, de anii-lu- mină deschiși de istoricul Congres al IX-lea al partidului.
★în stațiunea balneoclimaterică So- vata, județul Mureș, s-a desfășurat simpozionul „Epoca Ceaușescu, epoca marilor împliniri". Un loc important în cadrul dezbaterilor l-au ocupat comunicările : „Ceaușescu — omul păcii", „Marile împliniri ale ultimelor două decenii ale României socialiste" și „Județul Mureș pe coordonatele dezvoltării economico-sociale în -Epoca Ceaușescu»".în cadrul manifestărilor dedicate aceluiași important eveniment au avut loc în municipiul Sighișoara, în orașele Reghin, Tîrnăveni și Luduș, în comunele Gurghiu, Sărmaș, Ier- nut, Deda, precum și în alte localități mureșene dezbateri, expuneri, spectacole cultural-artistice, care au înfățișat, prin mijloace proprii, marile prefaceri revoluționare din anii ce' au urmat Congresului, al IX-lea al partidului. (Agerpres)

La Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc, vineri, o conferință de presă în cadrul căreia ambasadorul E. M. Tiajelnikov a vorbit despre pregătirea celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., care va avea loc în luna februarie 1986.Referindu-se la relațiile româno- sovietice, vorbitorul a subliniat că acestea se dezvoltă în interesul celor două țări, al cauzei socialismului și păcii. în acest context a fost relevat rolul întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, care asigură întărirea continuă a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare româno- sovietice, a solidarității dintre partidele și statele noastre, dezvoltarea conlucrării și cooperării in domenii de interes reciproc.
*. Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a Canadei, vineri după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost înfățișate impresii de călătorie din această țară și a fost prezentat un film documentar canadian.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.A fost prezent Jacques Simard, ambasadorul Canadei la București.
★Vineri, la Oficiul din București al Centrului comun O.N.U.D.I.—România a avut loc festivitate^ de închidere a celui de-al V-le'a Program de perfecționare în domeniul valorificării plantelor medicinale, destinat unor cadre din țări în curs de dezvoltare și desfășurat sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială.Timp de cinci săptămini, botaniști, farmaciști și chimiști din diferite țări africane au audiat expuneri teoretice, au participat la lucrări practice desfășurate in laboratoare sau în stațiuni de cercetare, cu acest prilej cursanții cunoscînd modul în care sint valorificate în țara noastră calitățile terapeutice ale plantelor medicinale.Importanța acestui program pentru adîncirea cunoștințelor de specialitate a fost subliniată în intervențiile lor de participanți, care au exprimat calde mulțumiri guvernului român și Secretariatului / O.N.U.D.I. pentru posibilitățile oferite de a cunoaște experiența țării noastre în acest domeniu, pentru ajutorul acordat țărilor lor în vederea dezvoltării unei industrii proprii de medicamente pe baza plantelor medicinale. (Agerpres)

izolat. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări din 
Sectorul vestic la munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 18 
și 28 grade, mai ridicate în sudul țării. 
Izolat, cantitățile de apă pot depăși
15 litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
In București : Vremea va fi schimbă
toare. cu cerul variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată după-amiaza. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 13 șl
16 grade, iar cele maxime între 26 și 
29 grade.

haltă răspundere pentru destinele 
păcii, ele civilizației

NOI EXPRESII ALE ADEZIUNII ÎNTREGULUI POPOR LA INIȚIATIVA 
DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, LA CHEMAREA 
Șl APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

„Să apărăm viața, dezvoltarea pașnică a omenirii**După ce au străbătut principalele artere ale municipiului Oradea, coloanele de oameni ai muncii de pe marile platforme industriale ale orașului de pe Crlșul Repede, cărora li S-au adăugat reprezentanți ai locuitorilor din alte așezări bihorene, s-âu reunit pe stadionul „Tineretului", unde â avut loc o insuflețitoare. adunare consacrată păcii și dezarmării, la care au participat peste 50 000 persoane.Deschizînd adunarea, tovarășa Ana Săndulescu, secretar ăl Comitetului județean Bihor al P.C.R., președinta consiliului județean al F.D.U.S., a arătat : „Entuziasta noastră adeziune lă noile inițiative de pace ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu. se întemeiază pe convingerea că numai .acțiunea unită, fermă a popoarelor poate bara calea, spre o catastrofă nucleară, care ar pune în pericol tot . ceea, ce a făurit omenirea de,-a lungul existenței sale. Iată ’de'J6e; iți de‘ această, dată, într-o unică .vrere cu întregul popor, toți bihorenii, fără deosebire de naționalitate, își reafirmă hotărîreă de a face totul pentru idealurile păcii, dorifița nestrămutată, de a munci și trăi in liniște, pentru a putea ridica minunata noastră patrie pe noi culmi de progres și civilizație".„Respingem cu hotărîre orice argumente care ar încerca să justifice continuarea nesăbuitei curse a înarmărilor, militarizarea spațiului cosmic, atentînd astfel la dreptul fundamental al oamenilor, dreptul
„Front unitar împotriva cursei înarmărilor**Peste 12 000 de locuitori ai orașului Tulceâ — muncitori și intelectuali, tineri .și vîrstnici,. au luat parte la o insuflețitoare adunare pentru dezarmare și pace care a avut loc pe stadionul „Delta".în cuvîntul de deschidere, tova- rășul Ion Anastasiu, prim-secretar al comitetului județean de- partid, a arătat că actualele manifestări se înscriu pe linia inițiativelor de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, izvorîte din grija permanentă pentru destinele poporului român și ale întregii lumi.„Și noi, oamenii muncii din județul Tulcea, ne exprimăm întreaga adeziune la inițiativele secretarului general al partidului, a spus in cuvîntul său tovarășul Alexandru Gavriluc, președintele consiliului județean al sindicatelor. Sîntem mîndri că trăim într-o țară recunoscută pe plan mondial ca «țară

„Pacea - vocația dintotdeauna a poporului român**Pornite ca adevărate șuvoaie umane, coloanele de manifestanți din municipiul Bistrița, în special din cele două mari platforme industriale, s-au îndreptat către stadionul „Progresul", unde s-a ținut impresionantul miting pentru pace al celor ce trăiesc în județul Bistrița-Năsăud. Purtînd stindarde tricolore și roșii, portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte cu lozinci, constructorii de mașini, electrotehniștii, producătorii de mobilă, numeroase alte detașamente muncitorești, femei si bărbați, tineri și vîrstnici, și-au manifestat sprijinul nețărmurit fată de noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Mitingul a fost deschis de tovarășa Susana Saivan, președinta Consiliului județean Bistrița- Năsăud ai F.D.U.S., care a adus un fierbinte omagiu eroului păcii, iubitului conducător al partidului și statului nostru, subliniind acțiunile neobosite ale tovarășului . Nicolae Ceaușescu dedicate cauzei libertății și dezvoltării pașnice a 
Participanții la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., precum 

și delegațiilor sovietică și americană la tratativele de la Geneva, in 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 Pămînt și in Cos
mos și adoptarea unor măsuri hotărite și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, 
colaborare și înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Ioan IAZA, Neculaî AM1HULESEI, Gheorqhe CRIȘAN

la pace,, la viață — a spus Mihai Mangra, președintele consiliului județean al sindicatelor. Avem un măreț program de Înflorire a patriei și pentru a-1 înfăptui avem nevoie de pace. Aportul nostru la marele front al păcii își găsește o vie expresie în tot ceea ce facem zi de zi pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor și înflorirea patriei socialiste".Aceeași chemare la rațiune s-a desprins și din cuvintele rostite de profesoara Domnica Ignat, președinta comitetului municipal al femeilor : „Ne alăturăm glasul și faptele celor ale milioanelor de femei care doresc să-și crească copiii în liniște și pace, în minunatele . condiții create . de . statul nostru socialist. Nu vrem să ne creștem copiii, pentru cimpurjle ele. luptă, ci pentru bătălia pașnică a. progresului și bunăstării". "De pacfe'’ sint legate visurile, viitorul și speranțele noastre" — a afirmat la rîndul ei pioniera Dana Hînciu, de la Școala generală nr. țl Oradea, iar maistrul Ionel Chereji, secretarul comitetului U.T.C. de Ia întreprinderea minieră Voivozi, a subliniat : „Sîntem tineri și iubim pacea, iubim viața. în tot ce întreprindem, sîntem alături de pa
„Susținem cu toată puterea ființei noastre inflăcăratele îndemnuri la 

rațiune și luciditate cuprinse în Chemarea și Apelul F.D.U.S. Vom 
face totul pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale păcii și socialis
mului, pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotărîri adoptate de 
cel de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru progresul neîntrerupt 
al scumpei noastre patrii".

a păcii» datorită strălucitelor inițiative de colaborare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu".Tovarășa Stela Paraschiv, președinta Comitetului municipal Tulcea. al femeilor, și-a manifestat încrederea că forțele iubitoare de pace din întreaga lume, acționînd în strînsă unitate, sint capabile să înlăture starea de încordare și conflict care planează în prezent asupra omenirii, să pună stavilă, prin- tr-un front comun de luptă, cursei înarmărilor.„în numele tinerilor tulceni și al oamenilor muncii din combinatul metalurgic, a subliniat în cuvîntul 
„Alături de toți locuitorii patriei noastre sîntem animați de convin

gerea că acțiunile inițiate de dumneavoastră pentru oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea cheltuielilor militare, trecerea la dezarmare, 
instaurarea unui climat de colaborare și pace constituie singura alter
nativă pentru existența civilizației umane și a vieții pe planeta 
noastră".

popoarelor. Din zeci de mii de piepturi s-au revărsat minute în șir urale și ovații adresate celui mai iubit fiu al națiunii.în intervenția sa, tovarășul Sl- mion Lupșan, prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul Bistriței, a spus : „A lupta pentru salvgardarea păcii înseamnă implicit a apăra cuceririle revoluționare ale poporului; de aceea, ne unim glasul cu toate forțele progresiste de pretutindeni și spunem un NU hotărit războiului, înarmărilor nucleare".„Chemarea și Apelul pentru dezarmare și pace ale F.D.U.S., pe care întreaga noastră națiune și le-a însușit, constituie o nouă si strălucită inițiativă a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trasind o linie politică 
„Cu mîndrie patriotică și revoluționară de a ne ști făuritori, îm

plinitori și beneficiari ai celor mai arzătoare dorințe ale înaintașilor, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii de pe aceste plaiuri, împreună cu toți fiii și fiicele 

scumpei noastre patrii, vor milita cu toată energia pentru salvgardarea 
păcii, vor munci cu abnegație, vor face totul pentru ridicarea pe noi 
culmi de civilizație și progres a Republicii Socialiste România".

triotul înflăcărat, marele erou al păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, știind că. generoasele sale inițiative vin în slujba celor mai nobile idealuri ale tineretului de pretutindeni. Dorim să ne desfășurăm activitatea pe frontul muncii creatoare, in fabrici, școli, pe ogoare și șantiere și nu pe front, în război". în același spirit au vorbit și Rizo Pavel, președintele C.A.P. Valea lui Mihai, și loan Rad, muncitor la întreprinderea „Mecanica" din Orașul Dr. Petru Groza. în cuvintul său, dr. Vasile Coman, episcopul Oradei, a relevat : „De-a lungul zbuciumatei sale istorii, omenirea n-a cunoscut niciodată un moment de răscruce atît de dramatic asemeni celui pe care îl trăiește astăzi. în fața acestei sumbre situații, oamenii cinstiți de. pretutindeni își ri- dică glasul și cer oprirea cursei înarmărilor și lichidarea arsenalelor atomice distrugătoare existente în' Europa. în ce'he privește," he’ exprimăm, alături de întregul nostru popor, adeziunea totală la neobosita activitate a președintelui , Nicolae Ceaușescu, închinată' apărării păcii și vieții".în încheiere, într-o atmosferă, de puternic entuziasm, a fost adoptat textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care Se subliniază :

său tînărul muncitor Pavel Gavri- lă, exprim totala adeziune’ la istoricele inițiative de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu".„Am învățat să visăm cu cutezanță revoluționară la viitorul comunist al patriei și ne pregătim să-i fim constructori, a sdus in cuvîntul său pioniera Monica Ca- lenic. Noi, copiii, credem in triumful prieteniei și al păcii în lume".într-o atmosferă de puternic entuziasm și angajare patriotică, participanții la adunare au adoptat o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune între altele :

prin excelență umanistă : înlocuirea «dialogului armelor» cu «arma dialogului»", a spus profesorul loan Ilieș, secretarul comitetului județean de luptă pentru pace.în cuvintele rostite de Nicolae Bediu, maistru la întreprinderea mecanică, Adela Tibeică, elevă la liceul „Liviu Rebreanu", protopopul ortodox Simion Creta, ing. Va- leriu Bodeanu, directorul întreprinderii de produse electrotehnice, a fost, de asemenea, exprimată voința fermă a tuturor locuitorilor meleagurilor bistrițene și năsăude- ne de apărare a bunului celui mai de preț — PACEA !într-o atmosferă de vibrant angajament patriotic, prin puternice aclamații și ovații, participanții au adoptat o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :

Acum nouă ani, poporul Republicii Sey-. chelles trăia un memorabil eveniment: după un secol și jumătate de dominație străină,. avea loc în orașul Victoria festivitatea proclamării independenței țării, marcind încheierea cu succes a luptei de eliberare națională și începutul unei, perioade noi, de ample eforturi pentru lichidarea înapoierii moștenite din trecut.Situat în Oceanul Indian, arhipelagul Seychelles are o suprafață de 277,1 kmp și o populație de 62 000 de locuitori, din care majoritatea trăiesc pe insula Mahe, ocupin- du-șe cu cultura trestiei de zahăr, ceaiului.

vaniliei și altor produse tropicale,' precum și cu pescuitul. Un loc important in viața tî- nărului stat, înzestrat cu neasemuite frumuseți naturale, îl ocupă turismul.în perioada scurtă care a trecut de la proclamarea independenței țării, autoritățile centrale au luat un șir de măsuri pentru extinderea culturilor agricole, diversificarea economiei naționale și făurirea unei industrii proprii. Eforturile de dezvoltare sînt cu deosebire vizibile în cadrul planului național pe perioada 1985—1989, care prevede realizarea a circa 300 de proiecte, printre cele mai importante numărîn-
FESTIVITATEA OE ÎNCHIDERE A CURSURILOR ȘCOLII 

CENTRALE DE PREGĂTIRE A CADRELOR U.T.C.Vineri. la Academia „Ștefan Gheorghiu" a avut loc festivitatea de închidere a cursurilor Școlii centrale de pregătire a cadreloi- U.T.C. Au participat cadre de conducere ale Uniunii Tineretului Comunist și Academiei „Ștefan Gheorghiu".într-o atmosferă insuflețitoare, de puternică vibrație patriotică, participanții au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

13,00 Telex
13,05 La sflrșit de săptămlnă (parțial 

color)
14,40 Iunie — cronica evenimentelor 

politice
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Pentru dezarmare și pace ! Pu

ternice manifestări ale voinței de 
pace a poporului român

INFORMAȚII SPORTIVE
Campionatele internaționale 

ale României la lupte greco-romane 
și libereVineri au început la Sala Floreas- ca din. Capitală întrecerile celei de-a XXIV-a ediții a Cațnpiona- telor . internaționale ale României la lupte greco-romane și libere, competiție la care participă 277 sportivi din Bulgaria, Canada, Finlanda, R.D. Germană, R.F. Germania, Grecia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.în limitele categoriei 68 kg, la stilul clasic, în primul tur, luptătorul român Petre Cărare a obținut, o spectaculoasă victorie la puncte (7—4), în fața campionului mondial Tapio Sipila (Finlanda). La aceeași categorie, Constantin Uță l-a învins prin tuș pe Andras Lakatos (Ungaria), . ■ . \Astăzi sînt programate ultimele două reuniuni preliminare, iar duminică, de la ora 10,00 vor avea loc finalele la ambele stiluri.

HALTERE. La campionatele mondiale și europene pentru juniori, competiție ce se desfășoară în a- ceste zile Ia Edinburgh, sportivul român Dumitru Negreanu (categoria 56 kg) a obținut medalia de bronz, cu un total de 242,500 kg. Tot medalie de bronz a cucerit și Victor Roșu, clasat oe locul al treilea la categoria 60 kg, cu 262,500 kg.
cinema

• Pas în doi : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
® Declarație de dragoste : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sosesc păsările călătoare : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Piciu : LIRA (317171) — 15,30; 
17.30: 19,30.
• Ziua „Z“ : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17,15; 19,30.
• Ciuleandra : POPULAR (35 1517)
— 15; 17,15; 19,30.
• Drumul oaselor — 15; 17, Acasă — 
19 : MUNCA (21 50 97).
• Masca de argint : AURORA 
(35 04 66) : — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21, TOMIS (21 49 46)
— 9: 11; 13; 15; 17,15: 19,30, la gră
dină — 21,15.
• Capcana : FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17: 19.
• Așa bunic, așa nepot : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13, UNION — ti
ll-. 13: 15.
• Domn pentru o zi : COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11 ; 13.
® Mireasma ploilor tfrzii: GIULEȘTI
— 15; 17,15; 19,30. COSMOS — 15; 
17; 19.
• Amintirea linei mari iubiri — 15; 
17, O lumină la etajul zece — 19 : 
COTROCENI (49 48 48).
9 Poveste neinteresantă — 15: 17,15. 
Baltagul —19,30: VIITORUL (10 67 40).
• Prigoana : VICTORIA (16 28 70) — 
9; 11; 13: 15: 17.15; 10,30.
• Procesul de la NUrnberg : STU
DIO (59 53 15) — 10; 14; 18. ,
O Lecții particulare pentru tata : 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Lovitură fulgerătoare : FESTIVAL 
(15 63 84) — 0; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Jack și vrejul de fasole — 9; 11; 
13; 15; 17, Recorduri, lauri, amintiri
— 19: DOINA (16 35 38).
• Licitație : UNION (13 49 04) — 
17; 19.
• Letargie: PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19.
9 Atenție la pana de vultur : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9„;
11; 13: 15; 17,15: 19,30, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
• Aeroportul : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45.
• Jandarmul și extraterestrii : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 21.
• Căpitanul răzbunării : GRIVIȚA

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 
du-se electrificarea insulei La Dique, ridicarea unui nou baraj, amenajarea unui nou port ș.a.Animat de sentimente de prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul din Seychelles pentru făurirea unei vieți noi, libere și prospere. România socialistă a stabilit relații diplomatice cu Seychelles și acționează pentru extinderea legăturilor de colaborare, corespunzător intereselor reciproce, ale cauzei păcii și colaborării internaționale.

prin care se angajează să acționeze cu abnegație și spirit revoluționar, ca activiști ai partidului in rîndul tineretului, pentru înfăptuirea hotă- rîrilor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare ă României spre comunism.
19,25 Teieenclclopedla
19,50 Varietăți muzlcal-dlstractlve (co

lor)
20.30 Film artistic (color). „Reintîl- 

nirea". Premieră TV. Producție a 
studiourilor sovietice. Cu : Natalia 
Gundariova, Victor Proskurin, 
Evgheni Lazarov, Oleg Efremov, 
Valentina Titova, Aleksandr Pota
pov, Igor Issulovicl, Valentin 
Smirnițki, Olga Gobzeva, Aliona 
Cluhral. Regla : Iuri Egorov

21,45 Telejurnal
21,55 La hanul cu cintece (color)
22.30 închiderea programului

ATLETISM. Proba feminină de 1 500 m, a concursului internațio-- nai desfășurat pe stadionul „Bis-' lett" din Oslo a fost cîștigată detașat-de. sportiva iromâncă Doina' Melinte, cu timpul de 3’59”88/100, urmată de Ruth Wysocki (S.U.A.) — 4’06”12/100. © La concursul inter-' național de la Berlin, .atletul român Liviu Giurgian a terminat învingător în proba de 110 rp garduri, fiind cronometrat .cu timpul de 13”61/100.
BOX. Ieri a început, la Sfîntu Gheorghe (Covasna), un stagiu de pregătire a pugiliștilor noștri pentru Campionatele mondiale de tineret, programate Ia București, între 1 și 8 septembrie. Sînt selecționați 27 tineri boxeri cu perspectivă, printre care Dumitru Beșliu (Metalul Dro- beta Tr. Severirt — Steaua), Daniel Măeran (Metalul Bistrița), Ștefan Drișcu (Farul), Marcel Tudoriu (Voința Brăila), Mihai Leu (Metalul Hunedoara), Daniel Dumitrescu (Dinamo București), Cristian Morea (Voința Cluj-Napoca), Vasile Damian (Farul), Ion Pal (S.C. Bacău), Iorgu Caraman (C.S.M. Buzău), Giani Gogol (C.S.M. Iași), loan Lavrente (Voința Macin »- Steaua). Pregătirea lotului nostru de tineret este condusă de următorul colectiv : conf. univ. Eustațiu Mărgărit — antrenor coordonator. Emil Popa, Relu Au- raș, antrenor emerit. Ion Popa, dr. Petre Radovici.

(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 0; 11; 13; 
15; 17; 19.
® Picdonc în Egipt : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14: 16; 18, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 13; U; 19.
© Toate mi se întîmplă numai mie : 
FERENTARI (80 49 85) — 9: 11; 13: 
15; 17; 19, PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
© Clinele electronic : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13; 15,15; 17,30: 19,45.
® Undeva, cindva : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
® Iubirea are multe fețe: FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
e Aeroportul : GRĂDINA CAPITOL 
(16 29 17) — 21.
® Marfă furată : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
• Provocarea dragonului : GRADI
NA MODERN (11 03 72) — 21.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, gala 
mică) : Nu se știe niciodată — 19; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 19,30.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul’ Român) : Concert 
susținut de Orchestra de cameră a 
filarmonicii. Dirijor : Nicolae Iliescu
— 19; (sala Studio) : „Tribuna tine
rilor compozitori" (V). Lucrări de 
Marius Ungureanu, Doina Marian, 
Saviana Diamandi, Iriha Hasnaș, Li
viu Dănceanu, Viorel Crețu, Marcel 
Spinel — 18.
® Opera Română (13 18 57) : Nunta 
Iul Figaro — 13.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 19.
© Teatrul Mic .(14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19; (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mitică Popcș.’u — 20.
® Teatrul . de comedie (16 64 60): 
Măseaua de minte — 19.
• Teatru] „Nottara" (59 31 03. sala 
Studio) ; EX — 19.
® Teatrul Național Cluj-Napoca (la 
sala Majestic a Teatrului Giuleștl, 
14 72 34) : Vreau să mă mărit ! — 
19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 70, sala Savoy) : Pompiliu de 
Pompadour (premieră) — 19; (gră 
dina Boema) : Anotimpul varietăților
— 19,30.
® Teatrul 'evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan șl smoking — 18;3O.



COMUNICAT
cu privire la ședința a 40-a a sesiunii Consiliului 

de Ajutor Economic Reciprocîn zilele de 25—27 iunie 1985. a avut loc la Varșovia, capitala Republicii Populare Polone, a 40-a ședință ordinară a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La lucrările sesiunii au participat delegațiile conduse de : G. Filipov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, L. Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, C.R. Rodriguez, vicepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba. W. Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Sodnom, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, W. Jaruzelski, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Constantin Dăscălescu, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, G. Lâzăr, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, N. Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., To Huu, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam, precum și V. Siciov, secretarul Consiliului, și reprezentanți ai organelor C.A.E.R.în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la lucrările sesiunii a luat parte delegația R.S.F.I., condusă de B. Sreb- rici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal.La ședința sesiunii au participat ca invitați, în calitate de observatori, reprezentanți ai Republicii Democratice Afganistan, Republicii Populare Angola, Etiopiei Socialiste, Republicii Democrate Populare Laos, Republicii Populare Mozam- bic, Republicii Nicaragua, Republicii Democrate Populare Yemen.Ședința a fost prezidată de W.. Jaruzelski, conducătorul delegației Republicii Populare Polone.'Sesiunea a relevat însemnătatea deosebită a victoriei popoarelor iubitoare de libertate asupra fascismului hitlerist și militarismului japonez, a cărei a 40-a aniversare o sărbătoresc în acest. an țările socialiste, întreaga omenire progresistă. Un rol hotărîtor în eliberarea omenirii de sub robia fascistă l-a avut Uniunea Sovietică. O contribuție considerabilă la victorie au adus și alte popoare ale coaliției antihitleriste, toți participanții la lupta împotriva fascismului. Nimicirea fascismului, încheierea victorioasă a războiului au constituit evenimente de cotitură, de însemnătate istorică mondială. S-au accelerat procesele revoluționare intr-o serie întreagă de țări. A luat naștere sistemul mondial al socialismului, s-a format și se dezvoltă comunitatea țărilor socialiste. Victoria asupra fascismului a grăbit destrămarea sistemului colonial al imperialismului.Socialismul acționează astăzi ca o forță puternică, care exercită o influență uriașă asupra dezvoltării omenirii, ca factor de neînvins al păcii și garant al securității popoarelor.Sesiunea a constatat cu satisfacție că Polonia, care a suferit prima lovitură a agresorilor naziști, țară socialistă independentă, renăscută la o viață nouă, aduce, împreună cu celelalte țări membre ale C.A.E.R., o contribuție însemnată la consolidarea păcii și colaborarea țărilor frățești, se opune cu succes uneltirilor imperialismului.Examinîndu-se. stadiul . realizării hotăririlor Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. (iunie 1984) și ale ședinței a 38-a (extraordinară) a sesiunii C.A.E.R., s-a relevat rolul crescînd al colaborării economice și tehnico- științifice dintre țările frățești in creșterea eficienței producției sociale. în țările frățești s-a desfășurat o activitate susținută in vederea realizării hotăririlor consfătuirii, a înfăptuirii direcțiilor principale, convenite ale strategiei pe termen lung a dezvoltării economice și adincirii colaborării reciproce. Aceasta reprezintă un factor însemnat al dezvoltării in continuare a țărilor membre ale C.A.E.R., consolidării unității și coeziunii acestora.Anul trecut, ca și în acest an, principală preocupare în viața popoarelor din țările membre ale C.A.E.R. o constituie pregătirea și desfășurarea congreselor partidelor comuniste și muncitorești. în aceste țări se desfășoară o vastă activitate pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale, intensificarea muncii politice și a activității poporului, -asigurarea condițiilor de creștere a nivelului de trai și îmbunătățirea structurii economiei naționale, perfecționarea tuturor laturilor vieții sociale, dezvoltarea colaborării reciproce și adincirea integrării economice socialiste.Venitul național al țărilor, membre ale C.A.E.R., în ansamblu, s-a majorat in 1984 față de 1983 cu 3.6 la sută, (producția industrială cu 4.4 la sută, producția agricolă cu 3 la sută. Veniturile reale pe locuitor au crescut cu 2,6 la sută. Se realizează programe vaste de construcții de locuințe, se îmbunătățesc asistența medicală și asigurările sociale.Comerțul exterior total al țărilor membre ale C.A.E.R. a depășit 313 miliarde ruble transferabile, fiind în 1984 cu 9,7 .1a sută mai mare decit în 1983. în ritmuri mai rapide s-a dezvoltat comerțul reciproc. în1981, acesta a crescut cu 10,6 la sută, definind in totalul schimburilor de mărfuri o pondere de circa 60 la sută.In lumina hotărîrilor. Consfătuirii economice la nivel înalt, țările membre ale C.A.E.R. și organele Consiliului desfășoară o activitate consecventă pentru accelerarea progresului tehnico-științific. în legătură cu Programul complex al progresului tehnico-științific pe următorii 15—20 de ani, ce se elaborează, sesiunea a acordat o atenție deosebită necesității unei corelări strin- se a colaborării tehnico-științifice cu cooperarea in producție.în cadrul realizării prevederilor concrete ale Consfătuirii economice privind accelerarea progresului tehnico-științific, colaborarea în domeniul construcțiilor de mașini, radioelectronica și alte ramuri a fost concentrată asupra direcțiilor prioritare 

stabilite de aceasta. Pe baza convențiilor de mare anvergură privind specializarea și cooperarea au crescut in mod substanțial livrările reciproce de mașini și utilaje, inclusiv de tehnică nouă și produse electronice, se organizează colaborarea în domeniul roboților industriali..în timpul ședinței sesiunii, a fost semnată Convenția generală cu privire la colaborarea multilaterală in crearea și organizarea producției specializate și prin cooperare .de sisteme de producție flexibile pentru construcții de mașini și introducerea acestora pe scară largă in economia națională. Se prevede crearea de sisteme de utilaje cu grad înalt de automatizare pentru diferite tipuri de procese tehnologice in producția industrială, transporturi și depozitare, de roboți industriali pe bază de module agregate, de sisteme de conducere automatizată și proiectare, de asigurare cu programe tehnico- normative și cu cadre. îndeplinirea convenției va contribui la perfecționarea in continuare a structurii și la creșterea nivelului tehnic al economiilor naționale ale țărilor participante.Sesiunea a pus in fața organelor Consiliului, in primul rînd a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul construcțiilor de mașini, sarcina dezvoltării în continuare a specializării și cooperării în producție, in special de mașini și utilaje moderne, de înaltă calitate și de nivel tehnic mondial.Prin mobilizarea resurselor proprii și unirea eforturilor țărilor membre ale C.A.E.R., precum și prin livrările reciproce de produse corespunzătoare se realizează întărirea bazei de combustibili, energie și materii prime a economiilor naționale ale tuturor țărilor membre.A început construirea Combinatului minier de preparare de la Krivoi Rog, pentru producerea de materii prime pentru industria metalurgică. A intrat in faza finală construcția primului bloc energetic cu o capacitate de 1. milion kW al Centralei nuclearo-electrice Hmelnițki. A fost construită .linia pentru transportul energiei electrice de la a- ceastă centrală in Republica Populară Polonă. Au fost date in exploatare noi blocuri energetice lă Centrala nuclearo-electrică Ucraina de sud, se construiește in comun linia de interconexiune de 750 kV pentru transportul energiei electrice de la această centrală în Republica Socialist's România și Republica Populară Bulgaria. Au lost date in folosință noi blocuri energetice la centralele nucleare din Republica Poptflară Ungară și Republica Socialistă Cehoslovacă. Se elaborează un program de colaborare pînă, în anul 2 000 pentru construirea în țările membre ale C.A.E.R. de ceritrale nuclearo-electrice și de centrale nucle- aro-termice pentru aprovizionarea centralizată cu căldură a orașelor. Se desfășoară convenirea condițiilor colaborării pentru construirea conductei magistrale de gaze de la Iamburg la frontiera de vest a U.R.S.S.Sesiunea a relevat că țările membre ale C.A.E.R. realizează un complex de măsuri privind intensificarea preocupărilor pentru consumul rațional al resurselor. Aceasta a permis să se asigure dezvoltarea economiilor lor in cdndițiile unei anumite reduceri a energointensivității și consumurilor de materiale ale producției. în acest domeniu există încă mari rezerve. A fost subliniată importanța extinderii schimbului de experiență avansată în acest domeniu și a introducerii sale in economia națională, ca factor important de intensificare a producției.înfăptuind cursul de economisire a resurselor, definit de Consfătuirea la nivel înalt de la Moscova, ca una din direcțiile principale ale soluționării . problemei combustibililor și e- nfergiei, sesiunea a adoptat Programul colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în legătură cu economisirea și folosirea rațională a resurselor materiale pe perioada pînă in anul 2000. în acesta sint incluse peste 100 acțiuni de colaborare, . care prevăd crearea și introducerea de mașini și utilaje care economisesc energie și materiale, de aparatură de control, sisteme automatizate, materiale și tehnologii moderne economicoase, ce corespund nivelului mondial, utilizarea pe scară mai largă a resurselor secundare și a deșeurilor, a surselor regenerabile de energie, înlocuirea combustibililor lichizi cu combustibili solizi și ga- zoși. Primul pas in realizarea acestui program il constituie semnarea, în cursul ședinței sesiunii, a Con-. venției generale de colaborare multilaterală în folosirea gazelor naturale drept carburant pentru motoarele mijloacelor de transport.Sesiunea Consiliului a examinat stadiul coordonării planurilor economice ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada anilor 1986—1990. S-a .evidențiat că in această activitate se îndeplinesc în mod consecvent hotărârile consfătuirii economice, are loc convenirea politicii economice în domeniile legate de colaborarea reciprocă, iar de către țările interesate și in alte domenii ale dezvoltării economice și sociale, inclusiv coordonarea investițiilor pe domenii și obiective convenite. In acest scop, pe cale bilaterală țările membre ale C.A.E.R. au semnat deja 17 programe de' dezvoltare a colaborării economice. și tehnico-științifice pînă in anul 2000. în cursul coordonării multilaterale a planurilor, se desfășoară pregătirea convențiilor privind specializarea și cooperarea in producție, construirea in comun de obiective economice, colaborarea tehnico- științifică.Pînă in prezent au fost convenite, In linii generale, livrările reciproce de mărfuri pentru următorul cincinal și se desfășoară tratative intense pentru finalizarea coordonării planurilor economice. Au fost elaborate o serie de mari proiecte de colaborare, stabilite de sesiunea Consiliului la ședința a 39-a. O atenție deosebită s-a acordat asimilării și lărgirii producției de mașini și utilaje moderne, de înaltă productivitate, creșterii nivelului tehnic și- calității produselor ce se livrează reciproc. 

Se preconizează creșterea in. continuare a producției și livrărilor reciproce la o serie de tipuri de mașini și utilaje a căror vînzâre in țările socialiste este îngrădită artificial de S.U.A. și alte cîteva țări capitaliste, înfăptuind obiectivele consfătuirii economice privind accelerarea dezvoltării și creșterii eficienței economiei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, Republicii Cuba și Republicii Populare Mongole, participarea lor mai largă la diviziunea internațională socialistă a muncii, țările membre ale C.A.E.R., în primul rînd U.R.S.S.. continuă să acorde acestor țări ajutor și asistență economică în dezvoltarea principalelor ramuri ale economiei naționale. S-a hotărît. să se examineze problema privind adincirea și perfecționarea colaborării țărilor europene membre ale C.A.E.R. cu Republica Socialistă Vietnam, Republica Cuba și Republica Populară Mongolă la ședința sesiunii Consiliului.Examinînd activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, sesiunea a aprobat activitatea Comitetului Executiv și a celorlalte organe ale C.A.E.Rl, îndreptată spre realizarea consecventă a hotăririlor consfătuirii economice și ale ședinței a 36-a (extraordinară) a sesiunii.Țările membre ale C.A.E.R. au convenit ca, în etapa finală a coordonării planurilor economice pe 1986— 1990, să identifice posibilități suplimentare de dezvoltare a colaborării economice, înainte de toate a cooperării și specializării internaționale în producție, de creștere a schimburilor reciproce de mărfuri, de folosire mai deplină a capacităților de producție existente, să prevadă obligații reciproce privind creșterea nivelului tehnic și calității tipurilor deosebit de importante de produse ce se livrează (reciproc. S-a convenit ca, intr-un viitor apropiat, să se încheie lucrările de pregătire pentru semnare a convențiilor noi de colaborare economică și tehnico-științi- fică și de înnoire a celor in vigoare.Sesiunea Consiliului a trasat sarcină organelor de ramură ale C.A-E.R. să, efectueze consultări in problemele dezvoltării in continuare a colaborării de ramură, inclusiv a cooperării în producție în scopul sprijinirii realizării . măsurilor ce se înfăptuiesc de țări pentru intensificarea și creșterea eficienței economice a producției, precum și în scopul identificării de rezerve pentru creșterea în viitor a schimburilor reciproce de mărfuri pe următorul cincinal, perfectînd înțelegerile la care se va ajunge prin convenții corespunzătoare.S-a relevat dezvoltarea cu succes a relațiilor Consiliului cu țările membre ale C.A.E.R.A continuat colaborarea rodnică a Consiliului cu Iugoslavia, pe baza Convenției cu Guvernul R.S.F.I. Rezultate însemnate au fost obținute în asemenea ramuri, cum sint : construcțiile de mașini, siderurgia și metalurgia neferoasă, energetica, industria de prelucrare a metalelor, industria chimică, electrotehnică și alimentară.S-a înfăptuit colaborarea pe baza convențiilor C.A.E.R. cu Finlanda, Irak și Mexic. Sesiunea a aprobat Convenția privind colaborarea dintre Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Republica Populară Mo- zambic.Se dezvoltă cu succes colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. cu Nicaragua, precum și’între C.A.E.R. și această țară, pe baza convenției semnate in 1983.Sesiunea se declară cu hotărîre împotriva blocadei economice impusă Republicii Nicaragua de către administrația S.U.A. care încalcă toate normele dreptului internațional și contravine principiilor relațiilor dintre state și cere să înceteze amestecul in treburile interne ale acestei țări suverane. :S-a confirmat caracterul constant al cursului țărilor membre ale C.A.E.R. spre adincirea și lărgirea consecventă a colaborării cu statele în curs de dezvoltare, atit in relațiile bilaterale, cit și pe bază multilaterală. Țările membre ale C.A.E.R. vor continua să acorde sprijin a- cestor state in întărirea independenței și dezvoltarea lor economică, consolidarea sectoarelor de stat și cooperatist, a bazelor planificării in e- conomia națională, în crearea și extinderea de capacități industriale și alte obiective, precum și la dezvoltarea complexului agroindustrial, avind in vedere soluționarea problemei alimentare, care este una din cele mai acute probleme pentru majoritatea statelor in curs de dezvoltare. S-a exprimat hotărirea de a se lărgi cooperarea industrială cu țările in curs de dezvoltare in fabricarea de produse finite, ținind seama de interesele și posibilitățile părților. Un sprijin activ va fi a- cordat și in viitor țărilor în curs de dezvoltare in pregătirea de cadre naționale calificate.Sesiunea a subliniat faptul că realizarea programului de acțiuni promovat de Consfătuirea economică la nivel inalt a țărilor membre ale C.A.E.R. privind însănătoșirea relațiilor economice internaționale, asigurarea securității economice, instaurarea unui climat de încredere în această sferă foarte importantă a legăturilor dintre state constituie un aport însemnat la lupta pentru, restructurarea acestora pe o bază democratică, echitabilă și instaurarea noii ordini economice internaționale. Transpunerea in viață a acestui program necesită unirea eforturilor tuturor statelor. ’Sesiunea a relevat faptul că dezvoltarea economiilor și a colaborării reciproce a țărilor membre ale C.A.E.R. s-a desfășurat în condițiile creșterii simțitoare a încordării internaționale ca urmare a politicii de confruntare promovată de cercurile agresive ale imperialismului, în primul rind ale celui american, a încercărilor acestora de a obține superioritatea militară. Intensificarea de către aceste cercuri a cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, constituie cauza principală a accentuării instabilității economice și 

politice din lume, agravează pericolul unui război nuclear.Se menține situația de instabilitate și criză în economia țărilor capitaliste dezvoltate, ceea ce are o influență negativă asupra colaborării economice internaționale. S-a adin- cit criza valutară și financiară, s-au agravat și mai mult contradicțiile comerciale dintre țările capitaliste. Cercurile imperialiste din S.U.A. încearcă să-și soluționeze contradicțiile și greutățile pe seama popoarelor propriei țări și altor țări, inclusiv a partenerilor occidentali, trans- ferind țărilor in curs de dezvoltare povara crizei. Se intensifică o- fensiva asupra drepturilor sociale și continuă să scadă nivelul de trai al oamenilor muncii, se menține un nivel inalt al șomajului.Creșterea bruscă a cheltuielilor militare și a deficitului bugetului de stat al S.U.A., cursul artificial mărit al dolarului și dobinzile ridicate, înainte de toate ale băncilor a- mericane, intensificarea protecționis- mului din partea puterilor imperialiste și schimburile neechivalente perturbează- dezvoltarea normală a comerțului mondial, ceea ce. in mod deosebit, are o influență nefavorabilă asupra situației țărilor in curs de dezvoltare.Politica egoistă a puterilor imperialiste îngreuiază și mai mult povara -insuportabilă a datoriilor externe ale țărilor in curs : de dezvoltare, care constituie o urmare a situației lor de inegalitate in drepturi in raporturile cu țările capitaliste dezvoltate.Țările membre ale C.A.E.R. sprijină cerințele țărilor în curs de dezvoltare privind restructurarea pe baze democratice echitabile a relațiilor valutar-financiare in economia capitalistă mondială,-,eliminarea oricăror metode de constringere și agresiune economică din practica relațiilor internaționale.Țările membre ale C.A.E.R. se pronunță pentru dezvoltarea reciproc avantajoasă, fără discriminări, a legăturilor economico-comerciale și tehnico-științifice dintre țările socialiste și statele capitaliste dezvoltate, considerind că aceasta poate contribui cu succes la o dezvoltare sănătoasă a relațiilor economice internaționale, la colaborare și securitate.Sesiunea Consiliului a confirmat propunerea privind stabilirea de relații între C.A.E.R. și C.E.E.Țările socialiste promovează cu consecvență inițiative de pace. Ele militează ferm pentru preîntim- pinarea militarizării spațiului cosmic. Ele propun încetarea cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor , nucleare ; încetarea. exr periențelor cu arme nucleare, înghețarea de urgență a arsenalelor acestora, astfel încit să se treacă in continuare la reducerea radicală a înarmării nucleare și, în final, la lichidarea completă a acestora ; interzicerea Și lichidarea armelor chimice ; încheierea unui acord privind nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice între statele Tratatului de la Varșovia și ale N.A.T.O., realizarea intre acestea a unei înțelegeri practice privind înghețarea cheltuielilor militare și reducerea ulterioară a acestora.Obstacolul principal in calea tendințelor periculoase ale imperialismului pentru cauza păcii, îndreptate spre agravarea încordării internaționale și subminarea relațiilor economice internaționale normale, il constituie țările comunității socialiste, puternicul lor potențial economic și de apărare. Țările membre ale C.A.E.R., întărind unitatea și conlucrarea lor, vor întreprinde și in viitor toate măsurile necesare pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru consolidarea in continuare a independenței tehnico-economice. Cauza menținerii păcii o servesc de 30 de ani Tratatul de la Varșovia și inițiativele de politică externă pe care le promovează statele participante. Marea importanță a acestei organizații pentru dezvoltarea și .întărirea colaborării pe multiple planuri a participanților a fost confirmată cu ocazia prelungirii duratei de valabilitate a Tratatului de la Varșovia v pe următorii. 20 de ani și, ulterior, pe incă 10 ani.în același timp, a fost reafirmată hotărirea statelor participante la tratat de a dezvolta dialogul constructiv cu toate celelalte state, intr-un spirit de bunăvoință și încredere, de a desfășura o largă conlucrare internațională, in interesul a- sigurării păcii și securității generale. pentru a Înlătura pericolul de război nuclear, pentru a. opri cursa înarmărilor, in primul rind a celei nucleare, pe Pămint și prevenirea ei in Cosmos.La ședință a fost exprimată convingerea fermă că măsurile stabilite de sesiune vor servi la indepli- nirea cu succes a hotăririlor Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., la dezvoltarea socială și economică în continuare a țărilor' frățești, la adincirea și perfecționarea cu consecvență a colaborării lor reciproce, cauzei păcii și progresului.Ședința sesiunii s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de unanimitate, prietenie frățească și deplină înțelegere reciprocă.
★După încheierea lucrărilor sesiunii a avut loc ședința a 115-a a Comitetului Executiv al C.A.E.R.. care a stabilit măsuri pentru transpunerea in viață a hotăririlor adoptate la ședința a 40-a a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Lucrările ședinței au fost conduse de tovarășul Ioan Totu, viceprim- ministru al guvernului, reprezentantul permanent al ' României. în C.A.E.R.. care îndeplinește funcția de președinte al Comitetului Executiv pînă Ia următoarea ședință a sesiunii Consiliului.
+în aceeași zi a avut loc ședința a 36-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare, la care delegația română a fost condusă de tovarășul Ștefan Birlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării.

Convorbiri privind extinderea colaborării româno-sovietice 
în domeniul stiintei si tehnologieiMOSCOVA 28 — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : Din partea tovarășei academician doctor I inginer Elena Ceaușescu, prim vice- prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Consiliului "Național pentru Știință, și Tehnologie (C.N.S.T.), au fost transmise tovarășului G.T. Marciuk, vicepreședinte al. Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnologie (C.S.S.T.), conducerii C.S.S.T. și oamenilor de. știință sovietici un mesaj de salut și cele mai bune urări de succes in activitatea de dezvoltare a științei și tehnicii in U.R.S.S.Mulțumind pentru mesajul și urările adresate, G.I. Marciuk a rugat să se transmită tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu salutări cordiale și cele mai bune urări de sănătate si fericire, de mari

Sesiunea Adunării de Stat a R.P. Ungare
Pal Losonczi a fost reales președinte al Consiliului Prezidențial, 

iar Gyorgy Lâzăr — președinte al Consiliului de MiniștriBUDAPESTA 28 (Agerpres). — Adunarea de Stat a R.P. Ungare, întrunită, vineri, in prima sesiune a noii legislaturi, i-a reales pe Pal Losonczi președinte al Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, Gyorgy Lâzăr — președinte al Consiliului de Miniștri și Istvan Sarlos — pre
Pregătiri in vederea Conferinței la nivel inalt a O.U.A.ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — La Addis Abeba continuă lucrările reuniunii Comitetului de pregătire a Conferinței la nivel înalt a Organizației Unității Africane, preconizată pentru luna. viitoare, în cadrul căreia vor fi . discutate cu preponderență probleme economice. Comitetul — alcătuit .din șapte membri — elaborează proiectele unor rezoluții referitoare la modalitățile de redresare a situației economice din Afr- ca. într-un proiect de document sint analizate modul cum s-a transpus în practică planul de acțiune adop
WASHINGTON

Adoptarea bugetului militar în Camera 
Reprezentanților a Congresului S.U.A.WASHINGTON 28 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a adoptat — du 278 de voturi pentru și 106 împotrivă — proiectul de lege privind bugetul militar pe anul financiar viitor, care începe-la’T octombrie. Totalul alocațiilor a;s.fQSt .limitat la .292...miliarde de dolari — transmit agențiile U.P.I. și Reuter — sumă ce echivalează cu înghețarea practică a cheltuielilor militare la nivelul bugetului actual, fiind inferioară, "celei adoptate în Senat — de 302 miliarde de dolari — și celei solicitate inițial de administrație — de 322 miliarde de dolari. Ea constituie, totuși, cel mai mare buget militar din istoria S.U.A. Acțiunea Camerei Reprezentanților este considerată la Washington ca o expresie a dorinței opiniei publice americană de frînare a spiralei accentuate a cheltuielilor militare.La proiectul de lege menționat, Camera Reprezentanților a adoptat,
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. NAMEZE. In cursul convorbirilor I oficiale de la Kremlin dintre dele- | gațiile de partid și guvernamentale ale U.R.S.S. și R.S. Vietnam, 
I conduse de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și, respectiv, Le Duan, secretar ge- • neral al C.C. al P.C.V., a avut loc un schimb de păreri in probleme I ale relațiilor bilaterale, ale actualității internaționale. După cum informează agenția T.A.S.S., a fost | exprimată dorința extinderii, in continuare, a relațiilor sovieto-vi- [ etnameze. Totodată, s-a reafirmat hotărirea de a transforma conti- ' nentul asiatic intr-o zonă a păcii I' și cooperării reciproc avantajoase.Ă fost relevat rolul crescind al mișcării de nealiniere in lupta pentru pace, împotriva cursei înar- I mărilor, pentru edificarea relațiilor economice internaționale pe baze echitabile și democratice.

ÎNTREVEDERE LA BERLIN.I Erich Honecker, secretar general alC.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germa- | ne, a primit, la Berlin, delegațiaAdunării Naționale a Reprezentan- Ițițor Populari a R.P. Chineze, condusă de Wang Renzhong, vicepreședinte al Comitetului Permanent al A.N.R.P; — transmite agenția I A.D.N. A fost evocat, cu acest pri- I lftj, cursul pozitiv al relațiilor dintre cele două țări in toate dome- Iniile; in special pe plan economie.în cursul întrevederii s-a subliniat că statele lumii trebuie să folo- Isească toate mijloacele pentru prevenirea unui cataclism nuclear, pentru evitarea militarizării spațiului cosmic, pentru salvgardarea păcii-in lume.
PRIMIRE LA BUDAPESTA. — Janos Kadar, secretar general al P.M.S.U., l-a primit, la Budapesta, pe Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., președintele Internaționalei socialiste. în cursul intilnirii — informează agenția M.T.I. — au avut loc un. schimb de păreri in probleme importante ale actualității internaționale, evidențiin- du-se, în primul rind, necesitatea 

și importante succese în întreaga activitate de dezvoltare a științei și tehnologiei in România.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul G.I. Marciuk a tovarășului Emilian Dobrescu. ministru secretar de stat la C.N.S.T., care a participat la lucrările sesiunii a 35-a a subcomisiei mixte româno-sovietice de colaborare tehnico-științifică.în sesiunea subcomisiei au fost apreciate pozitiv rezultatele de pinâ acum și s-a convenit asupra proiectului Programului de cooperare in domeniul științei și tehnologiei dintre cele două țări pe perioada 1986— 1990, care prevede extinderea in continuare a colaborării in domenii cum sint : dezvoltarea bazei de materii prime și energeticii, electronizarea economiei naționale, automatizarea complexă, crearea de noi tehnologii și materiale, utilizarea mai largă a biotehnologiilor și altele.

ședinte al Adunării de Stat. Vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri au fost aleși Laszlo Maroti, Lajos Czinege, Judit Csehak, Lajos Falu- vegi și Marjai Jozsef. Au fost desemnați. de asemenea, membrii guvernului. portofoliul Ministerului de. Externe fiind incredințat lui Peter Varkonyi.
tat de O.U.A. la Lagos în 1980, măsurile de urgență in problema aprovizionării cu alimente, redresarea agriculturii pe continent, combaterea fenomenului înaintării deșertului, măsurile de soluționare a datoriei externe a statelor africane, realizarea unei platforme comune de acțiune a statelor continentului in diverse foruri internaționale, alte probleme social-economice din viața continentului. Agenția KUNA precizează că acest document a fost a- probat la reuniunea ministerială a O.U.A.

pe de altă parte, cu 312 voturi pentru și 111 contra, un amendament prin care președintele Ronald Reagan este împuternicit să trimită trupe americane in Nicaragua numai în anumită condiții fără aprobarea prealabilă a Congresului. Amendamentul a fost adoptat după respingerea mai multor propuneri privind împuternicirea administrației de a întrepriride astfel de acțiuni. necondiționat, fără consultarea prealabilă a Congresului, atunci cind ar considera necesar. In acest context, amendamentul adoptat este interpretat ca reprezentînd in fapt o interdicție în ceea ce privește implicarea forțelor armate ale S.U,A. in Nicaragua, fără aprobarea prealabilă a Congresului.întrucît între textele proiectului de lege aprobat de cele două camere ale Congresului există deosebiri mari, urmează să fie constituit un comitet mixt însărcinat cu realizarea unui compromis.

eliminării pericolului unui război nuclear care amenință omenirea, încetării cursei înarmărilor și reducerii încordării internaționale. Părțile s-au pronunțat pentru soluționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, pentru continuarea dialogului dintre state cu orinduiri sociale diferite, și extinderea cooperării pe baze reciproc avantajoase.
ACORD; La Ministerul federal al Afacerilor Externe al Austriei a avut loc schimbul de note verbale prin care se modifică acprdul bilateral privind transporturile aeriene civile dintre România și Austria. Prin modificarea acordului se aduc facilități activității desfășurate de reprezentanțele companiilor aeriene ale celor două țări.
PREGĂTIRI. Sub președinția lui Vidoie Jarkovici, la Belgrad s-a întrunit Comitetul pentru pregătirea celui de-al XIII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, pentru a examina proiectul platformei Forumului comuniștilor iugoslavi — relatează agenția Taniug.
LA TIRANA s-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Populare a R.P.S. Albania, Forul legislativ suprem a examinat și aprobat raportul Consiliului de Miniștri, a- supra situației actuale in domeniul serviciilor comerciale și construcțiilor in mediul rural. A fost adoptată o hotărîre privind îmbunătățirea activității in aceste sectoare, pentru reducerea continuă a deosebirilor dintre sat și oraș — transmite agenția A.T.A.

TURNEUL ANSAMBLULUI „JUNII SIBIULUI" 1N S.U.A. La teatrul | 
„Capitol" din Cleveland — Ohio . a avut loc spectacolul de gală al an- | 
samblului „Junii Sibiului", manifestare care a inaugurat turneul ansam
blului folcloric romanesc in S.U.A. O asistență numeroasă a aplaudat și i 
ovaționat îndelung evoluția deosebită a soliștilor vocali, a instrumentiști
lor, precum și a grupului de dansatori. Membrii ansamblului, imbrăcați I în frumoasele costume ale portului popular sibian, au participat la 
„Parada populară". In continuare, membrii ansamblului au prezentat spec
tacole in localitățile Canton-Ohio, Lansing-Illihois, Chicago, urmind a 
evolua și pe scena Institutului de artă din Detroit, precum și in cadrul 
Festivalului internațional de folclor din Drummonaville-Canada. i

Apel la punerea sub 
interdicție a armelor 
nucleare și spațialeGENEVA 28 (Agerpres). — Primul ministru al Suediei. Olof Palme, a lansat un nou apel la punerea sub interdicție a armelor nucleare și spațiale, pronunțîndu-se, in același timp, pentru oprirea proiectării, producerii și amplasării de asemenea arme pe perioada negocierilor sovie- to-americane de la Geneva, informează agențiile Associated Press și Taniug.Vorbind în cadrul unui simpozion — in curs de desfășurare la Geneva — asupra consecințelor unui război nuclear, premierul suedez a arătat că statele nenucleare „au dreptul să aștepte mai mult" de la negocierile sovieto-americane de la Geneva. Este pur și simplu inacceptabil ca viitorul civilizației să rămi- nă numai in miinile uneia sau unora din cele cinci state nucleare, a declarat premierul suedez.
ORIENTUL
MIJLOCIUBEIRUT 28 (Agerpres). — In baza prevederilor acordului recent intervenit intre reprezentanții părților interesate, forțele interne de securitate din Liban și-au încheiat operațiunea de amplasare a unor efective în interiorul taberelor de refugiați palestinieni de la Shatila și Bourj El Barajneh. Surse ale Comitetului de coordonare, din care fac parte reprezentanți ai tuturor părților semnatare ale acordului menționat, au relevat, potrivit agenției KUNA, că mișcarea Amal . va elibera un număr de 75 de deținuți palestinieni.PARIS 28 (Agerpres). — Delegația. iordanianorpalestlniană aflată in vizită oficială la Paris, în cadrul unui turneu pe care il întreprinde in Europa occidentală, a avut convorbiri cu ministrul francez al relațiilor externe, Roland Dumas. Membrii delegației au prezentat punctul de vedere al celor două părți privind soluționarea justă și durabilă pe cale negociată a situației din Orientul Mijlociu.La sfirșitul convorbirilor, ei au declarat că au insistat asupra necesității ca reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei să facă parte din orice delegație iordaniano-palestiniană de negocieri, punct de vedere acceptat de Italia în cadrul convorbirilor, avute de membrii delegației la Roma, informează agenția U.P.I.

BRAZILIA :

„Pachet de măsuri 
economice de urgentă”BRASILIA 28 (Agerpres). — Președintele Braziliei, Jose Sarney, urmează să prezinte, luni, un „pachet de măsuri economice de urgență", al căror.- scop principal este reducerea deficitului financiar și stoparea inflației — transmite agenția Prensa Latina, citind un comunicat dat publicității in capitala țării. între măsurile preconizate figurează Înghețarea proiectelor necesitind investiții deosebit de mari, cum sint cele privind construirea unor magistrale feroviare și rutiere, precum și a unui complex siderurgic gigant.

VINERI A ÎNCEPUT LA MI
LANO REUNIUNEA LA NIVEL 
ÎNALT A C.E.E.. la lucrările căreia participă șefii de stat și de guvern ai „celor zece", precum, și premierii Spaniei și Portugaliei, viitoare țări membre ale Pieței comune. Dezbaterile sint dominate de o serie de teme majore, printre care reforma unor instituții comunitare și crearea unei piețe comune, in domeniul tehnologiilor de virf.

UN AVION DE RECUNOAȘTERE cu zbor la mare altitudine, aparți- nind forțelor aeriene americane, a pătruns vineri in spațiul aerian al R.P.D. Coreene, transmite agenția A.C.T.C. Este a II-a violare a spațiului aerian al R.P.D.C. in cursul lunii, iunie, menționează agenția citată, care subliniază, totodată, că asemenea acțiuni provocatoare și periculoase au loc intr-o perioadă cind a fost reluat dialogul dintre Nordul și Sudul Coreei, fiind destinate să mențină o stare de încordare în peninsulă.PRIN PRELUCRAREA DATELOR TRANSMISE DE SONDELE 
COSMICE „VEGA-15" și „VEGA- 
16“ specialiștii au stabilit că, la fel 
ca și pe alte planete ale sistemu
lui solar, și pe Venus există cra
tere, relatează agenția T.A.S.S. 
Piuă in prezent au fost numărate 
peste 100 de cratere, cel mai mare 
avind. diametrul de 140 km. Se pre
supune că ele s-au format ca 
urmare a impactului unor meteo
riți cu suprafața planetei Venus. 
Pînă acum se considera că pe Ve
nus nu există cratere deoarece 
planeta are o atmosferă densă care 
servește drept barieră împotriva 
unor corpuri de origine cosmică.
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