
. ; eg LSGT» PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI°VĂ!

Anul LIV Nr. 13 337 Prima ediție Miercuri 10 iulie 1985 6 PAGINI - 50 BANI

lUVARASUl NICULAE CEAUSESCU
SI TBVARASA ELENA CEAUSESCU S-AU REINTILNIT
PRESEBINIELE REPUBLICII MALTA. AGATHA BARBARA

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, marți, cu președintele Republicii Malta, Agatha Barbara.Oaspetele a exprimat cele mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă de care s-a bucurat în timpul șederii în țara noastră, pentru programul deosebit de interesant ce i-a fost rezervat. Șeful statului maltez a arătat că posibilitatea oferită de a cunoaște direct importante sectoare ale vieții materia
Oamenii muncii 

din agricultura județului 
Olt au încheiat 

recoltarea griuluiOamenii muncii din agricultura județului Olt raportează cu mindrie patriotică că au reușit în opt zile bune de lucru să recolteze griul de consum de pe întreaga suprafață cultivată..In telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Olt al P.C.R., se arată:în această primăvară, în apropierea sărbătoririi gloriosului jubileu a două decenii de la Congresul al IX-lea, cind dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, ați fost ales în suprema funcție de partid, prezența dumneavoastră și a tovarășei Elena Ceaușescu în unități agricole din județul nostru, indicațiile, orientările și sarcinile ce ni le-ați dat cu prilejul vizitei au constituit pentru noi toți înflăcărate imbolduri în muncă pentru a strînge la timp și fără pierderi fiecare grăunte de aur al piinii.în această perioadă, întreaga suflare omenească a satelor acționează pentru eliberarea terenurilor de producția secundară, insămințarea culturilor duble și succesive, recoltarea legumelor pentru export, executarea arăturilor adinei de vară, pentru a pune baze solide recoltelor anului viitor.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa și in continuare fără preget pentru a îndeplini cu responsabilitate comunistă sarcinile ce ne revin, onorînd, astfel, marea cinste făcută organizației județene de partid prin conferirea Ordinului „Meritul Agricol" clasa I pentru rezultatele obținute în întrecerea socialistă. 

le și spirituale a poporului român i-a întărit convingerea în posibilitățile reale de dezvoltare în continuare a. relațiilor de colaborare multilaterală între ■ cele două țări. Președintele Maltei a avut cuvinte de apreciere la adresa realizărilor poporului român și a elogiat activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu consacrată progresului multilateral al țării, eforturile și inițiativele sale de largă audiență internațională în vederea soluționării marilor probleme ale umanității.
Străbătînd astăzi județul Giurgiu, unul din tinerele județe ale țării, de la a cărui înființare ca unitate administrativă de sine stătătoare s-au împlinit abia 4 ani, rămii impresionat de înfățișarea-i prosperă pe care munca harnicilor săi locuitori a făurit-o cu însuflețită pasiune. Pornind că razele unui soare' din municipiul de reședință, care a și dat denumirea județului, noi și minunate nestemate strălucesc ca niște salbe luminoase pe cuprinsul acestui străvechi ținut de țară unde, în a- farâ de Giurgiu, istoria patriei noastre a pecetluit, la Călugăreni, cu buzduganul marelui voievod Mihai Viteazul, însemnul de eroism și demnitate al neamului românesc.Un colt de țară păstrător de tradiție și înzestrat cu spiritul de. inițiativă și cu hărnicia proprii locuitorilor acestui județ, deve- niți, cu deosebire in anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, neo- bosiți făurari de frumos. Drept urmare, județul Giurgiu se înscrie pe noua hartă a țării cu trainice ctitorii industriale, agrare, social-culturale. Printre ele, platforma chimică din municipiul Giurgiu, întreprinderea de mașini și utilaj greu din același oraș — rod al colaborării româno- bulgare, șantierul naval giurgiuvean, schela de extracție a petrolului de la Bolintin Vale — bogăție de aur negru lingă aurul unduitor al holdelor mănoase, întreprinderea agricolă de stat „30 Decembrie" — mereu fruntașă pe ramură, întreprinderea .industrială „Borangicul" și întreprinderea agricolă de stat „A- vicola" — ambele din Mi- hăilești sau cunoscute și apreciate stațiuni și institute de cercetare, cum ar ti: pentru legumicultura și floricultură la Vidra, de inginerie tehnologică, irigații și drenaje la Bănea- sa, pentru viticultură la Greaca, împreună cu alte

în timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de rezultatele vizitei și ale convorbirilor purtate cu acest prilej, care au ■pus în evidență dorința României și Maltei de a dezvolta și întări în continuare bunele raporturi dintre țările și popoarele noastre. S-a 'subliniat convingerea că actuala întîlnire la nivel înalt, ca și cea de la La Valletta, din octombrie 1983, se va înscrie ca o contribuție importantă la extinderea și aprofundarea legăturilor de 
nenumărate unități economice puternice cu care giurgiuvenii, pe drept cu- vint. se mîndresc. Se mîn- dresc cu atit mai mult cu cit la temelia lor se află actul de ctitorire, cuvîn- tul. îndemnul, sprijinul personal acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul frecventelor sale vizite de lucru în acest județ.Ceea ce impresionează în mod deosebit este noul chip al oamenilor scăldat

litățile județului, iar setea de cunoaștere a oamenilor acestor locuri se exprimă și prin bogata paletă a activităților desfășurate pentru popularizarea și difuzarea cărții de cele 58 de biblioteci publice care, iată, numai în anul 1984, au înscris peste 30 650 de cititori, a celor 100 de cinematografe din județ care, în același an, au înregistrat peste 1 878 000 de spectatori. Adăugind la toate acestea afluența locuitori-
înnoiri 

într-o străveche 
vatră de țară

de lumina bucuriei pentru rodnicia muncii și aureolat de împlinirile spirituale care înfrumusețează astăzi, în zilele noii noastre istorii, și meleagurile Cimpiei Române. Măsura în care acești minunați oameni împletesc munca însuflețită cu pasiunea pentru cultură o dă amploarea Festivalului național „Cîntarea României", fiecare ediție a acestei grandioase întreceri a muncii și creației mar- cînd creșteri impresionante ale potențialului artistic al județului. Dacă, de pildă, la cea de a III-a ediție au participat 640 de formații cu 8 820 de artiști amatori, la ediția actuală, a V-a, numărul formațiilor depășește 960, cu peste 13 300 de artiști amatori. O expresie convingătoare a caracterului de masă al culturii este și numărul mare — 86 — al cercurilor și cenaclurilor literare în care activează peste 1 000 de muncitori, tehnicieni, cooperatori, elevi din loca

tor la cele 355 cursuri ale celor 58 , de universități cultural-științifice, cu peste 12 660 de cursanți în 1984, ca și interesul cu care sînt urmărite intilnirile săptăminale cu cele 87 de brigăzi științifice în care activează peste 400 de specialiști, avem o imagine edificatoare pentru ce înseamnă adevărata cucerire a celor două decenii de nouă epopee socialistă și în acest tînăr județ al patriei: bunăstarea și fericirea oamenilor.„De altfel, acesta este și suportul trainic pe care s-au inițiat și au devenit tradiționale o seamă de manifestări cultural-educative cu larg caracter de masă desfășurate în județul nostru, îmi spune tovarășul Gheorghe ’ Ciobanu, instructor al Comitetului județean de cultură și e- ducație socialistă. La ele participă toate cele 100 de cămine culturale, cele 3 cluburi muncitorești, casa municipală de cultură din

prietenie și colaborare româno- malteze, în interesul reciproc, al cauzei generale a păcii, securității și înțelegerii.Schimbul de păreri privind dezvoltarea raporturilor bilaterale pe diferite planuri, precum și în legătură cu o serie de probleme ale actualității internaționale a continuat în cadrul unui dineu.Convorbirile și dineul au decurs într-o atmosferă de cordialitate, de caldă înțelegere și stimă reciprocă.
Giurgiu, Școala populară de artă (o altă instituție de cultură cu tradiție), ca și colectivul teatrului „Ion Vasilescu". Dintre manifestările de amploare integrate Festivalului național „Cîntarea României", același interlocutor amintește de Festivalul interju- dețean de poezie și muzică patriotică și revoluționară „Viitor de aur, țara noastră are", Festivalul de folclor „Pe marginea Dunării", cel de cîntece populare și folclor nou „Spic de aur giurgiuvean" sau Festivalul de muzică ușoară „Portativul tinereții" — rampă de lansare pentru tinerii interpreți de gen, ca și manifestările permanente dedicate fruntașilor în muncă din industria și a- griculturâ județului, reunite sub genericul „Cinste vouă, mîini de aur".Profilul spiritual al județului Giurgiu, oglindit grăitor de Festivalul național „Cîntarea României", s-a îmbogățit în actuala e- diție a acestei ample manifestări de educație politică și cultură socialistă cu noi cîștiguri de ordin calitativ, exprimate in bilanțul pozitiv al fazei județene, desfășurate recenț, la care au participat un mare număr de formații și interpreți, dovadă a unor preocupări permanente ale factorilor educativi din întreprinderile economice din municipiul Giurgiu, dar și ale celor din Ghimpați, 30 Decembrie, Bolintin Vale, Bolintin Deal, Letca Nouă, Vedea, Singureni, Clejani sau Dărăști — Ilfov.Intr-adevăr, străbătînd astăzi, în anul însemnat cu marea sărbătoare a celor două decenii ale „Epocii Ceaușescu", tinărul județ Giurgiu, ai în față minunatul tablou al înnoirilor care dau și acestui colț de plai românesc înfățișarea prosperă, proprie întregii țări în cei mai frumoși și cutezători ani ai istoriei sale contemporane.
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Prodigioasă operă teoretică, științifică- 
expresie a spiritohi creator, revoliitmar

„Partidul nostru a pornit și pornește de la necesitatea 
cunoașterii și aplicării creatoare a adevărurilor și legităților 
general obiective la condițiile concrete din țara noastră. Via
ța, realitățile, marile realizări obținute de poporul român 
in dezvoltarea economico-socială, în construcția socialistă 
demonstrează cu putere justețea politicii generale a parti
dului, forța atotbiruitoare a materialismului dialectic și is
toric, a socialismului științific”.

NICOLAE CEAUȘESCUîn cel de-al 20-lea an al epocii inaugurate de Congresul al IX-le i cinstim mărețele ctitorii ale acestei glorioase perioade, omagiem munca eroică a poporului, condus de partid, pentru a înălța patria pe noi culmi ale progresului și dezvoltării. Aniversarea a 20 de ani de glorioasă istorie revoluționară este un minunat prilej pentru a sublinia una din preocupările centrale ale acestei perioade și care constituie una din explicațiile fundamentale ale rodniciei sale — prodigioasa activitate teoretică a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. de interpretare creatoare a realităților și proceselor vieții, de analiză a stadiului construcției socialiste în patria noastră, de identificare a unor soluții novatoare la problemele dezvoltării țării noastre, ale lumii contemporane în general.Prin întreaga sa activitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a impus conștiinței naționale ca un conducător de mare cutezanță, întruchipind in mod exemplar spiritul novator, ca o puternică personalitate care a desfășurat o amplă și laborioasă activitate teoretică, de întemeiere a marilor orientări politice, dc fundamentare a unor idei și aprecieri care, dezvoltind tezele dc bază ale teoriei
în preajma aniversării a două decenii 

de la istoricul Congres al IX-lea al partidului

TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la simpozionul organizat
de Comitetul

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții Ia simpozionul omagial, organizat de Comitetul de partid al municipiului București, în cadrul ciclului de manjfestări politico-ideologice dedicate aniversării a două decenii care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — moment decisiv în intregul proces revoluționar de făurire și dezvoltare a orinduirii noastre socialiste — vă exprimă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, profundul lor devotament, simțămintele de aleasă stimă și prețuire pentru

de participanții la simpozionul organizat 
de Ministerul Apărării Naționale

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,Participanții la simpozionul omagial organizat de Ministerul Apărării Naționale consacrat aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. înscris in suita amplelor manifestări politico-educative prin care armata României socialiste, asemenea întregului popor, cinstește importantul eveniment istoric de acum două decenii, iși exprimă profunda recunoștință față de activitatea e- roică, revoluționară, neobosită pe care o desfășurați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Timiș al P. C. R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste zile, încărcate de ample și profunde semnificații, cind se împlinesc două decenii de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, congres care a inaugurat o epocă de autentică renaștere a României socialiste, poporului nostru i se oferă fericitul prilej de a aduce un nou și fierbinte omagiu personalității dumneavoastră de eminent conducător, înflăcărat revoluționar și patriot, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, neobosit

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Harghita al P. C. R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Noi, participanții la simpozionul organizat cu prilejul aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, vă adresăm — in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor, fără deosebire de naționalitate din județul Harghita — cel mai fierbinte omagiu, dumneavoastră, marele patriot și revoluționar, făuritorul și promotorul prestigios al întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, omul care a știut să 

revoluționare, călăuzesc procesul de edificare a noii societăți. Cu a- portul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu. procesul de edificare a noii societăți a fost regîndit in toate lațurile și componentele sale, activitatea constructivă a poporului beneficiind, astfel, de concluziile unei abordări realiste a problemelor strategice și tactice ale construcției socialiste, de soluții adecvate cerințelor de progres ale societății, de orientări și orizonturi novatoare. începînd cu data alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului, plă activitate interpretare taților, ale sînt Congresul al IX-lea și celelalte congrese care i-au urmat, conferințele naționale, plenare ale C.C. al P.C.R., între care se distinge, prin ponderea pe care o dețin problemele teoretice, prin densitatea aprecierilor novatoare, plenara din iunie 1982.

s-a inițiat o am- de cercetare și creatoare a reali- cărei puncte nodale

Intr-un spirit revoluționar, de amplă deschidere față de problemele cu care se confruntă societatea socialistă și lumea contemporană în general. tovarășul Nicolae Ceaușescu definește cu limpezime rolul și importanța activității tcoretico-ideolo- gice in viața partidului, în condu

municipal București al P. C. R.tot ceea ce ați făcut și faceți pentru fericirea și bunăstarea poporului nostru, pentru propășirea patriei.Prin deschiderile sale înnoitoare, prin abordarea profund creatoare a problemelor teoretice și practice ale construcției socialiste, Congresul al IX-lea al partidului a inaugurat cea mai glorioasă perioadă din istoria de muncă și luptă a poporului român, epoca celor mai mărețe realizări, indisolubil legate de personalitatea dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, care întruchipează cutezanță revoluționară, înalt patriotism, capacitate creatoare, gîndire profundă, putere de investigare și sinteză a

Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului și a țării, față de modul strălucit în care conduceți cu înțelepciune și clarviziune, cu neasemuită dăruire patriotică vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mintul patriei. împreună cu întreaga națiune omagiem cutezanța și fermitatea cu care militați pentru apărarea independenței, suveranității și integrității țării, inestimabila dumneavoastră contribuție Ia dezvoltarea teoriei și gîndirii revoluționare, la ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație și triumful nobilei cauze a păcii și prieteniei între popoare.

luptător pentru cauza libertății și independenței tuturor națiunilor, pentru progres social, colaborare și pace in lume. Cu mindria dc a vă avea in fruntea partidului și a tării, dorim să exprimăm și cu a- ceastă ocazie, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. recunoștința noastră fierbinte pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre gloria și fericirea noastră, a tuturor, pentru activitatea pe care o desfășurați, cu uriașă putere de muncă, înțelepciune și inaltă competență, în organizarea și conducerea întregii opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei 

confere întregului proces de construcție a noii orinduiri sociale pe pămîntul patriei dinamismul unei opere de grandioasă renaștere națională și semnificațiile unei transformări istorice radicale. Această epocă, denumită — in semn de inaltă cinstire față de conducătorul partidului și statului prin cuvinte firești și indestructibil alăturate — „Epoca Nicolae Ceaușescu", a dat României o înfățișare nouă, modernă, inscriind-o pe coordonatele civilizației socialiste și comuniste.Personalitatea puternică, gin- direa cutezătoare, de profundă originalitate — izvorîtă din înțele

cerea de ansamblu a societății. Sporirea interdependențelor dintre diferitele laturi ale vieții sociale, creșterea complexității proceselor econo- mico-sociale, apariția unor tendințe și fenomene noi impun intensificarea activității de elaborare și re- elaborare teoretică, de studiere a acestor probleme și de identificare a unor soluții originale, novatoare, consacră activitatea teoretică drept latură inseparabilă a acestui proces, una din premisele majore care îi asigură perspectivă, vitalitate, eficiență.Vasta activitate teoretică, desfășurată intr-un profund spirit dialectic și novator de tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a găsit o strălucită întruchipare în Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, elaborat cu aportul hotăritor al secretarului general al partidului.Definirea liniamentelor de bază ale strategiei revoluționare pe care o definește Programul partidului a- testă nu numai profundul atașament față de valorile socialismului, voința de a face ca ele să triumfe, ci și o rară capacitate de. a asimila esența revoluționară a teoriei marxiste, de
(Continuare în pag. a III-a) 

evoluției societății noastre, a fenomenelor și evenimentelor internaționale și de fundamentare pe această bază a strategiei și tacticii dezvoltării României.în cadrul simpozionului, desfășurat într-o atmosferă de înaltă cinstire față de epoca celor mai înfloritoare împliniri, de puternică angajare patriotică, activiști de partid și de stat, cadre didactice din invățămintul superior, oameni de știință și cultură au relevat importanța istorică a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, marile realizări obținute in dezvoltarea economico-socială a 
(Continuare in pag. a V-a)

Comunicările prezentate au pus cu putere în evidență realitatea profund simțită și trăită de fiecare cetățean al patriei că perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — ale cărui hotăriri și orientări poartă nemijlocit pecetea gindirii și acțiunii dumneavoastră cutezătoare pătrunse de inaltă răspundere pentru destinele poporului român — a deschis o epocă nouă in istoria patriei, a aclus un spirit profund novator in toate domeniile construcției socialiste, delerminind adinei prefaceri revoluționare in întreaga societate românească. S-a reliefat 
(Continuare în pag. a V-a) 

noastre spre comunism, in promovarea fermă a nobilelor idealuri ale păcii și înțelegerii între națiuni.Constituie o realitate profund simțită și trăită de fiecare cetățean al patriei faptul că perioada inaugurală dc Congresul al IX-lea, ale cărei hotăriri și orientări poartă nemijlocit pecetea gindirii și acțiunii dumneavoastră cutezătoare. pătrunse dc o supremă răspundere pentru destinele poporului român, a deschis o nouă epocă în istoria noastră, a adus un spirit înnoitor în toate domeniile construc-
(Continuarc în pag. a V-a) 

gerea adincă a esenței materialismului dialectic și istoric — marea dumneavoastră experiență practică și organizatorică dobindită in cele peste 5 decenii de muncă titanică și-au pus puternic amprenta asupra programului politie și de dezvoltare economico-socială adoptat de Congresul al IX-lea al partidului. de numele și activitatea dumneavoastră fiind legate toate marile izbinzi și prefaceri înnoitoare din dezvoltarea economico- socială a patriei.întregul nostru popor dă o înaltă apreciere inestimabilei dumnea- 
(Continuare în pag. a V-a)
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BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW <vn Pentru a asigura furajele necesare în toate fermele zootehnice

Montorii de pe șantierele unor importante obiective 
energetice așteaptă încă un mare volum de utilaje

li 
il

CUM RĂSPUND ÎNTREPRINDERILE RESTANȚIERE ?

în cursul investigațiilor întreprinse de ziarul „Scinteia" pe șantiere ale unor importante obiective energetice, cu scadență apropiată, a ieșit pregnant în evidență faptul că reușita eforturilor de punere in funcțiune depinde, într-o măsură hotăritoare, de promptitudinea cu care furnizorii unor însemnate volume dc instalații și echipamente energetice își vor onora obligațiile asumate. Astfel, prin intermediul ziarului nostru, constructorii și montorii, colectivele de encrgeticieni din cadrul unor termocentrale adresează un apel muncitoresc unităților furnizoare pentru livrarea neintîrziată a ultimelor utilaje și furnituri necesare asigurării condițiilor de intrare în producție.C.E.T. TURCENI : trebuie imediat expediate 14 diafragme de la întreprinderea „Vulcan1* București.C.E.T. CRAIOVA II : sint grabnic necesare turbina de 120 MW și generatorul executate la întreprinderea de mașini grele București,

conductele de înaltă presiune fabricate de întreprinderea „Vulcan" București, precum și un număr important de pompe de la întreprinderea de pompe „Aversa" din Capitală.C.E.T. IAȘI II : mai sînt de livrat de către întreprinderea „Vulcan" din Capitală 190 tone conducte de înaltă presiune, 6 motoare de 1 000 kW, 6 supape de siguranță pentru grupul I de 50 MW, tamburul și supraincălzitoarele pentru grupul II de 50 MW. De asemenea, întreprinderea de mașini grele București nu a trimis turbina nr. 2 de 50 MW, iar întreprinderea de pompe „Aversa", pompele de zgură și cenușă pentru grupul nr. 1.Așa cum am afirmat, sosirea acestor utilaje și instalații, și furnituri pe șantierele termocentralelor menționate constituie o problemă de maximă urgență și răspundere. Motiv pentru care ne-am adresat furnizorilor in cauză. Iată, pe scurt, răspunsurile primite :

Pornind de la o experiență valoroasă și unele intenții 
bune, dar deocamdată nerealizate, din județul Teleorman, 

cîteva sugestii pentru organele agricole de specialitate

CUM ECHILIBRAȚI BALANȚA FURAJERA?
(La C.A.P. Balta Sărată, județul Teleorman)Efective de animale Necesar de furaje pentru perioada de stabulație Asigurat la data de 8 iulie1 260 taurine1 600 ovine — 1 500 t fin— 4 800 t suculente— 2 834 t grosiere — 140 t fin— 600 i suculente— 400 t grosiere

fin. Deocamdată insă așteptăm să ni se comunice județul și unitatea agricolă unde să trimitem cosașii.

„Fină la 30 iulie 
toate pompele restante 

vor fi pe șantier"Petre Gherbezan, secretar cu probleme economice al comitetului de partid de la întreprinderea de pompe „Aversa" din București :— După semnalele apărute în ziarul „Scinteia", am analizat situația in secția a Il-a producție unde se execută cele 3 pompe de zgură și cenușă BT 150—125—500 destinate termocentralei Iași II și împreună cu specialiștii de aici am hotărît să onorăm prioritar această comandă care, de ce să nu spunem, a ridicat probleme deosebite în execuție. în prezent, pregătirea fabricației este asigurată în totalitate, cele trei pompe aflindu-se in stadii avansate de montaj. Depunem eforturi stăruitoare ca pînă Ia jumătatea lunii iulie să lichidăm această comandă restantă. De asemenea, am întocmit un program special de execuție pentru cele 8 pompe de circulație pe care le așteaptă energeticienii de la C.E.T. Craiova II. Mai exact, am luat toate măsurile tehnice și organizatorice, am organizat o echipă specială de montaj care, eșalonat, va livra toate aceste pompe pînă sfirșitul lunii iulie.

alte subansamble, respectind ordinea de montaj. Angajamentul nostru pe care sintem hotăriți să-1 respectăm este ca pînă la 20 iulie să încheiem expediția părții de turbină. în ce privește generatorul, acesta este gata. Așteptăm vagonul special pentru a-1 transporta la șantier.
„Noi sintem gata, 

așteptăm țevile și motoarele"Ing. Ion Constantinescu, director comercial la întreprinderea „Vulcan** din Capitală.— Pe baza indicațiilor și orientărilor pe care ni le-a dat secretarul

problemă de maxima
Însemnătate

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

Ia

Cîteva promisiuni 
încurajatoare 

ți o incertitudineIng. Eugen Bianchi, directorul fabricii de turbine din cadrul Întreprinderii de mașini grele București : In legătură cu' restanțele pe le avem ■ față de energeticienii Craiova — turbina FIL 120care dinMW și generatorul — trebuie spus că o bună ’•*.? !‘;~pciarul nu avea condiții de preluare a subansamblelor noastre. Practic, pe șantier lipseau o macara și alfe dotări auxiliare. Acum, lucrările fiind gata, am început livrarea turbinei. Pînă la această dată am expediat plăcile de bază, carcasele și

bună pei*ioadâ de ‘timp benefit.

50 MW pen- sînt mai general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru în bazinul carbonifer al Rovinarilor, cind au fost analizate la fața locului stadiile de execuție a lucrărilor la obiectivele energetice din zonă, am trecut ime-

diat la stabilirea unor programe de acțiune, cu termene și responsabilități precise, pentru lichidarea nein- tirziată a restanțelor pe care le înregistrăm în execuția și livrarea utilajelor energetice. Pînă în prezent au fost livrate termocentralei de la Turceni, pentru grupul 6, toate cele 14 diafragme, a căror intîrziere a 1'ost semnalată într-unul din articolele apărute in ziarul „Scinteia". Cit privește restanțele față de termocentrala din Iași, trebuie spus că întreprinderea „Vulcan" nu poate încă să-și onoreze obligațiile contractuale Ia grupul 1 de 50 MW,- deoarece, la rîndul ei, nu a primit țevile speciale pentru conductele de înaltă presiune de la întreprinderea de țevi din Roman. Totodată, de la întreprinderea constructoare de mașini Reșița nu am primit cele 6 motoare de 1 009 kW. Pentru grupul 2 de Ia aceeași termocentrală, tamburul care trebuia livrat în luna aprilie îl vom realiza și expedia pe șantier pînă Ia sfirșitul acestui an. Eforturi stăruitoare depunem și pentru finalizarea intr-un timp cît mai scurt a supraincălzitoarelor 3 și 4, care se află în stadii avansate de execuție la pecția a V-a pereți- membrane. Cunoscînd bine importanța livrării la termen și în ordinea montajului a utilajelor energetice, pe care energeticienii le așteaptă ca pîinea caldă, facem un apel la colaboratorii noștri, solicitîn- du-le livrarea grabnică a țevilor și motoarelor restante.

Pentru multe unități agricole din județul Teleorman, îndeosebi pentru cele situate in nord-estul și nord- vestul județului, adică în zona neirigată, anul 1985 se arată a fi foarte dificil în asigurarea resurselor furajere necesare hrănirii animalelor pe perioada de stabulație, pînă la noua recoltă. Printre aceste unități se numără și C.A.P. Balta Sărată, al cărei sector zootehnic cuprinde un important număr de animale. După cum rezultă din sumara fișă de calculate prezentată mai sus, la jumătatea anului, cantitățile de furaje depozitate pentru timpul iernii sînt foarte mici comparativ cu cele prevăzute prin balanța furajeră. Este o situație care impune ca încă de acum să se acționeze energic, să se ia măsuri adecvate, îneît pînă la intrarea în iarnă să se asigure integral toate cantitățile de furaje necesare, in structura de sortimente stabilită, împreună cu factorii de conducere din această unitate — Ilie Ciotirnel, președinte, Alexandru Diniță, ingi- ner-șef, $i Pantelie Stan, șeful fermei vaci cu lapte — am analizat posibilitățile concrete de care dispune cooperativa în acest sens.

ce privește posibilitățile proprii de asigurare a furajelor suculente. Rezervele estimate de producere a silozului însumează 1 000 tone din cocenii de porumb în cultură principală și alte 1 000 tone de la cultura dublă de porumb pentru masă verde. Calculele arată că, de acum și pînă la toamnă, luînd în considerație toate resturile vegetale, se mai pot obține doar circa 1 000 tone de furaje grosiere. Analiza foarte exactă a posibilităților proprii existente de asigurare in continuare a furajelor indică un serios deficit la intrarea în iarnă : 960 tone fin, 2 200 tone suculente și 1 434 tone gro-
De la echipa de reporteri 

ai „Scînteii"siere. Este Insă cît se poate de îmbucurător faptul că factorii de conducere ai cooperativei, cu sprijinul direct al organelor agricole județene, au acționat din timp pentru a găsi și alte soluții în scopul echilibrării balanței furajere.

prelucrătoare pentru a se executa fiecare reper după bine stabilite, care să ne livrarea acestui agregat cel

Referitor la turbina de tru C.E.T. Iași, lucrurile complicate. In primul rind, termenul planificat este iulie 1985. Este adevărat că sînt unele dificultăți legate de asigurarea semifabricatelor turnate și forjate chiar din întreprinderea noastră, dar am luat toate măsurile tehnice si organizatorice în 'secțiileputea grafice permitătirziu în luna septembrie, pentru a nu afecta punerea in funcțiune a acestui obiectiv care va avea loc la sfirșitul acestui an.In ce privește suporți! portperii pentru blocul 6 Turceni, comanda telex cu nr. 672/6.V.1985, invocată de beneficiar, prin care ni se solicită aceste piese, nici nu a intrat în întreprindere. Important este că o dată cu furnitura de bază noi am livrat pentru acest bloc și portperiile.

Răspunsurile furnizorilor restanțieri sînt numai parțial satisfăcătoare. Este, desigur, bine că toți, fără excepție, și-au exprimat hotă- 
rirea fermă de a livra cit mai repede piesele și subansamblele pe 
care energeticienii le așteaptă, stabilind in acest scop o serie de măsuri și 
chiar termene pentru lichidarea restanțelor. Spunem chiar termene, de
oarece in privința asigurării grabnice a acestor echipamente continuă să persiste unele incertitudini, datorate, așa cum se poate foarte ușor desprin
de și din răspunsurile primite, cooperării defectuoase, nerespectării terme
nelor de livrare a unor semifabricate și chiar componente de utilaje. In 
fața acestei situații, considerăm necesar ca in toate aceste unități orga
nele și organizațiile de partid să stabilească cit mai repede măsurile ce 
Se impun, astfel incit incertitudinile actuale legate de termenele de 
livrare să fie cit mai repede elucidate. Toți furnizorii de utilaje pentru termocentrale trebuie să ințeleagă limpede că punerea la termen în funcțiune a obiectivelor energetice este o sarcină majoră, prioritară, stabilită de conducerea partidului, întrucit fiecare grup energetic nou contează încă din acest an, ca și in anii următori în asigurarea echilibrului balanței energetice a țării.

Gheorțjhe IONIȚA

Un reviriment ce poate și trebuie
fie consolidat

de că
Resursele proprii — 

cu mult sub necesarInventarul resurselor proprii care dispune cooperativa indicăacestea sînt insuficiente pentru acoperirea deficitului de furaje. Și a- ceasta nu din cauză că resursele ar fi mici, ci datorită producțiilor scăzute de masă verde obținute pînă acum și previzibile în continuare, ca urmare a secetei prelungite din acest an. De la 10 ianuarie și pînă în prezent în această zonă a plouat numai 30 1 de apă pe metru pătrat.Suprafața destinată producerii da furaje in ogor' propriu însumează 190 hectare, din care 125 hectare sint cultivate cu lucernă. La aceasta se adaugă 85 hectare de finețe și 50 hectare de pășuni naturale. La prima coasă de pe lucerniere și finețe s-a realizat în medie numai 10 t de masă verde la hectar. Din cauza lipsei de apă, masa verde de pe finețe nu s-a mai dezvoltat, iar pășunea este aproape complet lipsită de iarbă. Singura speranță lucerna, de la care se apreciază se mai pot obține circa 400 tone fin.Situația nu este mai bună nici
este că de

Deși colectivul întreprinderi;, de celuloză, hirtie și cartoane din Pia- * tra Neamț a depus eforturi deosebite in cursul lunilor aprilie și mai, totuși pînă la începutul lunii iunie nu a reușit să recupereze integral ■restanțele la sortimentele pe care le produce : celuloză și hirtie, cartoane și mucava. Cauzele principale care au împiedicat recuperarea restanțelor înregistrate în lunile de iarnă au constat în persistența unor „locuri înguste** in procesul tehnologic de producere a celulozei, fapt care a menținut la un nivel necorespunzător producția la această materie primă de bază pentru fabricarea hîrtiei și cartoanelor. în al doilea rind, s-a resimțit aproape în permanență lipsa unor materiale de importanță esențială în procesul tehnologic, cum sînt leșia de hidroxid de sodiu, hîrtia suport de sulfurizare, la care s-a mai a- dăugat și calitatea necorespunzătoare a combustibilului utilizattralei termice. Acestea sînt, pe scurt, faptele.Existența restanțelor la care ne referim n-a fost privită insă în întreprindere ca o situație fără ieșire, organizația de partid, unității au luat o scrie

în toate schimburile spre a se asigura un plus de operativitate în intervențiile lor pentru remedierea defecțiunilor ivite în timpul funcționării instalațiilor.Revirimentul din ultima vreme este evident. Ritmicitatea producției a sporit, acționindu-se cu mai multă hotărire pentru recuperarea restantelor. Eficiența eforturilor făcute, a măsurilor luate se concretizează in sporirea apreciabilă a producției în luna iunie, comparativ cu luna anterioară. Cu toate acestea, rezultatele obținute nu sînt încă la nivelul sarcinilor stabilite și al posibilităților existente ; nu se situează ța nivelul eforturilor pe care întregul colectiv le face și este hotărit să le facă in

oferit de trimestrul al doilea al a- cestui an : față de necesarul de 1 518 tone leșie de hidroxid de sodiu, calculat pe baza normelor de consum, direcția generală de aprovizionare și desfacere din Ministerul Industriei Chimice a emis repartiție numai pentru 656 de tone. Au trebuit să se facă numeroase intervenții la Centrala industrială de fibre chimice, hirtie și celuloză Brăila și la minister pentru a se obține o suplimentare de... 340 de tone. De altfel, cantitatea necesară de hidroxid de sodiu pentru producția anului 1985 este acoperita cu repartiții in proporție de sub 50 la sută, adresele unității către centrală (incepind cu ** cea cu numărul

în

■ ■

IHi

Pe terenurile C.A.P. Jugureanu, județul Brăila, la cositul lucernei
Foto : C. IFRIM

LA SECERIS-CU
La întreprinderea de celuloză, hirtie și cartoane din 
Piatra Neamț există condiții pentru recuperarea 
restanțelor la producția fizică, dar trebuie soluționată 
urgent problema aprovizionării cu unele materii prime 

și combustibil

la cazanele cen-
Dimpotrivă, conducerea de măsuri de ordin tehnic și organizatoric, au mobilizat puternic pe toți muncitorii și specialiștii pentru recuperarea rămînerilor în urmă, între cele mai importante acțiuni întreprinse în acest scop, lichidarea anumitor „locuri înguste" de pe . fluxul tehnologic șl sporirea gradului • ’ ’ ' .........................țin s-a rea în funcțiune a unor obiective de investiții destinate creșterii capacității de producție a celulozei, nat număr de muncitori liști au fost repartizați alături de constructori la montarea utilajelor pentru o nouă prelucrare a lemnului, care cu circa 300 metri cubi pe tatea dc materie primă pentru fabricarea celulozei, precum și la instalația de piroliză a sulfului.Totodată, pentru sporirea indicelui de folosire a instalațiilor tehnologice destinate producției de hirtie s-a hotărît ca reviziile să fie efectuate in trei schimburi, redueîndu-se astfel la jumătate timpul de oprire a acestora. Lucrătorii din secția me- cano-energetică 'au fost repartizați

de folosire a unor instalații de- un loc prioritar. Pentru aceasta hotărît și s-a trecut la devansa- cu o jumătate de an a punerii
Un insem- și specia- să lucrezelinie de va spori zi canti- produsă

continuare pentru recuperarea restanțelor la producția fizică.— Ritmul de creștere a producției din ultima perioadă nu ne mulțumește nici pe departe — ne spune tovarășul Ioan Iosub, secretarul comitetului de partid — cu atît mai mult cu cît el nu asigură recuperarea in scurt timp a restanțelor. Ac- ționînd in spiritul sarcinilor și orientărilor cuprinse in cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, căutăm în continuare noi posibilități de recuperare cît mai grabnică a restanțelor acumulate in prima parte a anului. Totuși, nivelul producției depinde în mare măsură de asigurarea cantităților necesare de hidroxid de sodiu.Principalele greutăți cu care se confruntă unitatea țin, așadar, tot de aprovizionarea' tehnico-materlală. Dacă la o serie de materiale — hîr- tie suport de sulfurizare, acid clor- hidric de sinteză și altele — furnizorii se încadrează acum în ritmul normal de livrare, continuă să ră- mină stringentă problema aprovizionării cu leșie de hidroxid de sodiu, la care — pe lingă necorelarea planului de aprovizionare cu necesarul de consum — cantitățile contractate sînt livrate în proporții reduse. Semnificativ pentru modul necorespunzător în care se desfășoară aprovizionarea unității este și exemplul

de înregistrare 14 075, din 20 octombrie 1984), în care este sesizată această inadmisibilă anomalie, rămînind fără nici un răspuns.Or, seamă ; tuație cutează asupra producției de celuloză, i de asemenea, o problemă serioasă vîscozitatea ridicată a ce creează greutăți în cazanelor de aburi.întrucit atit unitatea cît și unitățile furnizoare de păcură și hidroxid de sodiu — Combinatul petrochimic și Rafinăria Borzești — sint coordonate de Ministerul Industriei Chimice, socotim că aceste probleme pot și trebuie să fie mai rapid rezolvate. Fără îndoială, în permanență trebuie acționat pentru respectarea și reducerea normelor de consum. Este însă cu totul nefiresc și nestimulativ ca centrala de resort să repartizeze cantități mai mici de leșie de hidroxid de sodiu decit prevăd normele de consum. Atunci, cum și cu ce să se realizeze producția planificată ? Repetăm, trebuie acționat cu hotărîre împotriva risipei. De aici și pînă la neasigurarea bazei materiale strict necesare producției este însă cu totul altceva. Iar intervenția fermă a ministerului de resort se impune cu atît mai mult cu cît are în subordine toate unitățile de care depinde buna aprovizionare cu materii prime și combustibil a întreprinderii de cartoane, hirtie și celuloză din Piatra Neamț, deci poate rezolva toate problemele care condiționează îndeplinirea integrală a planului la producția fizică.
Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"

de bună această si- se reper- i negativ nivelului Constituie,păcurii, ceea funcționareabeneficiară,

ialomița: Nici un efort nu este 
precupețit pentru urgentarea recoltăriiDe multă vreme, într-o campanie agricolă de vară nu a. plouat atît de’ mult ca in ultimele două săptămîni în Bărăganul ialomițean. în aceste condiții, la recoltarea griului se folosește orice clipă bună de lucru.La cooperativa agricolă Ion Roată, unde printre ferestrele dintre ploi, in două zile, s-a recoltat grîul de pe 110 hectare din cele 970 hectare cultivate, am găsit la arie mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii gata să reia lucrul imediat ce starea de umiditate a spicelor permite. Inginerul-șef al unității, Constantin Banu, doar ieșise cu „Gloria" combi- nerului Ion Teodorescu din lan de unde luase o probă. în timp ce cu maximă rigurozitate determina umiditatea, bălă la prinz _ solă de aproape 200 de hectare ajunsese la'o umiditate de 18 la sută. Acum, după ploile căzute duminică seara și azi dimineața (n.r. — luni, 8 iulie) a ajuns la 23—24 la sută. Este umiditate de împrumut. Dacă vremea ne-ar lăsa în pace, sintem pregătiți ca în cel mult 9 zile bune de lucru să încheiem recoltarea".Președintele cooperativei agricole Ion Roată, tovarășul Tudor Oprea, ține să remarce : „Orzul de pe cele 100 de hectare l-am recoltat în 20 de ore bune de lucru, printre ferestrele cu timp bun din patru zile. Dacă era o vară normală, in două zile era a- dunat. Combinerii noștri sînt pregătiți mai bine ca oricînd, nu se mai pune problema dereglărilor cauzate de organizarea muncii. Cele 100 hectare cu culturi înainte de acest au și răsărit".La cooperativa sfoara de ploaie

ne spune cu năduf : „Sîm- grîul de pe această

duble însămînțate front masiv de ploiagricolă Alexeni, a fost mai abun-

dentă in partea de nord și atunci aria a fost imediat pregătită la' o solă de 200 de hectare, unde precipitațiile mai mici au permis intrarea combinelor la seceriș. La orele prin- zului, toate combinele erau in brazdă, iar inginerul-șef al consiliului agroindustrial Gîrbovi, Stere Biți, și șeful secției de mecanizare, Marian Andrei, urmăreau ca masa de tăiere a fiecărei combine să modeleze solul pentru a aduna toate spicele. După o oră de lucru, ținînd cont că spicele se uscaseră, aparatele de batere de la fiecare combină au fost din nou strinse și reglate.— Această operațiune o facem acum ori de cîte ori este nevoie pentru ca spicele să fie treierate complet — ne spune șeful secției S.M.A. Combinerii Gheorghe Moise. Chircă Scheaua, Ion Bratu, Ion Bogdan și mecanicul de secție Florentin Gri- gore, in timpul cit nu s-a putut intra la seceriș, au reverificat și controlat fiecare combină.în județul Ialomița, prin intervențiile operative ale imputerniciților biroului județean de partid, ale activiștilor de partid și de stat, repartizați pe unități agricole, s-au organizat'formații de secerători și cosași care acționează pe acele sole unde, datorită umidității solului, nu se poate recolta cu combinele. O a- tenție deosebită se acordă bunei corelări a recoltării cu transportul, in așa fel incit griul din buncărul combinelor să fie descărcat direct în autocamioanele și remorcile ce-1 duc la bazele de recepție, în locurile cu grijă pregătite.
Mjhai VJȘOIU
corespondentul „Scînteii"

Cu sprijinul unităților vecine— Situația precară în care ne a- flăm privind asigurarea furajelor — ne spune președintele cooperativei — ne-a determinat să solicităm sprijinul organelor agricole județene. Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție ne-a canalizat eforturile în trei direcții de acțiune. Pe scurt, iată despre ce este vorba. Pentru asigurarea unor cantități mai mari de furaje suculente, la C.A.P. Tr. Măgurele, care are întreaga suprafață amenajată pentru irigații, ni s-au repartizat 100 hectare de teren, după griu, pe care , să-1 însămînțăm cu porumb în cultură dublă pentru masă verde. O- bligația noastră este de a executa cu forțe proprii toate lucrăriie — eliberat de paie, pregătirea sblului, însămînțarea, aplicarea udărilor, pră- șitul, recoltarea și transportul — întreaga producție de masă verde revenind unității noastre. Apoi, in alte cooperative agricole, cum sînt Segarcea Vale și Traian, care au suprafețe mari cultivate cu porumb pentru boabe, ni s-au repartizat cite 100 hectare unde facem lucrările de întreținere, recoltarea șl eliberarea manuală în schimbul cocenilor. Ne-am înțeles și cu C.A.P. Slobozia Mîndra ca de pe 100 hectare cu porumb, care va fi recoltat mecanizat, să adunăm resturile vegetale pentru a fi însilozate. Că acordăm o atenție deosebită acestor soluții de acoperire a deficitului de furaje suculente și grosiere o dovedește faptul că peste 100 din noștri execută prașila a renurile ce ne-au fost în alte unități agricole.In ce privește însă acoperirea deficitului la fin lucrurile sint mai complicate. Mai putem realiza in plus față de ce am estimat 30—40 tone de frunzare, de la vița de vie. In rest, speranța noastră este la... munte. Avem pregătiți 25 de cosași pentru a-i trimite in unul din județele colinare, unde ni se vor repartiza suprafețe cu finețe naturale, pentru a strînge și transporta

cooperatorii doua pe te- repartizate

Un program judicios, 
’ aplicat pe jumătateTovarășul Gheorghe Predilă, președintele U.J.C.A.P. Teleorman, ne-a explicat că soluțiile adoptate la C.A.P. Balta Sărată, se regăsesc în cadrul unui amplu program județean pentru echilibrarea balanței furajere în toate unitățile ce au deficit mare de nutrețuri. Astfel, pentru 19 cooperative agricole cu deficit mare de furaje grosiere au fost repartizate 1 800 hectare de teren cultivat cu porumb în 10 cooperative agricole din zona irigată, pentru a fi prășit, irigat și recoltat in schimbul cocenilor. Apoi, 31 cooperative agricole, tot din zona irigată, au pus la dispoziția a 34 de cooperative cu deficit mare de suculente 3 300 hectare după griu, pentru a fi însămînțate de către acestea cu porumb pentru siloz.Totodată, 53 de cooperative agricole care nu-și pot acoperi necesarul de fin au pregătit 1 100 de cosași, care la nevoie pot ajunge la 2 500, pentru a fi trimiși în județele din zona colinară la recoltarea fînețe- lOr. Ni s-a precizat că toate aceste acțiuni de cooperare, atît in cadrul județului, cit și în afara lui sînt organizate pe bază de contracte ferme, în care se stipulează o- bligațiile reciproce ce revin unităților agricole în cauză.Se impune însă o precizare. Dacă în ce privește primele două puncte din programul județean referitoare la acoperirea deficitului de furaje suculente și grosiere există certitudinea realizării lor, nu același lucru se poate spune și despre reușita organizării cooperării cu unitățile din județele din zona colinară pentru satisfacerea necesarului de fin. Și aceasta deoarece acțiunea respectivă are un caracter local, fiind tributară unor înțelegeri arbitrare. Ca urmare, rezultatele sint departe de așteptări. Doar in județul Harghita, delegații județului Teleorman s-au ințeles cu conducerile cooperativelor agricole Topli- ța și Plăieșii de Jos să pună la dispoziție 200 hectare de finețe pentru cooperativele agricole Valea Cireșului, Tîrnava, Botoroaga șl Bă- băița, care au și trimis, de altfel, 70 cosași. • De la Suceava insă nu s-a obținut nici un rezultat, urmlnd ca. în continuare să se ia legătura pentru contractarea de finețe cu unități agricole din județele Sălaj, Sibiu și Vîlcea.Măsurile și intențiile organelor a- gricole din județul Teleorman, ca șl din alte județe din sudul țării, sînt foarte bune, pentru că, într-adevăr, pentru a asigura furajele necesare, întrajutorarea trebuie organizată a- cum, rapid, și nu la iarnă, cind e- ficiența ei va fi minimă. Iată de ce, pentru ca o asemenea acțiune să aibă succesul scontat, este necesar ca direcția de resort din Ministerul Agriculturii, în funcție de rezervele de furaje existente în zonele colinare și deficitul înregistrat în cele din sud, să faciliteze cooperarea în strîngerea furajelor, no- minalizind suprafețele disponibile și unitățile unde se află. Și, nu în ultimul rind, să stabilească criterii e- chitabile rezervele linare să interesul citului fective tării.

de cooperare, astfel incit de furaje din zonele co- fie adunate integral, in major al acoperirii defi- de fin din unitățile cu e- mari de animale, din sudul
Aurel PAPADIUC 
lucian CIUBOTARU
Stan STEFAN

TOATE FORȚELE!
mureș = Viteza de lucru este în creștereîn ultimele zile, în județul Mureș vremea s-a încălzit, iar lanurile s-au zvintat. Ca urmare, mecanizatorii și cooperatorii au trecut pe un larg front de lucru la secerișul orzului de pe cele 24 280 hectare cultivate. Cu excepția unităților agricole din consiliile agroindustriale Morăreni și Sovata, situate in nordul județului, unde starea de umiditate a solului nu permite incă intrarea combinelor in lanuri, această lucrare s-a generalizat in toate unitățile cultivatoare din Cimpia Transilvaniei și de pe Tirnave. De la inginerul Ștefan Tol- cer, director al Trustului S.M.A. Mureș, aflăm că pentru încheierea grabnică a secerișului orzului se lucrează cu 900 combine, care, și in aceste condiții mai puțin prielnice, string recolta de pe cite 3,5—4 hectare pe zi. Pină in seara zilei de luni, recolta de orz a fost strinsă, pe ansamblul județului, de pe 5 570 hectare.O imagine edificatoare asupra modului responsabil in care se acționează in aceste zile la secerișul orzului ne-au oferit-o numeroase unități agricole. „La noi, în extremitatea sudică a județului, unde orzul ocupă o suprafață de 400 hectare — ne spune Mihai Trif, președintele cooperativei agricole Săr- mașu, — in cursul unei singure zile, mecanizatorii de pe cele 15 combine au recoltat orzul de pe mai bine de 65 hectare, ceea ce reprezintă o adevărată zi-record, dacă avem în vedere că ponderea o dețin terenurile situate in pantă. Acestea ridică la 300 hectare suprafața recoltată pină acum și ne oferă garanția că, în nici două zile lucrătoare, secerișul orzului se va încheia**. Aici, ca de altfel și în cooperativele agricole vecine — Balda. Zau și Miheșu de

Cimpie — lucrările se desfășoară în flux continuu. Bunăoară, la Sărmașu, pe parcela „Titiana** de 70 hectare, de pe care s-a obținut o recoltă de peste 5 000 kg orz la hectar, în urma combinelor zeci de cooperatori lucrau de zor la Încărcarea și transportul baloților de paie. Bună organizare a muncii și in unitățile agricole din consiliile agroindustriale Iernut și Tirgu Mureș. Bunăoară, în consiliul agroindustrial Tirgu Mureș, unde orzul ocupă o suprafață de 1 360 hectare, cu cele 61 de combine s-a realizat, in cursul unei zile, o viteză de lucru de aproape 5 hectare pe combină.ne-au ocolit — ne spune Ilie Cheșa, președintele . " ' _ ’ ’Mureșeni — ar fi păcat să nu grăbim ritmul la recoltat. Este doar în interesul nostru ca acum, cind se a- nunță o recoltă de aproape 6 000 kg la hectar, nici un bob să nu rămînă pe cimp și să ne îndeplinim totodată exemplar și planul Ia cea de-a doua cultură**. E drept, la C.A.P. Mureșeni orzul ocupă o suprafață mică in comparație cu alte unități, doar 80 hectare. Cu toate acestea, reținem amănuntul că aici, prin buna organizare a muncii mecanizatorilor, recoltarea orzului s-a încheiat, practic, in nici trei zile lucrătoare. iar duble este exemplu trebuie urmat și lalte unități agricole din agroindustrial Tirgu Mureș georgiu . de Mureș. Pănet,Acățari, Găești, Văleni, Corunca și altele — unde recoltarea orzului este mai intirziată.

„Acum, cind ploilecooperativei agricole

semănatul culturilor pe terminate. Acest 
de cele- consiliul — Sin- Berghia,

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTEPRODIGIOASĂ OPERĂ TEORETICĂ, ȘTIINȚIFICĂ- EXPRESIE A SPIRITULUI CREATOR. REVOLUȚIONAR
„Schimbările care au loc în societatea noastră și pe pian mondial fac necesar 

să desfășurăm o tot mai intensă activitate educativă, ideologică, pentru studierea și 
înțelegerea fenomenelor economico-sociale, a acțiunii legilor dialecticii în dezvoltarea 
societății omenești, pentru a da răspuns științific problemelor ridicate de viață, de 
evoluția umană“.

NICOLAE CEAUȘESCU
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(Urmare din pag. I)

împlinirea a două decenii de glorioasă istorie re
voluționară, inaugurată de Congresul al IX-lea, pri
lejuiește reliefarea uneia din dimensiunile fundamen
tale ale activității partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - spiritul crea
tor, vasta operă de inovare teoretică și ideologică 
desfășurată in acest interval.

Așa cum au apreciat intemeietorii concepției despre 
lume și societate a clasei muncitoare, pentru teoria 
revoluționară nimic nu este mai primejdios decît imo
bilismul/ repetarea și aplicarea stereotipă a unor prin
cipii și teze, închistarea dogmatică in schema ab
stracte. Mai ales într-o perioadă cum este cea con
temporană, caracterizată prin radicale transformări pe 
toate planurile, prin afirmarea cu putere a revoluției 
științifico-tehnice, a celei de-a doua revoluții indus
triale, care pun in termeni noi forțele de progres ale 
societății contemporane, strategiile de conducere și 
transformare socială, spiritul creator echivalează cu 
cerința primordială a atitudinii revoluționare.

In acești 20 de ani, partidul nostru, cu aportul 
hotârîtor al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reevaluat intr-o perspectivă 
nouă, de amplă anvergură, raportul dintre teorie și 
practică, dintre adevărurile generale ale socialismu

lui științific șî realității specifice fiecărei etape, dintre 
național și internațional, conturind o concepție origi
nală și armonioasă despre strategia construcției socie
tății socialiste românești ; este epoca în care s-au 
regindit o serie de concepte și aprecieri depășite, s-a 
instituit un climat nou de abordare a problemelor, 
intemeindu-se noi deschideri teoretice, noi orientări 
politice - ceea ce a revitalizat gindirea revoluționară, 
□ deschis noi orizonturi activității constructive a po
porului. Ca urmare a acestei prodigioase activități, 
partidul și poporul nostru dispun de un sistem bine 
definit și' închegat de teze și aprecieri privind prin
cipalele probleme ale construcției socialiste, care re
prezintă marxism-leninismul creator aplicat la condițiile 
concrete ale României de azi, ale epocii contem
porane.

In acest sens, dezbaterea de față este consacrată, 
cum este și firesc, însuși spiritului creator, ca trăsă
tură dominantă a ideologiei partidului, a gindirii so- 
cial-politice și activității secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Participă la dezbatere : prof. univ. dr. Constantin 
Borgeanu, prof. univ. dr. Ovidiu Trăsnea, conf. univ. 
dr. Viorel Cornescu.

Abordare novatoare, științificăConstantin Borgeanu : Filozofie creatoare, concepția materialist-dia- lectică și istorică nu se mulțumește să urmărească meandrele numeroase și complicate ale realului, ea este o filozofie a luptei, o filozofie în continuă efervescentă și căutare. Izvo- rînd din realitate, telul filozofiei ma- terialist-dialectice este de a o depăși. de a o corecta și transforma, de a înlătura ceea ce e urît, nedrept și oștii omului, de a o recrea — după cunoscuta exprimare a lui Marx — in conformitate cu legile frumosului.Teorie revoluționară, critică, organic legată de practică, susceptibilă de reînnoire continuă, concepția noastră despre lume este prin natura ei novatoare, deschisă cerințelor vieții.Ovidiu Trăsnea: Una dintre puternicele forte motrice subiective care au accelerat progresul multilateral al României pe drumul socialismului l-a constituit, fără îndoială, acțiunea novatoare a forței sale politice conducătoare, spiritul creator ce caracterizează neabătut gindirea și opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Considerarea inovației sociale — in planul teoriei și practicii revoluționare — ca o funcție esențială, legitimizat.oare a rolului conducător al partidului comunist și-a găsit o expresie pregnantă in înlăturarea viziunii sărace, unilateralizante pină la denaturare, după care socialismul s-ar reduce la un set (fie el și sistem) de organizații și instituții. De aici și pină la reducerea socialismului la un mode.1 instituțional- organizatoric unic si obligatoriu—nu era decit un pas. cum se știe favorizat de anumite condiții istorice și stimulat de dogmatism. Ceea ce s-a ignorat, cel puțin parțial, o vreme a fost poate tocmai esențialul, că socia

lismul este in primul rind și mai ales un nou sistem de valori si că materializarea acestora îi legitimează necesitatea istorică și îi consacră supe- I rioritatea, ca treaptă a progresului uman.Or. de aici urmează necesitatea înțelegerii socialismului ca un proces de creație istorică, rezultat al luării in considerare a dialecticii generalului și particularului, al antrenării largi și efective a maselor in înfăptuirea a- cestor valori care întruchipează propriile lor interese, năzuințe, idealuri. Acest principiu susține necesitatea unei politici realiste, științifice. care nu poate să nu țină seama de condițiile specifice ale tării, ele insele rezultat al unui proces istoric de dezvoltare socială și națională, ceea ce face ca. inevitabil, orice societate socialistă să poarte amprenta puternică a geniului nativ al fiecărei națiuni. Unitatea dintre general, particular și individual se instituie astfel ca principiu fundamental al revoluției și construcției socialiste, specificul fiecărui proces revoluționar constituindu-1 tocmai unitatea lor concretă, in fiecare tară socialistă. Această unitate dialectică se instituie deci ca temei necesar pentru o abordare creatoare, consecvent novatoare a teoriei si practicii revoluționare.Constantin Borgeanu: Hotăririle Congresului al IX-lea al P.C.R.. ca și documentele ulterioare de partid care s-au ocupat de problemele ideologice au determinat o vie efervescentă a activității ideologice. In acest climat nou. principala direcție a dezvoltării gindirii teoretice privește problemele fundamentale ale dezvoltării actuale ale societății noastre, in a căror elaborare rolul hotărîtor a revenit activității teoretice a parti

dului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ovidiu Trăsnea: In această lumină dobindește o deosebită relevantă teza formulată de secretarul general al partidului nostru după care revoluția socialistă nu este un singur act, ci un proces de durată care trebuie să ducă la așezarea tuturor relațiilor sociale pe temelia trainică și nobilă a valorilor și normelor eticii și echității socialiste. Teza continuității procesului revoluționar este o ilustrare strălucită a înțelegerii consecvent dialectice a revoluției si construcției socialiste, a evidențierii etapelor distincte ale acestui proces și a necesității diagnosticării exacte a specificului calitativ al fiecăreia, din care rezultă și contradicțiile specifice și metodele cele mai adecvate de rezolvare a acestora.Evident, orice definire de etapă e si un diagnostic care implică si anumite prescripții pentru acțiunea so- cial-politică. Nesesizarea la timp a schimbărilor calitative, ignorarea cerințelor istorice, schimbătoare ale legității sociale și. din această cauză, prelungirea artificială si ilegitimă a vieții unor concepte depășite poate duce la erori esențiale, deosebit de costisitoare. întrucit inseamnă. in fapt, substituirea contradicțiilor reale ale etapei cu contradicții proprii unor etape anterioare și implicit apelul nelegitim si dăunător la metode inadecvate. Iată sensul maior al precizării făcute de secretarul general al partidului: „Trebuie să fim pe deplin conștienți că fiecare etapă de dezvoltare presupune noi forme si metode <le muncă, presupune o abordare îndrăzneață, realistă a problemelor. lipsită de dogmatism. conservatorism., de închistare si rutină".

Viorel Cornescu: Intr-adevăr, numai asigurind o dezvoltare echilibrată a tuturor componentelor sale, economia națională poate susține, la nivelurile prevăzute, procesul de dezvoltare generală a țării, poate participa eficient și competitiv la schimburile mondiale de valori. Pe de altă parte, atributul multilateralității ce caracterizează economia noastră decurge din însăși viziunea proiectată asupra făuririi orinduirii socialiste, o orînduire profund democratică, care se dezvoltă în ritm rapid si în mod echilibrat in toate componentele sale. Astfel, partidul nostru a sesizat cu clarviziune și a incorporat organic în strategia dezvoltării sociale' complexitatea legăturilor ce se formează între economie — ca parte — și societate — ca întreg — precizînd si ac- tivind toți factorii ce contribuie Ia creșterea economică, situînd pe un plan deosebit de important conștiința socialistă, participarea angajată, creatoare a oamenilor muncii în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari'.Marile înnoiri care au avut loc în societatea noastră, remarcabile cu deosebire în anii de după Congresul al IX-lea, in epoca ce poartă numele eminentului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint mărturia unei asemenea concepții de dezvoltare, a afirmării spiritului creator in toate domeniile.Constantin') Borgeanu : O însemnătate hotărîtoare in caracterizarea diferitelor etape necesare atingerii o- biectivului strategic prevăzut de Programul partidului — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintarea României spre comunism — o are progresul forțelor de producție, al bazei materiale a socialismului. Aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al P.C.R. că fără progresul general al forțelor de producție, fără

realizarea unei puternice baze materiale societatea socialistă nu s-ar putea dezvolta in continuare, coroborată cu celelalte teze formulate lă Congres privind dezvoltarea precumpănitor intensivă a forțelor de pro- ducțite, noua calitate, a acestora, rolul științei, al forței efeatoare. revoluționare a omului constituie o îmbogățire creatoare. în condițiile socialismului. a tezei materialismului istoric privind rolul determinant al forțelor de producție în viața socială.Viorel Cornescu : Asigurarea dezvoltării multilaterale a economiei are lâ bază elaborarea și fundamentarea de. către, partid, cu 'contribuția hotărîtdaVi0' a tâvărăȘului Nicolae Ceaușescu, a unui model propriu, original, dc structură a economiei naționale, corespunzător cerințelor de progres ale societății noastre, condițiilor concrete ale țării noastre. Din această optică, edificarea unei e- conomii moderne a fost gindită și înfăptuită în ultimii douăzeci de ani ca un proces complex de dezvoltare armonioasă a tuturor sectoarelor economice — industrie, agricultură, servicii, transporturi etc.—, de realizare și consolidare a unei suprastructuri economice complexe, apte să asigure adaptarea și modelarea rapidă, in condiții de eficiență, a structurilor economiei naționale la cerințele evoluției economiei mondiale.Este demn de remarcat faptul că In fundamentarea opțiunilor privind dezvoltarea in perspectivă a patriei noastre s-a pornit de la adevărul axiomatic că la baza progresului social-economic stau dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, proces care se asigură prin eforturi proprii îndreptate în direcția dezvoltării mai puternice a bazei tehnico- materiale.Congresul al IX-lca a marcat o cotitură esențială in orientarea politicii de industrializare a țării spre laturile

calitative, intensive ale acesteia, per- mițînd închegarea unui concept propriu privind industrializarea României,'ce cuprinde ca elemente principale ridicarea eficienței, folosirea rațională a resurselor, dezvoltarea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată, realizarea de produse de înaltă tehnicitate-și de calitate superioară, creșterea contribuției industriei la dezvoltarea agriculturii pe baze tehnice moderne, repartizarea •echilibrată'1» forțelor de producție in profil • teritorial - etc.In același timp, In procesul de perfecționare a structurilor economice, .ș-a, avut. în vedere ca stabilirea corelațiilor și mai ales a proporțiilor dintre ramuri să se realizeze în funcție de cerințele legilor economice obiective ale socialismului, în așa fel incit dezvoltarea ramurilor să se desfășoare in deplină concordanță cu necesitățile societății, cu resursele materiale, energetice, de forță de muncă și • financiare disponibile — condiții de bază in vederea asigurării stării de echilibru dinamic al economiei naționale.Raportindu-se lucid, creator, cu un puternic spirit analitic la realizările economiei mondiale, partidul nostru a elaborat, la Congresul al XIII-lea, un vast program de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei al cărui ax il reprezintă trecerea de la dezvoltarea extensivă la cea preponderent intensivă, paralel cu accentuarea acțiunii tuturor factorilor calitativi. Se urmărește, de fapt, constituirea acelui echilibru economic care să asigure dezvoltarea optimă a economiei naționale prin micșorarea rațională a tuturor cheltuielilor la nivelul economiei naționale, al unităților economice și pe unitatea de produs, prin ridicarea eficienței utilizării resurselor materiale și de muncă ale societății.

a gindi o serie de raporturi de cardinală importanță, in dialectica firească ă evoluției lor, in multitudinea determinărilor și condiționărilor in care se găsesc. In perioada care a trecut de la Congresul al IX- lea, tovarășul ' Nicolae Ceaușescu a elaborat teze de o mare valoare științifică, soluții originale cu adevărat înnoitoare pentru problemele dezvoltării eco- nomico-sociale a României, ale teoriei și practicii revoluționare, cum sint clarificarea științifică a etapelor dezvoltării' economico-sociale a României, caracterizarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a principiilor generale ale înaintării spre, comunism, rolul istoriei ca fundament al întregii activități teoretice și politico-educative, continuitatea procesului revoluționar, formele noi de exercitare a rolului conducător al partidului, dialectica relației partid-stat. aprofundarea problematicii națiunii, a rolului său crescind in condițiile contemporaneității, analiza naturii contradicțiilor in socialism și a modalităților de soluționare a lor. problemele adîncirii democrației muncitorești, revoluționare, relevarea funcției active a conștiinței socialiste, analiza obiectivă a raportului dintre general și particular, dintre național și internațional in dezvoltarea socială, a tendințelor fundamentale ale vieții internaționale, a contradicțiilor lumii contemporane, căile de soluționare a problemelor care confruntă popoarele in ziua de azi, în primul rind salvgardarea păcii, fundamentarea necesității unei noi ordini economice internaționale etc.Ca semn al valorii și înaltei prețuiri, constituind subiect de studiu de larg interes, creația teoretică a secretarului general al partidului este reunită în seria de opere apărute sub genericul „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", în zeci și zeci de lucrări editate în diferite colecții,Jn nenumărate volume tipărite in străinătate. Este o operă care pune cu putere în relief marile virtuți revoluționare ale gindirii secretarului general al partidului, capacitatea de a aplica în mod creator a- devărurile generale ale ,• materialismului dialectic și istoric la particularitățile țării noastre, ale etapei actuale, de a sintetiza experiența proprie în construcția socialistă. Ea reprezintă în același timp o strălucită contribuție la îmbogățirea zestrei teoretice, ideologice și politice a partidului, a tezaurului de idei ale comunismului științific, iiustrînd meritele tovarășului Nicolae Ceaușescu de eminent revoluționar al timpurilor noastre și confirmind o dată in Plus că teoria revoluționară despre lume și viață se îmbogățește permanent, pe baza aportului propriu al tuturor partidelor comuniste și muncitorești.

Construcția socialistă 
examinată intr-o viziune dialectică

O strategie originală privind edificarea 
socialismului multilateral dezvoltatConstantin Borgeanu: Dezvoltarea concepției materialist-dialectice și istorice în etapa actuală în țâra noastră se întemeiază in primul ririd pe studiul procesului de construcție socialistă in condițiile specifice ale României. Marile probleme teoretice pe care le soluționează partidul in această etapă au. toate, aspecte și semnificații care îmbogățesc, dezvoltă concepția revoluționară despre lume și viață.O asemenea problemă decurge chiar din definirea obiectivului strategic urmărit actualmente de către partidul nostru. Conceptul de socic.- tate socialistă multilateral dezvoltată elaborat de către secretarul general al partidului nostru exprimă.

în primul rind. faptul că generalizarea relațiilor , socialiste in economie, moment revoluționar de excepțională importantă în istoria construcției socialiste, nu inseamnă încă înfăptuirea plenară a socialismului, ci de-abia începutul unei opere vaste a cărei realizare ridică probleme multiple de mare anvergură. Dezvoltarea mai departe a socialismului, după realizarea economiei socialiste unitare, comportă nu numai creșterea graduâlă. cantitativă, ci transformări calitative și etape cu trăsături distincte, in conformitate cu condițiile specifice din fiecare țară in parte. în vederea aplicării din plin a principiilor socialiste. In al doilea rind, un element constitutiv al defi

nirii de către P.C.R. a etapei actuale este considerarea construirii noii orinduiri ca un proces atotcuprinzător care vizează dezvoltarea tuturor sferelor vieții sociale, intr-o concepție unitară. Este marcată astfel, pa de o parte, caducitatea unui determinism simplificator, a spiritului reductionist. Pe de.altă parte, este evidențiat faptul că. în momentul actual. în România, pe temeiul transformărilor profunde din economie, a apărut posibilitatea să capete o pondere deosebită problematica perfecționării relațiilor sociale, a dezvoltării democrației socialiste, problematica culturală, etică, umană care devin definitorii' pentru fizionomia noii orinduiri.

Ovidiu Trăsnea : Dacă Întregul proces revoluționar a dobîndit noi dimensiuni calitative după Congresul al IX-lea al partidului, aceasta se datorește și faptului că principalele domenii ale construcției socialiste au fost regindite într-o perspectivă dialectică, novatoare. Este revelatoare, de pildă, concepția dialectic- istoristă despre partid și exercitarea funcțiilor sale societate : partidul se schimbă, se transformă, se înnoiește o dată cu transformările ce au loc in societate. Iată de ce o importanță vitală au precizările aduse modului în care trebuie să fie înțeles și să se realizeze rolul conducător al partidului. Prin numărul și compoziția membrilor săi, prin calitatea acestora și prin capacitatea sa organizatorică, partidul nu mai poate fi considerat doar un detașament de avangardă. El reprezintă centrul vital al societății, forța care — emanată din rindurile ei — dinamizează energiile creatoare ale maselor populare, ale intregului popor. Chiar și creșterea continuă a rolului partidului în toate domeniile de activitate — impusă de complexitatea factorilor interni și internaționali — este înțeleasă, cura sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca „identificarea deplină a partidului cu năzuințele clasei muncitoare, aic intregului popor".O importanță cardinală au tezele formulate de secretarul genera] al partidului nostru cu privire la natura ,socială și funcțiile statului socialist. Statul nostru -socialist este reprezentantul suprem al proprietarilor și producătorilor, organizatorul vieții ' comune a intregului popor, a întregii națiuni. In această calitate nimeni nu i se poate substitui, iar funcțiile sale in conducerea științifică, unitară, planificată a întregii activități economico-sociale, în dezvoltarea societății legitimează creșterea rolului său și întărirea capacității sale. Această întărire se realizează însă în cadrul procesului ge

neral de dezvoltare și adincire a democrației socialiste, muncitorești, de consolidare continuă a vastului cadru democratic, de participare a maselor, a poporului la conducerea societății, proces care conferă noi dimensiuni democratice edificării socialiste a patriei noastre.Constantin Borgeanu : Au fost totodată dezvoltate și Îmbogățite conceptele și tezele fundamentale ale materialismului istoric, ca, de pildă, noțiunea de societate si formațiune socială, particularitățile progresului social in condițiile socialismului, specificul determinismului social etc. Un loc principal ocupă tn acest cadru analiza problematicii contradicțiilor sociale in socialism. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, ignorarea sau subaprecierea faptului că in societatea socialistă există contradicții poate fi extrem de periculoasă ; de aici necesitatea studiului și înțelegerii la timp a acțiunii contradicțiilor, a luptei hotărite pentru eliminarea fenomenelor negative din viața socială.Un grup de probleme din cs tn ce mai caracteristice pentru activitatea teoretică și practică a partidului în etapa actuală privesc conștiința socialistă, trăsăturile acesteia, dialectica raporturilor dintre existența socială și conștiința socială, formarea omului nou ; noile sensuri ale ideii de libertate în condițiile socialismului ; afirmarea sistemului de valori propriu socialismului ; dezvoltarea culturii socialiste, raporturile dintre tradiție și contemporaneitate in cultură.Deosebit de importante pentru dezvoltarea gindirii materialist-dialectice și istorice in România sini tradițiile culturale ale gindirii filozofi- co-sociale din țara noastră. Documentele de partid din anii care au urmat Congresului al IX-lea au criticat tendințele care și-au făcut loc în viața culturală în perioada ante

rioară de desconsiderare a unor realizări culturale de seamă din istoria poporului nostru. In opoziție cu asemenea tendințe, analiza științifică, materialist-istorică a filozofiei românești dezvăluie. In cadrul acestei istorii, orientări de valoare incontestabilă, avind o semnificație majoră pentru dezvoltarea concepției revoluționare despre lume in țara noastră.Printre aceste orientări menționăm, de pildă, ideea națională, care, în virtutea Împrejurărilor istorice in care s-a dezvoltat cultura românească, exprimă personalitatea și originalitatea poporului nostru, lupta pentru valorificarea capacităților sale creatoare, pentru afirmare independentă și suverană ; sau raționalismul, ca puternic filon al culturii noastre, umanismul, încrederea in om și capacitatea sa transformatoare etc.Gindirea creatoare materialist-dia- lectică și istorică găsește astfel în istoria culturii și filozofiei românești, in creațiile fundamentale ale geniului poporului nostru elemente prețioase de referință și valorificare. Concepția filozofică revoluționară se afirmă astfel ca o componentă esențială a culturii noastre, profund integrată in cadrul acesteia, ducind mai departe tradițiile ei vii si fertile.Ovidiu Trăsnea : Spiritul creator, imprimat gindirii și acțiunii sociale prin opera teoretică și practică a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se dovedește a fi coloana vertebrală a unei politici realiste și eficiente, un postulat de prim ordin al construcției socialiste. Importanța sa cardinală în edificarea noii societăți solicită preocupări sistematice in direcția afirmării la toate nivelurile de conducere și organizare socială, transformării sale într-o veritabilă forță a progresului social.Dezbatere organizată de
Paul DOBRESCU

Creația teoretico-ideologică a partidului, a secretarului său general constituie o expresie a atenției și importantei ce s-a acordat în ultimii 20 de ani activității de dezbatere și clarificare a problemelor construcției socialiste, atmosferei de emulație, spiritului deschis, lipsit de prejudecăți, în abordarea a- cestora. Și dacă activitatea de cercetare teoretico-ideologică a cunoscut o puternică dezvoltare, această se datorează tocmai acestui climat de dezbatere, de exprimare a opiniilor, exemplului de abordare creatoare oferit . de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este de aceea o datorie esențială, in spiritul :îndemnurilor secretarului general al partidului, de a dezvolta continuu activitatea teoretică, de a considera ceea ce s-a realizat pină acum drept o bază pentru o nouă cunoaștere și o nouă dezvoltare a teoriei, a concepției noastre despre lume și viată.In Raportul prezentat în fața Congresului al XIII-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Vom urca și vom străbate căi nebătătorite, necunoscute — ceea ce impune să fim animați permanent de un spirit cutezător, de hotărirea de a promova tot ce este nou și înaintat in gindirea și practica socială, de a însuși și aplica in viață cele mai noi cuceriri ale geniului uman, tezaurul cunoașterii universale. Pornind pe noul drum, să fim conștienți că nimic nu se poate realiza fără muncă, fără eforturi, fără . consum de energie și inteligență creatoare, fără spirit revoluționar, devotament și abnegație". Identificăm aici o înțelegere superioară a dialecticii rolului și importanței factorilor obiectivi și subiectivi in evoluția societății contemporanei in cea a orinduirii socialiste cu precădere, sesizarea veritabilei esențe , a socialismului, care înseamnă, înainte de toate, creație, muncă, răspundere. Acestea sint instrumentele principale de progres ale societății noastre, izvoarele sale de prosperitate. Orice greutate poate fi invinsă dacă munca și activitatea sint temeinic organizate, dacă sint folosite cum se cuvine aceste minunate pirghii ale ascensiunii lumii de azi — știința și tehnica »- dacă cultivăm in conștiința oamenilor stăruința pentru izbinda țelului socialist.Insușindu-și spiritul creator al materialismului dialectic și istoric, al gindirii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea buie să se istorice de tați, înscriind un aport mereu mai însemnat la dezbaterea și clarificarea problemelor noi, la modelarea conștiinței socialiste a maselor, la făurirea premiselor spirituale ale progresului nostru — și prin aceasta contribuind la opera măreață de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.

teoretico-ideologică tre- integreze activ operei edificare a noii socie-
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Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice consacrate împlinirii 
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 

al partidului
Au fost înfățișate marile realizări obținute în anii „Epocii 

Ceaușescu11 în dezvoltarea social-economică a patriei, contribuția 
hotărîtoare a secretarului general al partidului la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne si externe a României socialisteInepuizabila energie

Sint unul dintre oa
menii care fac fontă de Galați de aproape 
două decenii. Adică 
de la punerea in func
țiune a Celor mai pu
ternice ți moderne 
furnale ale țării, con
struite toate in vatra 
siderurgică dunăreană 
după Congresul al IX- 
lea al partidului. Mai 
înainte am lucrat un 
an la Hunedoara, atți 
zece la Călan. Cum. 
s-ar zice, o viață de 
om petrecută in veci
nătatea șarjelor fier
binți.

De aceea, e firesc să 
mă întreb nu o dată : 
ce ară făcut, mai ales 
aici, unde viața mea a 
prins rădăcini pentru 
totdeauna ? Cum. să 
numesc acest drum, 
din ultimii douăzeci de 
ani, al Siderurgiei gă- 
lățene ? Cu ce ne pre
zentăm noi, Cei de azi, 
la examenul istoriei și 
al celei mai înfloritoa
re epoci din istoria 
modernă a României ?

Sint întrebări de 
muncitor și de comu
nist care a avut șansa 
~ asemenea milioane
lor de oameni dăruiți 
muncii — să-și însu
șească temeinic o me
serie și să se afirme in 
acești ani tntrațl in 
c.bnștlința noastră drept „Epoca Ceaușescu". O 
epocă durată cu vred
nicia brațelor și ascu
țimea gindului, sub 
privirea cutezătoare, 
urmând îndemnul însu- 
flețitor și exemplul lu
minos de muncă și dă
ruire patriotică ale 
secretarului general al

partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

L-am primit , cu dra
goste și inima deschi
să, însuflețiți de pa
tosul său revoluționar, 

. de nenumărate ori, in 
cetatea noastră de foc, 
care și-a inaugurat 
șarjele de metal după 
Congresul al IX-lea al 
partidului. A trăit îm
preună cu hoi marea 
bucurie a punerii în 
funcțiune a întîiului 
obiectiv de aici — la- 

. minorul nr. 1 de tablă 
groasă. Apoi a fost 
prezent, împreună cu 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, la șarjele 
de debut de la furnale, 
oțelării, cocserii... Fie
care dialog inițiat de 
Conducătorul partidului 
și statului la locul nos
tru de muncă — o 
amintire de neșters. 
O amintire care tră
iește și ptih ■ în
demnul repetat me
reu șl mereu de ffl 
face mai mulțt de a 
stăpini mai bine tehni
ca modernă cate ni s-a 
dat pe mină, de a fi 
la înălțimea calității 
de... proprietari,, pro
ducători și benefi
ciari. îndemn pe cart 
l'-âm auzit rostit nu 
o dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
Consiliul Național al 
Oamenilor MunCii din 
care și eu fac parte. 
Inepuizabila sa ener
gie a pus și pune de 
fiecare dată la lucru 
mările energii ale po
porului. tar dacă ăr 
fi să răspund la în
trebarea: cum poate fi 
măsurat drumul din

Desfășurată In preajma Împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, congres care a deschis căile afirmării noului pentru toate domeniile de activitate creatoare, a opta ediție 
a „Concursului filmului cu tema
tică pentru tineret", inițiat și organizat de CC. al U.T.C., în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Asociația cineaștilor din Republica Socialistă România și Centrala „Româniafilfn" — aduce prin filmele înscrise In concurs, prin diversitatea lor tematică, prin mesajul și originalitatea formulelor artistice, noi și elocvente argumente asupra creației artistice raportate . la realitățile majore ale societății, ale vieții oamenilor muncii și — în raport de natura întrecerii — spre problematica muncii șl vieții tinerei generații.Primele zile ale actualei ediții a concursului au propus, prin peliculele prezentate, atit în ce privește filmele artistice, cit și documentarele și filmele de animație, titluri care vin să confirme existența unor statornice preocupări pentru realizarea unor creații cinematografice de rezonanță, apte să răspundă comandamentelor idep- logico-estetice cu care societatea însăși l-a învestit pe oamenii de artă.Imaginea dinamică, robustețea și elanul creator al tinerei generații și-au aflat echivalențe pe măsură in filmul dOcumentar-artiștic „Tineretul României socialiste" (scenariul Sorin Stanciu, regia Cornel Diaconu), film care,-printr-o sensibilă investigare a muncii și vieții tineretului patriei, se constituie intr-un emoționant portret al tinerei generații, in marele efort de construcție, operă strălucit condusă de partidul comunist, prin clarvăzătoarele orientări datorate secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui prezență în mijlocul tineretului este înfățișată in film încărcată de semnificația grijii față de viitorul însuși al patriei.O imagine elocventă a tinerelor generații, a talentului șl perseverenței cu care s-au angajat de-a lungul celor patru decenii de viață liberă a patriei, și cu deosebire in cei douăzeci de ani care sint cuprinși în arcul de timp inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului, pentru afirmarea culorilor patriei în mari competiții sportive 

ultimele două decenii 
al siderurgiei gălățene, 
atunci trebuie neapă
rat să pornesc tocmai 
de la acest înflăcărat 
îndemn. Străduindu-ne 
să-l urmăm, noi pro
ducem azi, la Galați, 
mai bine de șapte mi
lioane tone de oțel. 
S-au elaborat in acești 
ani peste 400 noi mărci 
de oțeluri, între care 
se numără cele desti
nate programului nu
clear, industriilor elec
trotehnică, construc
toare de automobile și 
așa mai departe.

Să cutezi necontenit, 
să-ți slujești cu abne
gație patria, partidul și 
poporul, să acționezi 
ca adevărat revoluțio
nar, cuvîntul dat Să fie 
totdeauna însoțit de 
faptă, să pui mai pre
sus de orice interesele 
supreme ale țării — 
sint doar citeva dintre 
ideile fierbinți care 
s-ău întipărit in con
știința noastră după 
fiecare Întîlnire CU Cel 
mai iubit fiu al po
porului nostru. Iată de 
Ce socotesc că avem 
toate temeiurile să 
privim, cu mindrie dru
mul de viitor al 
oțelului românesc, le
gat Și el, definitiv, 
de numele ctitorului 
României moderne, se
cretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicblae Ceaușescu.

Cornel BOCA
Erou al Muncii 
Socialiste, maistru 
furnalist la Combinatul 
siderurgic Galați

naționale și Internaționale, a propus spectatorilor și documentarul artistic de montaj „Recorduri, lauri, amintiri" (film prin care scriitorul Anghel Mora debutează ca regizor, fiind in același timp și semnatarul scenariului).Universul moral al tinerilor este Investigat, din unghiuri diferite, în filmele artistice de lung metraj „Raliul" (scenariul — Melania Chi- riacescu-Constantiniu, regia Mircea Drăgan) și „încrederea" (scenariul — Vladimir Alexe, regia Tudor Mărăscu)., ca și în filmul artistic de scurt metraj „Cantonul părăsit" (scenariul) — Fănuș Neagu, regia
Imagini semnificative ale 

vieții și muncii tineretului

Adrian Istrătescu), filme care au fost viu comentate de spectatori, subliniindu-se atit actualitatea și implicațiile educative ale conflictelor, ale confruntărilor etice conținute, cit și anume neîmpliniri.Un. larg ecou a avut filmul Mal- vinei Urșianu „O lumjnă la etajul X" —. prezentat in afara concursului, Care s-a impus prin sobrietatea clasică prin care conturează portretul demn al unei, femei a zilelor noastre, dar mai ales adevărul de esență inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului — a- cela prin care omul, respectarea integrității sale, în numele adevărului și justiției sociale, eu devenit comandamente esențiale ale epocii Socialiste. Destinul eroinei filmului, pe nedrept obligată să Ispășească o pedeapsă de pe urma unei nedreptăți izvorite din orgolii meschine, din Invidii profesionale deformatoare de caractere, cunoaște — datorită întronării unul nou climat social, inaugurării epocii afirmării unor norme și principii noi — o Împlinire pe măsură, demonstrîndu-se, cu adecvate mijloace artistice, condiționările de esență dintre evoluția individuală și climatul de generoasă solicitudine instaurat in colectivitățile umane. Interpretînd cu remarcabile

încredere și demnitate
Numeroase și re

numite sint ctitoriile 
durate in anii care 
s-au scurs de la Con
gresul al IX-lea al 
partidului, ilustrind o 
epocă de măreață 
și nepieritoare isto
rie, denumită cu 
îndreptățire : EpocaNicolae Ceaușescu. 
Sint ctitorii mai trai
nice decît bronzul e- 
Vocat . in lirica ho- 
rățiană, care ates
tă hărnicia, patriotis
mul și geniul creator 
al poporului roman, 
menite să înfrunte din
tele necruțător al vre
mii și să ducă chipul 
clipei trecătoare in 
Eternitate. împrejurări 
fericite au făcut să mă 
aflu în preajma ilus
trului ctitor in vremea 
înălțării unora dintre 
clc.

CANALUL dintre 
bătrinul Danubiu și 
Pontul Euxin, această 
magnifică „magistrală 
albastră" care va brăz
da in eternitate pămiii- 
tul străvechi al Dobro- 
gei, legănind pe Unde 
eminesciene cetăți Ce 
duc spre mișcătoarele 
singurătăți ale mărilor 
Și oceanelor legind po
poarele și țările intre 
ele ;

TRANSFAGARAȘA- 
NUL care trece peste 
spinarea Munților Car- 
pați, ca o miraculoasă 
șâ peste Uh murg dom
nesc, scurtând distanța 
dintre frații despărțiți 
arbitrar Vreme de un 
mileniu ;

METROUL bucureș- 
tean care zilnic duce 
pe sub pămint, ca via

tul și ca gindul, zeci 
de mii de oameni În- 
lesnindu-le viața : 
Autostrada București- 
Pitești — și atitea alte 
drumuri drepte, la 
propriu și la figurat, 
care ne duc repede și 
fără ocolișuri la țintă ; 
hidrocentralele de pe 
Dunăre și de pe „un
dele cărunte" ale Ol
tului care răzbună un 
lung trecut de întune
ric și suferință, fabri
cile și uzinele impună
toare, zecile de CrlSE 
DE CULTURA de o 
splendidă arhitectură 
românească, Teatrele 
Naționale din Bucu
rești, Craiova, Tirgu 
Mureș, la a căror inau
gurare de către secre
tarul general al parti
dului am participat cu 
emoție, școlile și insti
tutele de învățămint 
superior, OAMENII 
NOI care lucrea
ză și se formează 
ih ele, sint ctitorii
le ilustre ale Epocii Nicolae Ceaușescu, care i-au dat poporului 
român încrederea in 
geniul său creator, intr-un destin istoric 
glorios, o dată cu dem
nitatea Identității sale 
naționale și cu certitu
dinea înfăptuirii mari
lor sale năzuinți.

Una dintre ctitoriile 
Cu cele mai profunde 
rezonanțe in sufletul 
poporului român este 
Cultul pentru trecutul 
nostru glorios, respec
tul pentru marile fi
guri ale istoriei, știin
ței și culturii româ
nești, pe care secreta
rul general al partidu

intuiții artistice, cu o traversare calmă, echilibrată a momentelor de dramatice confruntări interioare, rolul unei tinere inginere, actrița Irina Petrescu a realizat, neîndoios, încă un rol memorabil, de referință nu numai pentru propria „biografie" cinematografică. După cum, intr-un alt film artistic, prezentat pină acum in concurs, filmul „Horea" (scenariul: Titus Po- povici, regia — Mircea Mureșan), actorul Ovidiu luliu Moldovan va impune, printr-o întruchipare de mare forță, imaginea luminos meditativă a lui Horea, un impresionant portret al legendarului erou.

Filmul scris de Titus Popovici, gln- dit în desfășurări de monumentală și simbolică solemnitate de regizor, nu este atît o reconstituire a momentelor de mare tumult ale istoricei revoluții, cit o meditație activă asupra cauzelor, rădăcinilor a- cesteia, împlinind prin scene de înaltă forță. emotivă o veritabilă filozofie asupra sensurilor adinei, a rațiunilor Istorice ale revoluțiilor, nu numai ca forme de realizare a justiției sociale, ci și ca o obiectiv necesară condiție a progresului istoric. Țesătura scenariului se constituie tntr-o convingătoare demonstrație a justeței ridicării la luptă a țăranilor din Transilvania, a celorlalte categorii sociale oprimate, intr-o demonstrație a inevitabilității legice a unui asemenea act istoric, ce a cutremurat conștiința Europei acelor vremuri, anticipînd schimbările care au venit, care se impuneau tntr-o lume a unor orînduiel! învechite intr-un imobilism a) unor flagrante nedreptăți naționale și sociale. Prin mesajul său de vibrant patriotism, prin .Înscrierea revoluției conduse de Horea In orizonturile unui act istoric conștient asumat, ca inevitabil și necesar, depășind esențial- mente manifestarea unor stihinice nemulțumiri, dar mai ales prin ști- 

lui le-a readus din 
neguri și uitare în 
zarea conștiinței noas
tre naționale, integrin- 
du-le organic in fluxul 
vieții noi, socialiste, un 
erou ducîndu-se acasă 
la eroi pentru a sta la 
sfat cu țara și cu Is
toria. Așa l-am văzut 
la Sarmizegetusa lui 
Decebal, la Țebea, să
dind, lingă Gorunul lui 
Horea, la mormintul 
lui Avram lancu. un 
stejar, așa l-am văzut 
la Alba Iulia, cetatea 
jertfei lui Horea și a 
Unirii noastre, așa 
l-am văzut in curtea 
și in casa genialului 
inventator Aurel Vlai- 
cu din Binținții Hune
doarei, discutînd cu 
fratele acestuia, țăra
nul Ion, ca intr-un co
locviu cu toți Ionii, cu 
o încredere fără mar
gini in destinul nostru 
istoric.

Sint aproape 19 ani 
de atunci. In semn de 
omagiu și prețuire, Ion 
Vlaicu i-a oferit secre
tarului general al 
partidului un simbolic 
obiect de artă, sculptat 
cu mâinile lui măiestre 
care au lucrat la apa
ratele de zburat ale 
fratelui Aurel. Gestul 
și scena aceasta simbo
lică lâ care am asistat 
mi le-au explicat cel 
mai bine Vorbele bă- 
trinului cronicar ca
re-mi șoptea de dinco
lo de veacuri : „Țara 
iubește pre conducător și conducătorul iubește 
pre tara".

Ion Dodu BALAN

Ința de a transfera toate aceste reflexii asupra unui eveniment de prim-plan al Istoriei eroice a poporului nostru într-o narațiune captivantă, neostentativă, ocolind capcanele demonstrativismului, filmul „Horea" și-a dovedit și aici, la Costinești, puternicul impact e- moțional, gravitatea mesajului său, cu rezonanțe firești în conștiința tinerei generații.Caracterul complex a! peliculelor prezente în concursul filmului cu tematică pentru tineret a fost

A

completat de documentarul „Țesături populare", al Paulei Popescu- Doreanu, o inspirată pledoarie pentru păstrarea nealterată a unei moșteniri neprețuite, ctitorite prin veacuri de geniul poporului nostru, de documentarul „Noul teatru vechi", film semnat de regretatul Mirel Ilieșu, evidențiind condițiile create în România de azi pentru păstrarea în lumina lor demnă a unor prestigioase lăcașe de cultură, precum și de citeva pelicule de a- nimație, realizate cu fantezie, cu inspirație în studiourile „Anima- film" sau de citeva lucrări de diplomă ale studenților de la I.A.T.C., posibile „documente de început" ale unor viitori reputați regizori și operatori ai cinematografiei noastre.Desigur, nu poate fi cuprinsă tn- tr-o corespondentă totalitatea problemelor, a aspectelor semnificative ce se pot desprinde din prezentarea unei selecții cinematografice atit de diverse cum este cea care se arată a fi, Încă de acum, cea Întreprinsă pentru concursul filmului de la Costinești. Ceea ce se impune însă atenției este că gradul de realizare artistică a unor pozitive opțiuni estetice este diferit de la o peliculă Ia alta; anume inautenticități ale evoluției personajelor, restringeri ale ariei de investigare a trăsăturilor, reacțiilor și atitudinilor tinerilor din filmele artistice sau sublinieri tautologice din filmele documentare împietînd asupra valorii filmelor, a calităților lor artistice, a forței lor educative. Dar toate aceste observații, vizind in fond mai larg realitatea cinematografică actuală, se cer receptate în contextul unor progrese vizibile de orientare tematică si realizare artistică înregistrate de filmele noastre cu tematică pentru tineret.
Mihai COSTEA

In organizarea secției de propagandă a Comitetului județean 
SATU MARE al P.C.R., s-a desfășurat, in municipiul Satu Mare, simpozionul cu tema „însemnătatea Congresului al IX-lea al P.C.R., moment de referință al noului curs in viața partidului și a întregului popor, generat de spiritul novator, profund științific, consecvent revoluționar promovat dc tovarășul Nicolae Ceaușescu în toate domeniile construcției socialiste". Comunicările prezentate au evidențiat mărețele prefaceri revoluționare care au avut loc in țara noastră în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", epocă de strălucite împliniri în toate domeniile vieții materiale și spirituale din societatea românească de azi, de puternică afirmare a dreptății sociale și naționale, de asigurare a drepturilor esențiale ale omului, de înflorire multilaterală a. personalității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. A fost pusă pregnant în lumină contribuția determinantă a secretarului general â) partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. lâ transpunerea dinamică în viață â .noilor orientări promovate de Congresul al IX-lea âl partidului, Care a imprimat dezvoltării economico-sociâle a României ritmuri înalte, fără precedent.Gloriosului eveniment îi sint dedicate. totodată, spectacole omagiale realizate de artiști profesioniști și amatori. Astfel, actorii Teatrului de Nord din Satu Mare au prezentat, în cadrul unor colective muncitorești — întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică, cooperativa „Texti- le-Tficotaje" și altele — recitalul de poezie patriotică și revoluționară „20 de ani de mărețe împliniri" ; în sala teatrului din Cărei a fost prezentat spectacolul intitulat „Cînt Și vers partidului iubit", realizat de artiștii amatori de la Fabrica de instalații și utilaj tehnologic din localitate. (Octav Grumeza).La galeriile de artă din municipiul Brăila â fost vernisată o expoziția de artă plastică intitulată „Magistralele Epocii Ceaușescu" care cuprinde cele mai valoroase lucrări ale plasti- cienilor brăileni. O altă expoziție de artă plastică dedicată aceluiași eveniment a l’ost deschisă la casa corpului didactic, autorii fiind cadre didactice din municipiul și județul 
BRĂILA.La casa științei șl tehnicii a avut loc simpozionul „Prestigiul gindirii șl acțiunii președintelui Nicolae Ceaușescu — prestigiul unei politici pe deplin confirmate de viață", în care au fost evidențiate inițiativele conducătorului partidului și statului nostru in vederea statornicirii unui climat de pace și colaborare între toate țările și popoarele lumii. „Omagiu Epocii Nicolae Ceaușescu" este genericul unei expoziții de carte deschise la biblioteca județeană, care reunește lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. Simpozioane, mese rotunde, expoziții de artă plastică au avut loc, de asemenea, la căminele culturale din comunele însurăței, Romahu, Ianca, Galbenu și la casa de cultură Făurei sub genericul „20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — perioadă de mărețe împliniri In toate domeniile construcției socialiste". (Corneliu Ifrim).„Epoca Nicolae Ceaușescu — două decenii de mărețe înfăptuiri in România". Sub acest generic la întreprinderea de utilaj minier Petroșani și întreprinderea minieră Dilja din județul HUNEDOARA a avut loc un colocviu in cadrul căruia s-a relevat însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al partidului, spiritul novator, revoluționar, promovat de ‘tovarășul Nicolae Ceaușescu în toate domeniile construcției socialiste, succesele obținute de poporul român în ultimii 20 de ani, afirmarea puternică a țării noastre pe plan mondial.La Clubul minier din Vulcan, activul de partid din unitățile economice ale orașului a participat la o dezbatere pe tema: „Congresul al IX-lea al partidului — deschizător de drumuri noi In dezvoltarea României socialiste". Cu acest prilej s-a evidențiat semnificația istorică a forumului comuniștilor români din iulie 1965, realizările obținute in cele două decenii, contribuția hotă- ritoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea științifică și transpunerea In viață a Programului de făurire a societății socialista multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism. (Sabin 
Cerbu).în aceste zile, in orașele și comunele din județul IALOMIȚA, In organizarea secției de propagandă a comitetului județean de partid, consiliului județean al sindicatelor, comitetului județean U.T.C., consiliului de educație politică și cultură socialistă, Ia casele de cultură Și cluburile muncitorești, In întreprinderi și instituții, la căminele culturale, în stațiunea balneară Amara au loc numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistica dedicate împlinirii de 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, la Casa de cultură s sindicatelor din municipiul Slobozia s-a desfășurat simpozionul „însemnătatea Congresului al IX-lea al P.C.R. în opera de construcție socialistă a țării. Opera teoretică și practică a secretarului genera] al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fundament al politicii interne și externe a partidului și statului nostru". Au prezentat comunicări cadre universitare de la Academia „Ștefan Gheorghiu", cercetători din cadrul Direcției generale a Arhivelor statului, activiști 

de partid și de stat. în sala de expoziții a Arhivelor statului Ialomița a fost vernisată expoziția de carte social-politică „Epoca Ceaușescu, mari și durabile ctitorii oglindite în cărți și imagini". (Mihai Vișoiu).La casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Oradea s-ă desfășurat, iii organizarea Comitetului județean BIHOR al U.T.C., simpozionul „1965—1985 — două decenii de mărețe împliniri, dă muncă și luptă eroică pentru înflorirea socialistă a patriei". Comunicările înscrise In programul manifestării au reliefat concepția secretarului genera] al partidului» tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul și locul tinerei generații în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, condițiile minunate de muncă și viață asigurate tinerilor.Alte manifestări omagiale — expoziții de carte social-politică, expuneri, dezbateri, expoziții de fotografii și artă plastică, montaje 11- terar-muzicale — reflectind prefacerile fără precedent cunoscute in acești ani de țara noastră și, în acest context, pe meleagurile Bihorului, contribuția inestimabilă a secretarului general al partidului nostru la ridicarea patriei pe noi culmi de. progres și civilizâție, lâ făurirea unei lumi mâi bune și mai drepte, ferite de pericdlul războiului. au avut IbC-lâ ășezâmintele de cultură — cluburi muncitorești, biblioteci, muzee, cămine culturale sătești» în taberele de elevi și case de cultură — din peste 40 de localități bihorene din riadul cărora amintim Oradea, Beiuș, Băile Felix, Tinea, Nucet, Vașcău, Marghita, Nojorid, orașul Dr. Petru Groza, ȘuncuiUȘ, Voivozi, Dobresti, Dră- 

gănești, Pietroasa ®î Vadu Crișulul. 
(loan Laza).In cadrul manifestărilor dedicata împlinirii a 20 de ani de la Cbn- gresul al IX-lea al partidului, in municipiul Tulcea, orașele Babadag, Macin, Isaccea și Sulină, precum și la căminele culturale din județul 
TULCEA se desfășoară ample acțiuni politico-educative și cultural- artistice. Sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca marilor împliniri socialiste în patria noastră" sint programate simpozioane, mese rotunde, dezbateri .și expuneri urmate de spectacole artistice susținute de formațiile laureate ale Festivalului național „Cîntarea României". Cu acest prilej sint reliefate transformările înnoitoare care aii avut loc in ultimele două decenii pe întreg cuprinsul țării, subliniindu-se totodată însemnatele prefaceri revoluționare înregistrate în această perioadă In județul de lă porțile Deltei Dunării. Sint subliniate indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul numeroaselor vizite efectuate în județul Tulcea, însemnătatea acestora pentru dezvoltarea armonioasă a acestei zone a țării. (Neculai Ainiliu- 
lesei).„20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — irni istorici cu profunde" rezonanțe in viața politică, economică și socială a patriei", și „Epoca Nicolae Ceaușescu —- epoca marilor noastre Împliniri" Sint genericele «ub care, la cluburile muncitorești din întreprinderi, in casele de cultură șl in căminele culturale din județul MUREȘ au avut loc, in aceste zile, simpozioane, dezbateri, expuneri șl mese rotunda susținute de activiști de partid și de stat, cadre didactice universitare, economiști și cercetători. Totodată, pentru a marca acest eveniment din istoria patriei și partidului, secția de propagandă a Comitetului județean Mureș al P.C.R. a editat afișul cu tema : „Epoca Ceaușescu — ani de mărețe împliniri în județul Mureș", care cuprinde o sinteză cu principalii Indicatori al dezvoltării economico-sociâle a județului în anii de cind in fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Gheorgh# Giur
giu).Sub. genericul „Două decenii de realizări epocale ale construcției socialiste In patria noastră", în localitățile județului SIBIU — Sibiu, Mediaș, . Agnita, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Ocna Sibiului Și altele— continuă să se desfășoare ample manifestări politico-educative dedicate Împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, între acestea, la casa de cultură a sindicatelor, complexul muzeal, clubul Întreprinderii „Independența" din Sibiu, precum șl Ia căminele culturale din comunele Orlat, Roșia, Micăsasa, Ludoș, Vurpăr ș.a. au fost organizate In aceste zile peste 30 de simpozioane, expuneri șl conferințe cu tema „Epoca Ceaușescu"— epoca marilor Înfăptuiri ale poporului nostru sub ' conducerea partidului". La întreprinderea „13 Decembrie" din Sibiu, ca șl Ia casele de cultură din Cisnădie și Mediaș a avut loc expunerea „1965—1935 — 

20 de trepte de istorie nouă a județului Sibiu". Dintre expozițiile deschise zilele acestea notam : „20 de ani de mărețe înfăptuiri" — expoziția realizărilor economico-socials ale județului Sibiu, expoziția de Carte „Din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu" și expoziția „Mărginimea Sibiului vatră milenară de civilizație românească", organizată de complexul muzeal Sibiu. O gală de filme cu titlul „Ctitorii âle Epocii Ceaușescu" se desfășoară în toate localitățile județului, iar la biblioteca „Astra" din Sibiu e programată sesiunea de comunicări cu tema „Literatura română contemporană — literatură angajată." (NiColae Brujan).Prin expuneri, simpozioane, dezbateri, recitaluri de poezie patriotică, spectacole, consfătuiri, mese rotunde, oamenii muncii, toți locuitorii județului GALAȚI Cinstesc mărețele înfăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", pun in evidență istoricele transformări revoluționare pe. care le-a trăit, în pas cu întreaga țară, județul Galați în cele două decenii de glorioase împliniri socialiste. O asemenea manifestare 
s-â desfășurat recent la cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educâtivă, unde a avut loc dezbaterea ideologică intitulată „Perioada inaugurată de cel de-âl IX-lea Congres al partidului— «Epoca Nicolae Ceaușescu» — etapă calitativ superioară in dezvoltarea istorică â societății românești, în ascensiunea ei neabătută spre stadiile înalte ale civilizației socialiste și comuniste". (Dan Plăeșu).In numeroasă întreprinderi, instituții și așezăminte culturale din localitățile județului ARGEȘ s-au desfășurat, in aceste zile, ample manifestări politico-educative și cultural- artistice omagiale consacrate apropiatei aniversări a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului.Astfel, Casa de cultură a sindicatelor din orașul Cimpulung Miiscel a găzduit un simpozion cu tema „Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment de referință în istoria, contemporană â patriei, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate", in cadrul căruia âu fost reliefată profundele înnoiri survenite in toata domeniile vieții economico-ăociale în ultimele două decenii, concepția de inestimabilă valoare teoretică și practică a tovarășdlui Nicolae Ceaușescu cu privire la ina- îritareă' țării pe calea progresului și prosperității, la repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al patriei și la promovarea unei politici de pâce, prietenie și colaborară cu toate statele lumii.Oamenii munci! ds pa șantierul viitoarei hidrocentrala de la Riușor au luat parte la o dezbatere cu tema „1965—1985. Două decenii de puternică afirmare a României pe drumul construirii socialismului", iar cei de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Pitești și de la Unitatea forestieră de exploatare și transport din Curtea de Argeș au urmărit expunerile intitulate „1965—1985 — două decenii de mari realizări în viața țării și a poporului român" și, respectiv, „înaltul prestigiu al României in viața internațională și rolul ei activ in soluționarea problemelor lumii contemporane — rezultat al prodigioasei activități desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului nostru". în același timp, în organizarea Muzeului județean Argeș, într-o serie de unități economice și școli din Pitești au fost amenajate expoziții documentara avînd drept generice „Momente din istoria României", „Epoca CeaușeScu— epoca marilor împliniri socialiste", iar la Casă științei și tehnicii pentru tineret din Pitești a fost prezentată expunerea „Tineretul — puternică forță socială in Înfăptuirea ho- tăririlor adoptate de congresele pârtidulul din ultimele două decenii". (Agerpres).La Clubul întreprinderii mecanica din VASLUI a avut loc simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epbcă de mari înfăptuiri revoluționare în dezvoltarea social-economică a patriei", iar Ia întreprinderea de rulmenți din Birlad s-au desfășurat lucrările simpozionului „Partidul Comunist Român — centrul vital al întregii noastre națiuni", în cadrul cărora au fost puse in relief uriașele transformări revoluționare petrecute în România în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, strălucita activitate de conducere a partidului și țării, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa la dezvoltarea fără precedent a României socialiste pe treptele afirmării și progresului multilateral. întreprinderea „Textila" din Vaslui â găzduit simpozionul intitulat „Concepția Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului femeilor in viața politică, economică și socială a țării, in conducerea societății", iar la Birlad s-a desfășurat simpozionul „Congresul al IX-lea al partidului — eveniment politic cu profunde semnificații in viața tineretului patriei".între multiplele manifestări cars au avut loc in județul Vaslui, prilejuite de aniversarea a două decenii de la Congresul ai IX-lea al partidului, se inscriu, de asemenea, expoziția de carte „20 de ani de la Congresul al IX-lea — 20 de trepte da lumină", deschisă la biblioteca județeană, suita de dezbateri și expuneri cu tema „Minunatele condiții create de partidul și statul nostru pentru creșterea și educarea tinerei generații", organizată în alte numeroasa localități vasluiene. (Agerpres).
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In preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului
TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la simpozionul organizat 

de Comitetul municipal București al P. C. R.
de participanții la simpozionul organizat
de Comitetul județean Timiș al P. C. R.

VIZITA OFICIALt BE PRIETENE A PREBBIM 
REPURLICU MALTA, AGATHA BARRARA

(Urmare din pag. I)României in cea mai rodnică perioadă din multimilenara istorie a patriei, pe care, cu îndreptățită mindrie patriotică, o numim, după numele ctitorului ei, „Epoca Ceaușescu". S-a subliniat faptul că în acești 20 de ani, de cind dumneavoastră ați fost ales în fruntea partidului, in funcția supremă de secretar general, poporul român, sub conducerea partidului, a înfăptuit o vastă operă constructivă de prefacere radicală a întregii societăți, asigu- rindu-se dezvoltarea și modernizarea industriei socialiste, un amplu proces de înfăptuire a noii revoluții agrare, afirmarea tot mai puternică a științei, invățămintului, artei și culturii, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor.Integrat puternic într-o operă de amploare fără precedent în istoria țării, Bucureștiul a cunoscut în anii socialismului, și cu deosebire in perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, o dezvoltare ce nu-și găsește termen de comparație în întreaga sa existență. Marile înfăptuiri obținute in domeniile vieții economice, politice și social- culturale din Capitală sînt indisolubil legate de numele dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul noului București, ca și al întregii noastre patrii. Orientările și îndrumările, preocuparea și grija
★în organizarea Comitetului municipal București al P.C.R., in Capitală a avut loc, marți, simpozionul omagial intitulat „Două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — ani de mărețe împliniri socialiste", dedicat apropiatei sărbătoriri a istoricului eveniment din viața României socialiste. Comunicările prezentate au relevat importanța istorică a Congresului al IX-lea, marile realizări obținute în dezvoltarea economico-socială a României în cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, perioadă pe care ct£ îndreptățită mîndrie patriotică poporul român o denumește „Epoca Nicolae Ceaușescu". Au fost subliniate cu pregnanță rolul hotăritor, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, concepția sa privind dezvoltarea economico-socială a României, pe baza cărora întreaga țară a cunoscut în ultimii douăzeci de ani cele mai luminoase împliniri. Au fost evidențiate, de asemenea, tezele teoretice elaborate de secretarul ,,,, general al partidului cu privire la

de participanții la simpozionul organizat 
de Ministerul Apărării Naționale

(Urmare din pag. I)că in cei 20 de ani care au urmat celui de-al IX-lea Congres, poporul român, sub conducerea partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, a înfăptuit o vastă operă constructivă, de prefacere radicală a întregii societăți, asigurîndu-se dezvoltarea impetuoasă a industriei socialiste, un amplu proces de modernizare a agriculturii, afirmarea tot mai puternică a științei, invățămintului, artei și culturii, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.Participanții la simpozion au relevat că uriașele izbinzi ale acestei perioade — pe care cu aleasă prețuire și justificată mindrie patriotică întreaga națiune o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu" — își au izvorul în grija și consecvența cu care vă ocupați de creșterea rolului de forță politică conducătoare a partidului în toate sectoarele de activitate, in stilul dumneavoastră de muncă, de acțiune, caracterizat prin rigoare științifică și o marc receptivitate față de cerințele vieții, prin nelimitată încredere in puterea de creație a maselor și o permanentă consultare a lor, prin dinamism și suflu revoluționar. Congresul a descătușat energiile creatoare ale poporului, a înlăturat cu fermitate o serie de șabloane și dogme, operind o vastă deschidere spre nou, spre construirea orinduirii socialiste cu poporul, pentru popor.Marele forum al comuniștilor români din iulie 1965 a marcat o etapă nouă in întărirea legăturilor partidului cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu întregul nostru popor, în realizarea unității întregii națiuni in jurul Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare, centrul vital al națiunii noastre socialiste.Ca eminentă personalitate a lumii contemporane, care și-a do- bindit un Ioc de cinste in rindul celor mai de seamă oameni politici și de stat ai zilelor noastre, ați conferit României socialiste, politicii sale de pace un prestigiu fără precedent, ideile, concepțiile și propunerile promovate consecvent, în ultimii 20 de ani, aflin- du-și un larg ecou și adeziune în opinia mondială. Sint unanim recunoscute și se bucură de o înaltă apreciere pe toate meridianele globului eforturile dumneavoastră neobosite pentru așezarea relațiilor dintre state pe baza principii
★Marți a avut loc în Capitală simpozionul omagial organizat de Ministerul Apărării Naționale, consacrat aniversării a douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.La lucrările simpozionului omagial au participat tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale, cercetători din domeniile istoriei, economiei, filozofiei, științelor militare, generali și ofițeri.Comunicările prezentate au relevat însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, moment epocal 

dumneavoastră statornică pentru dezvoltarea multilaterâlă a orașului au o importanță hotăritoare pentru împlinirea noului destin al Capitalei și al oamenilor ei in evul nou, socialist al țării.Iată de ce participanții la simpozion, împreună eu comuniștii, cu toți oamenii muncii din municipiul București, vă sînt adine recunoscători pentru grija permanentă pe care o purtați dezvoltării și înfloririi Capitalei socialiste, ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc, pentru prețioasele indicații referitoare la perfecționarea activității politico-ideolo- gice și cultural-educative, in vederea formării omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.Și cu acest prilej, ne angajăm solemn ca, urmind luminosul dumneavoastră exemplu de viață și activitate revoluționară, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să contribuim cu întreaga noastră capacitate și putere de muncă Ia înfăptuirea planului pe acest an șj a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lca al partidului, sporindu-ne contribuția la progresul multilateral al patriei.In încheiere, permiteți-ne să vă adresăm, din adincul inimilor noastre, cele mai calde urări de deplină sănătate și putere de muncă, spre a conduce ani îndelungați, din victorie în victorie, destinele scumpei noastre patrii, spre binele, fericirea și prosperitatea poporului român.
★creșterea rolului conducător al partidului în etapa edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră, la formarea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, socialistă, capabil să transpună în practică mărețele obiective ale edificării noii societăți, șă consolideze și să apere cuceririle revoluționare ale poporului.Un loc aparte în cadrul manifestării l-au ocupat problemele privind politica externă a partidului și statului nostru de pace și colaborare cu toate națiunile lumii, politică la a cărei elaborare și a- plicare o contribuție hotăritoare o are secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In încheierea simpozionului, într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participanții au a- dresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.'i (Agerpres) 

lor egalității in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și amenințarea cu forța.Comunicările au reliefat, de asemenea, că prin prodigioasa dumneavoastră activitate teoretică și practică și problematica apărării naționale a cunoscut profunde mutații calitative după Congresul al IX-lea al partidului. In acest cadru, cu deosebită mîndrie și recunoștință a fost evocat rolul hotăritor pe care il aveți în elaborarea doctrinei militare naționale, în făurirea și consolidarea sistemului național de apărare a Republicii Socialiste România, in crearea industriei naționale de apărare, in dezvoltarea și modernizarea organismului militar al țării, în pregătirea întregii populații pentru apărare.Oștirea țării — parte integrantă a poporului, brațul său înarmat — a beneficiat in cei 20 de ani de condiții de instruire, de înzestrare tehnică și cu armament Ja nivelul cerințelor moderne, de educație politică, patriotică și civică la înălțimea exigențelor societății socialiste pe care o edificăm, toate acestea făcind-o mai puternică, mai bine pregătită. Punind in aplicare cerințele Directivei comandantului suprem, armata noastră iși ridică necontenit nivelul pregătirii sale de luptă și politice pentru a fi gata in orice moment să răspundă Ia chemarea patriei, la ordinele dumneavoastră, tovarășe comandant suprem.Dînd glas simțămintelor de deosebită stimă și nemărginit respect pe care toți militarii le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm, și cu acest prilej, că armata țării, trup din trupul poporului, acționează cu abnegație pentru înfăptuirea întocmai a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a hotăriri- lor Congresului al XIII-lea, a Directivei și ordinelor dumneavoastră. Făurită și condusă de partid, armata noastră revoluționară este temeinic instruită și educată, pregătită astfel incit, in orice moment, să fie gata, ca Ia ordinul patriei, partidului și poporului, al dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, să apere împreună cu întregul popor cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Republicii Socialiste România.
★in viața partidului și a poporului, au reliefat rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, ctitorul României socialiste moderne, în elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, în ridicarea României pe trepte înalte de civilizație și progres, in creșterea prestigiului internațional al patriei și afirmarea ei liberă și independentă intre națiunile lumii.într-o atmosferă însuflețitoare. participanții la simpozion au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate. (Agerpres).

(Urmare din pag. I) (iei socialiste, determinînd adinei prefaceri revoluționare. întemein- du-se pe magistralele analize științifice matcrialist-dialectice, pe caic le-ați efectuat in legătură cu realitățile și cerințele obiective ale dezvoltării societății socialiste românești In fiecare etapă istorică, congresele și conferințele naționale ale partidului, plenarele Comitetului Central, desfășurate in această perioadă sub directa dumneavoastră conducere și îndrumare, au adoptat hotăriri și orientări care au mobilizat puternic energiile și capacitățile de creație ale întregului popor in înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, in realizarea obiectivelor stabilite de partid pentru înaintarea viguroasă a României pe calea socialismului.Prin tot ce s-a realizat mal măreț pe pămintul sfint al patriei noastre, intr-o dinamică fără precedent a întregii sale vieți economice, politice și sociale, trăim epopeea grandioasă a celor douăzeci de ani de statornică zidire, în care prezența dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele și neobositul ctitor al acestui timp revoluționar, conducă- torui-erou, înțelept și vizionar al destinelor naționale, ne-a fost cea mai trainică și rodnică chezășie a tuturor împlinirilor, întruchiparea marilor idealuri pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai neamului.Județul Timiș, care a găzduit in această perioadă, cu aleasă dragoste și bucurie, cele 13 memorabile vizite de lucru ale dumneavoastră, efectuate împreună cu mult stimata tovarășă Elen3 Ceaușescu, se mîndrește cu faptyl că în ultimele două decenii a înregistrat o creștere de aproape șapte ori la producția industrială și de peste două ori a producției agricole, fiecare mare obiectiv purtînd amprenta distinsei dumneavoastră personalități. Ne expri-
*La Timișoara a avut loc, marți, simpozionul omagial „Ani de strălucite înfăptuiri înscrise în cea mai glorioasă epocă din istoria patriei — Epoca Nicolae Ceaușescu", organizat de Comitetul județean Timiș al P.C.R. și consiliul popular județean, dedicat aniversării a două decenii de la Istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român.Comunicările prezentate au abordat o largă arie tematică izvorită din gindirea social-politică și filozofică a secretarului general al parti? dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost astfel reliefate’ coh'cețjția. partidului nostru privind edificarea societății socialiste multilateral’dezvoltate, afirmarea plenară a democrației muncitorești-revoluțio- nare, importanța sporirii venitului național ca bază a progresului eco- nomico-social al patriei, formarea omului de tip nou și afirmarea personalității sale, perfecționarea activității statului, moderniza-

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Harghita al P.C.R.
(Urmare din pag. I) voastră contribuții la îmbogățirea tezaurului gindirii social-politice, a teoriei revoluționare a socialismului științific, cu idei și teze noi, de largă perspectivă, de mare stringență șl actualitate, atît pentru țara noastră cit și pentru procesul revoluționar mondial. Strălucita și vasta dumneavoastră operă teoretică și practică se distinge prin bogăția de idei, un loc aparte ocupind conceptele privind locul și rolul partidului ca centru vital al națiunii, forța politică conducătoare a întregii noastre societăți, promovarea unei calități noi, superioare în conducerea de către partid a întregului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, în sfera vieții economice, a muncii organizatorice, po- litico-idcologice, în domeniul progresului tehnico-științific, al umanismului revoluționar, al democrației muncitorești, revoluționare, în dezvoltarea echilibrată, armonioasă a tuturor județelor și localităților țării, precum și preocuparea activă a partidului și statului nostru, a prestigioasei dumneavoastră personalități pentru soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Sintem mîndrl că, de Ia acel memorabil eveniment din iulie 1965 și pînă în prezent, Harghita a înscris cea mai plină și mai bogată pagină a istoriei sale, fiecare vizită de lucru întreprinsă de dumneavoastră in acest frumos colț de tară românească asociindu-se in cronica evenimentelor județului cu

★în organizarea Comitetului județean Harghita al P.C.R., in municipiul Miercurea-Ciuc s-a desfășurat marți simpozionul cu tema : „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al P.C.R. în afirmarea tot mai puternică a partidului ca centru'vital al națiunii noastre socialiste, forța politică conducătoare a societății românești. Opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fundament al politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră". Comunicările prezentate au relevat marile transformări revoluționare intervenite in viața țării și a poporului român in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, rod al contribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea planurilor de dezvoltare a României socialiste, la promovarea unei calități noi, superioare in conducerea de către partid a întregului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. Totodată, a fost reliefată importanța dezvoltării armonioase a tuturor județelor și lo

măm — și cu acest prilej — deplina noastră recunoștință pentru grija constantă pe care o acordați dezvoltării economico-sociale a județului nostru, pentru contribuția dumneavoastră originală, de inestimabilă valoare teoretică și practică, Ia îmbogățirea creatoare a socialismului științific. Totodată. vă sintem profund recunoscători pentru instiiuționalizarca unui larg cadru democratic de participare activă și eficientă a întregului popor Ia conducerea societății, pentru spiritul muncitoresc imprimai activității social-politice, pentru excepționala dumneavoastră activitate desfășurată pe plan Internațional.Sintem mlndrl că Istoria zilelor noastre l-a dat țării — prin personalitatea dumneavoastră — pe omul de glorie la vreme de glorie, trup și suflet din trupul și sufletul țării, care, cu gîndire clarvăzătoare și faptă durabilă, constituie pentru noi toți cea mai frumoasă pildă spre realizarea prototipului uman al omului nou, revoluționar al epocii contemporane.însuflețiți de aceste vibrante sentimente, facem încă o dată legă- mint de credință și strîngem și rnai puternic rîndurile în jurul conducerii partidului și a țării, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurindu-vă că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres, pentru traducerea in viață a mărețului Program al partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de inaintare a României spre comunism.în aceste momente aniversare, care aparțin istoriei României, vă dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mulăă sănătate și fericire, neostenită putere de muncă, ani multi și rodnici, spre binele țării și al întregului popor, spre gloria pămintu- lui strămoșesc.
★rea invățămintului in „Epoca Nicolae Ceaușescu", dezvoltarea intensivă a industriei, coordonatele fundamentale ale noii revoluții a- grare. In programul simpozionului au fost, de asemenea, înscrise comunicări in care au fost relevate progresele înregistrate în economia județului Timiș in ultimele două decenii, contribuția unor unități ale industriei constructoare de mașini și electrotehnice la promovarea tehnicii automatizării și robotizării producției, activitatea unităților agricole și zootehnice model în organizarea producției și a muncii, in obținerea de producții record la culturile cerealiere și în creșterea animalelor.în: încheiere, intr-o atmosferă de vibrant patriotism, participanții la simpozion au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.(Agerpres)

ri nouă treaptă urcată spre bunăstare.Noi, cei care în deplină unitate și strînsă frăție trăim și muncim pe plaiurile harghitene, vă purtăm adîncă recunoștință și vă adresăm și cu,acest prilej fierbinți mulțumiri pentru grija deosebită și permanentă pe care o acordați zi de zi dezvoltării și prosperității acestor meleaguri, ca și a întregii țări, dovadă elocventă a justeții și înțelepciunii politicii partidului, a asigurării condițiilor necesare manifestării în fapt a deplinei egalități a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, Izvorul trăiniciel unității și frăției dintre toți fiii României socialiste.Exprimăm șl cu acest prilej hotă- rîrca organelor și organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din județul Harghita de a munci fără preget, de a face lotul pentru transpunerea in viață a obiectivelor și sarcinilor pianului in profil teritorial pe anul in curs, a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a conferi muncii de partid o nouă calitate și eficientă, aslgurînd ca fiecare organizație de partid, fiecare comunist să se afirme ca un factor hotărîtor in soluționarea pozitivă a tuturor problemelor, in îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., pentru a ne spori neîncetat contribuția Ia izbînda socialismului șl comunismului pe pămintul scump al patriei noastre dragi — România socialistă.
★calităților patriei, ca o temelie s progresului general, a deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor patriei. In acest context au fost evidențiate succesele pe care oamenii muncii din județul Harghita le-au obținut in dezvoltarea economico-socială a acestor străvechi plaiuri românești, unitatea indestructibilă a poporului nostru in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. neobosit militant pentru cauza bunăstării și fericirii poporului. A fost pusă in evidență, cu pregnanță, contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar înflăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la lupta pentru înfăptuirea idealurilor nobile de progres social, colaborare și Înțelegere între popoare, la edificarea unei lumi a păcii.într-o atmosferă însuflețitoare, participanții la simpozion au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

Președintele Republicii Malta. Agatha Barbara, și celelalte persoane oficiale malteze au făcut, In cursul zilei de marți, o vizită in județul Constanța.Șeful statului maltez a fost însoțit de Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii șl Educației Socialiste.La sosirea la Poarta Albă, locul de confluentă al Canalului Dunăre — Marea Neagră cu viitorul canal spre Midia-Năvadori, aflat In prezent in construcție, președintele Agatha Barbara a fost tntîmpinat de Nicolae Mihalache, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean Constanța, de alțl reprezentanți ai organelor locale de stat.Oaspeții s-au îmbarcat pe nava „Steaua Polară", Intr-o călătorie pe canal pînă la ecluza de la Agigea. Ajunși In portul Agigea, au fost invitați să viziteze turnul de comandă
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale b Republicii Populare Mongole, marți a avut loc, In Capitală, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-mongolă, in cadru] căreia au fost Împărtășite impresii de călătorie din această țară și a fost prezentat un film documentar.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prietenie româno-mongolă, reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.în aceeași zi, la cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc „Gala filmului din R. P. Mongolă".Au luat parte membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, I.R.R.C.S., Asociației cineaștilor, un numeros public.La manifestare au fost prezențl Togoociin Ghenden, ambasadorul
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul 10 
Iulie, ora 20 — 13 iulie, ora 20. In țară: 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai ales 
averse, însoțite de descărcări electrice 
în toată tara. Ponderea lor va fi to
tuși mal mare în nordul și centru] ță
rii, U dea] și la munte. Vîntul va sufla

Garanția statuiui 
asupra sumelor păstrate la C.E.C.Dezvoltarea continuă a procesului de economisire, in țara noastră este strîns legată și puternic stimulată de drepturile și avantajele de care beneficiază toți depunătorii ■! ’în afara avantajelor specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii la C.E.C. își păstrează economiile bănești personale, aceștia beneficiază și de un avantaj general izvorît din însăși Constituția țării care prevede : „Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile și economiile provenite din muncă...". Pe această bază, un avantaj acordat tuturor depunătorilor este garanția 

statului asupra sumelor depuse la
ARGEȘ : Produse și tehnologii 

de inoltâ eficiențăHarnicul colectiv de muncă al întreprinderii de textile din Pitești, decorat recent cu Ordinul Muncii clasa I pentru locul I în întrecerea socialistă pe țară, acordă o atenție deosebită înnoirii producției și introducerii tn procesul de fabricație a unor tehnologii de înaltă eficiență economică. Numai in ultimele luni, aici au fost introduse în fabricație . 36 articole noi, care se realizează cu o reducere a consumului de materie primă cu 10 la sută și a energiei electrice cu 12 la. sută. în același timp, țesăturile sint de calitate superioară. Totodată, au fost aplicate 15 tehnologii noi, care contribuie Ia scurtarea proceselor de fabricație și la realizarea unor însemnate economii de manoperă, energie electrică și combustibil. (Gh. Cîrstea).
REGHIN : Un nou ansamblu 

de locuințeîn ultimii ani, orașul Reghin a eunoscut o puternică dezvoltare economică șl urbanistică. Aici,
Odihnă și cură balneară 

în stațiunea BoghișSituată pe Valea Bar- căului, intr-o zonă pitorească, stațiunea Boghiș este tot mai căutată de turiști pentru deosebitele calități curative ale apei termale. Apa de Boghiș, cu o temperatură ideală pentru tratament, unică in felul său în ce privește conținutul de substanțe minerale, este recomandată, cu deosebire, în afecțiuni ale aparatului locomotor, posttrauma- tice, neurologice, boli endocrine și altele. La Boghiș se pot face și împachetări cu „nămol de Sto- boru", cunoscut de mai bine de două sute de ani pentru efectele sale terapeutice.— Stațiunea Boghiș — ne spune tovarășul Vasile Span, directorul Ofi

el ecluzei, unde au primit explicații privind trecerea navelor spre Dunăre sau spre mare, precum și statutul acestei noi artere de navigație, care scurtează drumul cu circa 400 de km. S-a relevat că această rută este frecventată și de nave turistice pe care călătoresc numeroși oaspeți ai României.în încheierea vizitei, președintele Agatha Barbara și persoanele care II însoțesc au asistat, de la punctul de comandă, la ecluzarea unui convoi de barje. Președintele maltez a adus elogii constructorilor acestei mărețe realizări, mărturie a forței șl creativității României de azi, a potențialului său economic șl tehnico- științific.De la Agigea președintele Agatha Barbara s-a îndreptat spre Constanta, unde a vizitat zona portului, precum șl întreprinderea de construcții navale, unde l-au fost pre

R. P. Mongole la București, membri ai ambasadei.
^rMarți dimineața, nava engleză „Naiad", care a efectuat o vizită în portul Constanța, a părăsit apele teritoriale românești.Pe timpul cit s-au aflat tn tara noastră, membrii echipajului au vizitat monumente Istorice și obiective cultural-turistice din municipiul Constanța și de pe litoralul românesc al Mării Negre.
★Sub genericul „Civilizație românească — civilizație universală", la Universitatea din Cluj-Napoca au început tradiționalele cursuri internaționale de vară cu tema „Spațiul cultural românesc In epoca modernă — contribuții, interferențe, dialog politic și cultural". Participă cursanți, cadre didactice șl studenți din Austria, Franța, R. F. Germania, Suedia,S. U.A. și R. P. Ungară. (Agerpres)

slab pînă la moderat, cu Intensificări 
trecătoare numai în vestul țării și la 
munte. Temperaturile maxime vor 
urca, ziua, pînă la valori cuprinse în
tre 20 și 30 de grade și vor coborî, 
noaptea, pînă Ia 8 la 18 grade. Ceață 
locală, dimineața. In București : Vre
me schimbătoare, cu cer temporar 
noros, favorabil averselor trecătoare 
de ploaie. Vînt slab pînă Ia moderat. 
Temperatura aerului va urca ziua pînă 
Ia 27 Ia 29 de grade $1 va coborî noap
tea pînă la 14 la 16 grade.

C.E.C., asuprea dobînzâjor șl cîștl- gurilor obținute. :Garantareă5 de către Stat a economiilor depuse la C.E.C. înseamnă asigurarea restituirii, oricînd a sumeldri'depâse?vpe libretele de economii, in conturile curente personale, pe obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri, ca și pe alte instrumente de economisire, la cererea persoanelor îndreptățite să încaseze sumele respective.Depunătorii la C.E.C. au dreptul să dispună timp nelimitat, nu numai de sumele depuse, ci și de dobînzile și cîștigurile obținute, acestea fiind imprescriptibile. Sumele reprezentînd dobînzile sporesc cu trecerea timpului, acestea fiind adăugate anual Ia soldul depunerilor. Astfel, dobînzile produc la rindul lor alte dobinzi.
prin construirea a circa 800 de apartamente în zona industrială a orașului, a prins contur noul și frumosul cartier „Unirea", care va număra în final peste 1 000 de apartamente, școli generale, creșe și grădinițe, precum și spații comerciale și de prestări servicii pentru populație. In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului și pînă în prezent, în orașul constructorilor de instrumente muzicale au fost Înălțate aproape 5 500 de apartamente, iar spațiile comerciale și de prestări servicii către populație însumează aproape 19 000 metri pătrați. 
(Gh. Giurgiu).

PETROȘANI : Economii 
de energieîn cadrul întreprinderii de utilaj minier Petroșani se acordă o deosebită atenție creșterii productivității muncii și reducerii consumurilor prin introducerea automatizării in procesele de producție. Specialiștii de aici, in colaborare cu cadre universitare de la Institutul de mine din localitate, au realizat. La unul dintre cuptoare, conducerea 

ciului județean de turism Sălaj — dispune de spații de cazare in pavilioane și căsuțe bine dotate, de o modernă bază de tratament cu bazin acoperit, precum șl de două bazine in aer liber. în unitățile de alimentație publică, permanente și sezoniere, modernizate in ace^t an, O.J.T. Sălaj oferă turiștilor servicii prompte, de calitate. In afara bazei de agrement din stațiune, turiștii pot face excursii in puncte de mare atracție din Sălaj și in județele învecinate. Varietatea reliefului oferă, de asemenea, posibilitatea efectuării unor drumeții reconfortante in Munții Plopișului și la' izvoarele Barcăului. (Eu
gen Teglaș).

-

zentate aspecte ale procesului fabricației unor nave de mare tonaj — petroliere de 85 000 și 150 000 tdw, mineraliere de 65 000 tdw și alte tipuri de nave. Președintele Republicii Malta a semnat in cartea de onoare a întreprinderii, exprimînd a- precieri asupra nivelului tehnic al produselor, felicitări colectivului de muncă pentru realizările obținute, precum și speranța unei conlucrări viitoare intre constructorii navali din Malta și România.Următorul moment al vizitei a fost complexul Muzeului de istorie națională și arheologie din Constanța, în continuare, președintele Republicii Malta a vizitat stațiunile turistice Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun și Olimp.în cursul după-amiezii, Înaltul oaspete maltez și oficialitățile care l-au Însoțit s-au Înapoiat !n Capitală.

20,00 Telejurnal ffi Două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului

20,20 Actualitatea In economie, tn spi
ritul orientărilor formulate de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu © tn 
folosul economiei naționale, al 
nostru, al tuturor, cit mai multe 
materiale recuperate, recondițio
nate. refolosite 1

20.35 Pentru dezarmare șl pace 1 Pu
ternice manifestări ale voinței da 
pace a poporului român

20,45 Tribuna TV. Congresul al IX-lea 
— Congresul marilor Înnoiri. 
Epoca Ceaușescu. Dialectica nou
lui și perfectionarea conducerii 
societății

21.00 Film serial — în căutarea fericirii. 
Episodul 2

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Luni după-amiază, jucătorii din lotul reprezentativ au e- fectuat, la stadionul „23 August" din Capitală, primul antrenament din noul sezon fotbalistic, iar ieri au fost supuși unui control medical complex. Apoi componenții lotului au plecat la Sovata pentru un scurt stagiu de pregătire, care se va încheia Ia 24 iulie, cu un meci la Constanța, în compania echipei Lokomotiv Leipzig.

I La acest stagiu de pregătire participă următorii jucători : Lung, Cristian, Moraru — Negrilă, Rednic, Ștefănescu, Belodedici, Iorgulescu, Ungureanu — Mateuț, Bolbni, Klein, Zare, Hagi — Coraș, Gabor, Lăcătuș, Balint. De asemenea, iau partecîțiva tineri jucători din lotul reprezentativ lărgit : Văidean, Muzsnai, Burchel.
CAIAC-CANOE. Pe apele Iacului Vidraru se află în curs de desfășurare pregătirile canoiștilor și caia- ciștilor români care' ne vor repre- i zonta la campionatele.. . mondiale î ■_ (14—13 august. Belgia). Din lot. fac parte 28 de sportive, și sportivi, , 'din. TÎnduriie -dărora ; se yor alege i membrii echipajelor pentru cele 18 probe ale campionatelor mondiale (6 probe de canoe, 9 de caiac — masculin și 3 de caiac feminin).Printre sportivii selecționați notăm pe canoiștii Aurel Macarencu (Steaua), Feodor Gurei (Dinamo), Toma Simionov (Steaua), pe caiaciștîi Viorel Polocoșer și Vasile Dîba (ambii de la Dinamo), Ionel Constantin, Angelin Velea și Nicolae Fedosei ' (toți trei de la Steaua), precum și i pe caiacistele Agafia Constantin i (Steaua), Marina Ciucur (Dinamo) și * 1 Luminița Munteanu (C.S.Ș. Litoral), acestea două din urmă fiind tinere sportive sub 20 de ani.

automată a procesului de topire a oțelului. Prin introducerea automatizării. consumul de energia electrică se reduce tn medie cu 500 kWh pe fiecare șarjă, in timp ce producția de oțel crește prin reducerea duratei de elaborare a șarjei cu 20—30 minute. Cu asemenea instalații de automatizare vor fi dotate încă două cuptoare din turnătoria de oțel. (Sabin Cerbu).

BACĂU : Se extinde 
rețeaua comercialăîn municipiile șl centrele muncitorești din județul Bacău au fost construite și puse in funcțiune, de la începutul anului, 18 noi unități comerciale. Este vorba de magazine pentru desfacerea de produse industriale și alimentare. Alte numeroase unități din Bacău, Moi- nești. Comănești și Buhuși au fost modernizate și reprofilate. Se remarcă, îndeosebi, magazinele și unitățile de alimentație publică rezervate numai pentru copii șl tineret. Pînă la finele anului, în localitățile urbane ale județului vor mai fi deschise 27 unități. 

(Gh. Baltă).
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1985 BEIJING; Convorbiri româno-chineze
epoca unei intense activități internaționale

a României socialiste

Eforturi susținute, ample initiative
și demersuri pentru oprirea cursei înarmărilor

si reducerea cheltuielilor militare
9

BEIJING 9 (Agerpres) — Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, care se află în vizită oficială la Beijing, a avut, la 9 iulie, convorbiri cu tovarășul Wu Xueqian, consilier de stat, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze.Au fost discutate problemele dezvoltării in continuare a raporturilor de strînsă prietenie șl cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, in spiritul înțelegerilor convenite între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și conducătorii de partid și de stat ai Republicii Populare Chineze. O atenție deosebită a

fost acordată analizării perspectivelor amplificării mice dintre cele rioada 1986—1990.A avut loc, de schimb de păreri păcii, dezarmării, șl In primul rind ale dezarmării nucleare, soluționării pe cale politică a state, lichidării instaurării noii internaționale.în aceeași zi, ministrul român al afacerilor externe s-a întîlnit cu tovarășul comerțului nomice, cu problemele comerciale perăril în producție dintre România și China.

conlucrării econo- două state in pe-asemenea, un larg in problemeleconflictelor dintre subdezvoltării și ordini economice
Zheng Tuobin, ministrul exterior și relațiilor eco- care a abordat pe larg creșterii schimburilor șl ale intensificării coo-

Schimb de păreri sovieto-chinez
Trebuie făcut totul pentru oprirea actualului curs periculos al 

evenimentelor, pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dez
armării, pentru reluarea și afirmarea politicii de destindere, colabo
rare și pace. Uriașele resurse materiale și umane ale planetei trebuie 
folosite nu în scopul războiului și distrugerii omenirii, ci numai și 
numai în slujba dezvoltării pașnice, a asigurării progresului și bună
stării popoarelor.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La invitația guvernului sovietic, marți a sosit la Moscova, într-o vizită oficială, Yao Yilin, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, relatează agențiile T.A.S.S. și China Nouă.într-o declarație făcută la sosire, Yao Yilin a arătat că urmează să

aibă un schimb de păreri cu conducătorii sovietici în problema dezvoltării relațiilor economice și comerciale bilaterale și în alte chestiuni de interes comun. Sper, a spus vicppremierul chinez, că vizita va fi încununată de succes, ceea ce va contribui la normalizarea relațiilor chino-sovi etice.
NICOLAE CEAUȘESCU națiunile unite: Lucrările seminarului internațional
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NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

PENTRU PACE,
ÎN FAVOAREA DEZARMĂRII

Conferința Pugwash de Ia Campinas (Brazilia)BRASILIA 9 (Agerpres). — în 
orașul brazilian Campinas s-au des
fășurat lucrările unei conferințe 
Pugwash, care a examinat pro
bleme privind modalitățile de reve
nire la o politică de destindere, 
de oprire a cursei înarmărilor și 
împiedicare a extinderii ei in 
Cosmos.

în declarația Consiliului Pugwash 
privind rezultatele conferinței se 
subliniază necesitatea adoptării de

către puterile nucleare a angaja
mentului de a nu folosi primele 
arma nucleară și a încheierii unui 
tratat privind incetarea oricăror ex
periențe cu asemenea arme. Consi
liul — arată agenția T.A.S.S — și-a 
exprimat dorința ca intilnirea so- 
vieto-americană la nivel înalt ce 
urmează a avea loc in luna noiem
brie să ducă la îmbunătățirea rela
țiilor bilaterale și la slăbirea în
cordării internaționale.

Miting în Berlinul occidentalBERLINUL OCCIDENTAL 9 (Agerpres). — Amplasarea armelor racheto-nucleare americane pe teritoriul unor țări vest-europene a determinat o intensificare considerabilă a încordării internaționale, a declarat președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, Horst Schmitt, luînd cuvîn- tul la un miting consacrat aniversării ziarului „Wahrheit", relatează agenția T.A.S.S. în scopul salvgar-Este un fapt binecunoscut că, în întreaga perioadă deschisă de istoricul Congres al IX-Iea, problema apărării păcii, înlăturării primejdiei războiului s-a aflat în permanență in centrul preocupărilor partidului și statului nostru. în acest cadru, așa cum o atestă numeroase documente ale P.C.R., expunerile și cuvîntările secretarului general al partidului, mesajele adresate unor șefi de state și de gu- > verne, interviurile acordate presei străine, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la înfăptuirea dezarmării a reprezentat și reprezintă principale direcții de acțiune. •în rapoartele prezentate la congresele și conferințele naționale ale partidului — începînd cu Congresul al IX-lea și terminînd cu cel mai recent, Congresul al XIII- lea — tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus! in evidență, cu toată limpezimea, faptul că intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor sporește continuu pericolul izbucnirii unei noi conflagrații mondiale, cu consecințe catastrofale pentru însăși existența vieții pe planeta noastră. Cu aceeași luciditate, conducătorul partidului și statului nostru a relevat înriurirea profund nefastă a cursei înarmărilor asupra relațiilor internaționale, vicierea continuă a climatului politic mondial, plinind, totodată, în lumină relația directă dintre criza economică mondială și cursa înarmărilor.
Un program concret, 

profund mobilizator. Pornind de la aceste considerente fundamentale, in perioada istorică tie după Congresul al ÎX-lea, partidul nostru a elaborat 0' concepție unitară, un program concret, profund mobilizator, care configurează obiectivele imediate și de perspectivă ale luptei pentru dezarmare — de la măsuri colaterale, cum ar fi desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor țări și retragerea trupelor străine în interiorul granițelor naționale, pină la măsuri radicale prevăzind reducerea și lichidarea arsenalelor nucleare, a tuturor armamentelor. Meritul esențial în elaborarea acestui program revine secretarului general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militant înflăcărat pentru ca marea problemă a dezarmării, a lichidării instrumentelor materiale ale ducerii unui nou război să-și găsească soluționarea in conformitate cu voința de pace și progres a tuturor popoarelor.In această direcție, partidul și statul nostru nu s-au mulțumit doar cu formularea complexului program al dezarmării, ci au inițiat și desfășurat, totodată, numeroase acțiuni po- litico-diplomatice pentru traducerea in viață a măsurilor preconizate. Cronica ultimelor două decenii va consemna fermitatea și consecvența cu care, in momentele cele mai dificile ale situației internaționale, exponentul cel mai autorizat al partidului și poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acționat în a- părarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la pace, la existență liberă — activitate care a căpătat un caracter și mai intens o dată cu trecerea la materializarea proiectelor de amplasare a noilor rachete americane cu rază medie de acțiune în Europa occidentală și, ca răspuns, la aplicarea contramăsuri- lor sovietice. Concomitent, la Organizația Națiunilor Unite și în alte foruri internaționale, la diferitele conferințe consacrate tematicii păcii și dezarmării, țara noastră a desfășurat o inepuizabilă activitate, propunerile, inițiativele și demersurile românești bucurîndu-se de cea mai largă apreciere.

Veriga hotărîtoare pentru 
declanșarea procesului dez
armării Pornind de Ia complexitatea procesului de dezarmare, P.C.R. a considerat și consideră că spre înfăptuirea acestui deziderat vital al omenirii trebuie să se înainteze pas cu pas, pornindu-se de la măsurile cele mai simple și mai ușor de realizat. In acest fel s-ar obține o înseninare a atmosferei internaționale, ar spori încrederea, permițîndu-se abordarea în viitor a unor noi măsuri, mai ample și mai complexe pe linia dezarmării. In desfășurarea acestui program, P.C.R. apreciează că oprirea cursei înarmărilor și trecerea la reducerea cheltuielilor, a efectivelor militare și armamentelor ar constitui pași importanți, hotărîtori, ar reprezenta veriga principală pentru declanșarea unui proces efectiv de dezarmare.Proporțiile aberante pe care le-a căpătat cursa înarmărilor, ce se a- propie de uriașa cifră de un trilion de dolari, și fantastica acumulare de arsenale nucleare, care fac ca deasupra capului fiecărui locuitor al Ter- rei să apese, amenințătoare, cite 15 tone explozibil, evidențiază cu tărie importanța și actualitatea stringentă a propunerilor românești, care corespund intereselor vitale ale tuturor popoarelor. Nu există nici o îndoială că traducerea în viață a acestor propuneri ar contribui substanțial la înseninarea orizontului internațional, căci, așa cum sporirea bugetelor de război, a efectivelor și armamentelor mărește neîncrederea și suspiciunile, reducerea lor ar stimula încrederea și ar face posibili alți pași pe calea dezarmării.în concepția secretarului general al partidului, anul pe care îl parcurgem este un an hotărîtor pentru destinele lumii, tocmai avînd în vedere dimensiunile incredibile atinse de cursa înarmărilor, inclusiv continuarea amplasării noilor rachete în Europa, in ciuda începerii tratativelor sovieto-americane de la Geneva. Pornind de la această realitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat o serie de noi propuneri, de cea mai mare importanță, în cu- vintarea rostită la recenta plenară a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, propuneri integral însușite in Chemarea și Apelul F.D.U.S. pentru pace și dezarmare.în aceste documente se subliniază ce însemnătate deosebită ar avea faptul dacă s-ar hotărî, încă in acest an, trecerea la înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1985, iar ulterior la o reducere anuală cu un anumit procent, de 5—10 la sută. Totodată, se propune ca să se treacă la reducerea cu cel puțin 10 la sută a efectivelor militare in Europa și pe alte continente, în mod deosebit, o asemenea acțiune ar trebui întreprinsă de țările din cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — cărora, după cum se știe, le revin aproximativ 80 la sută din cheltuielile militare și din armamentele de pe glob. Este evident că adoptarea tocmai de către aceste țări a unor asemenea măsuri de înghețare și reducere a bugetelor militare, a armamentelor și efectivelor militare ar fi decisivă pentru diminuarea și oprirea cursei înarmărilor, pentru declanșarea procesului dezarmării.

O experiență pozitivă care 
ar putea fi valorificată și
extinsă de 3 preconiza înabstract militare, România socialistă a adoptat, încă cu cîțiva ani în urmă, cumsoluția reducerii bugetelor

știe, hotărîrea de a reduce și apoi a îngheța cheltuielile militarese de• pînă în 1985, comunitatea internațională dispunînd, astfel, de o experiență pozitivă care ar putea fi valorificată și extinsă. Secretarul general al partidului, președintele Republicii, a declarat că ar fi salutară o inițiativă unilaterală a țărilor socialiste în această direcție, ca și în direcția reducerii efectivelor militare, ceea ce, fără a le diminua cu nimic securitatea, ar demonstra voința lor de pace, ar determina și alte țări să le urmeze exemplul.Meritul propunerilor românești constă tocmai în faptul că ele îndreaptă atenția spre măsuri de domeniul posibilului, care probleme exemplu, litare de efectuată ordin legislativ.în același timp, reducerea cu un anumit procent a efectivelor militare și armamentelor nu pune în nici un fel problema apariției unui eventual „dezechilibru" intre cele două părți, în condițiile nivelului deosebit de înalt la care s-a ajuns în aceste domenii — suficient pentru asigurarea „distrugerii reciproce" nu o dată, ci de mai multe ori. Este bine — a subliniat secretarul general al partidului — ca echilibrul existent să fie realizat și păstrat nu prin noi armamente, nu prin noi cheltuieli militare, ci prin reducerea celor existente la un nivel cit mai scăzut.Istoria va consemna, desigur, totodată, faptul binecunoscut că propu- nînd un program amplu și coerent care să ducă în final la înfăptuirea dezarmării generale și complete, la eliberarea distrugerii, partidului ca sumele economisite pe seama reducerii uriașelor fonduri care se cheltuiesc pe plan mondial în scopul producerii de arme tot mai ucigătoare să fie destinate progresului tuturor popoarelor, in special al celor rămase in urmă. Ce efecte binefăcătoare ar avea aplicarea propunerilor românești se poate judeca avîndu-se în vedere că o reducere cu numai cinci la sută a totalului cheltuielilor militare ar fi suficientă pentru eradicarea tei de pe glob 1Ampla activitate tică -desfășurată plan internațional s-a conjugat și se conjugă cu acțiunile în sprijinul păcii desfășurate pe întreg cuprinsul țării. în rodnicul bilanț al „Epocii Ceaușescu" rămin ca momente memorabile marile manifestații pentru pace și dezarmare desfășurate de țara noastră. Impunătoarele adunări populare și mitinguri din aceste zile dau măsura profundei angajări a poporului român, alături de popoarele de pretutindeni, in marea luptă pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea, la dezarmare.Propunerile, demersurile, inițiativele de amplu răsunet ale României . socialiste, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în problemele dezarmării și păcii dobîndesc semnificația unei exemplare dăruiri pentru înfăptuirea dezideratului vital — încetarea cursei înarmărilor, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie. Pentru activitatea dirză, tenace, pentru eforturile neobosite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ca aceste țeluri nobile să devină realitate, România socialistă este unanim considerată „țară a păcii", iar președintele ei

nu ridică tehnice deosebite. De reducerea cheltuielilor mi- către fiecare stat poate fi printi>o simplă decizie de

omenirii de coșmarul secretarul , general al s-a preocupat constant

flagelului foame-politico-diploma-de România pe

„erou al păcii".
Nicolae PLOPEANU

I.

dării păcii și al normalizării relațiilor Est-Vest sînt necesare retragerea rachetelor de pe continent și incetarea amplasării de noi asemenea arme în Europa. Astăzi, mai mult ca oricind, a spus el, o importanță deosebită în. acțiunile vizînd salvgardarea . păcii, eliminarea pericolului de război din viața omenirii, oprirea cursei înarmări-i lor revine luptei maselor largi j populare. (

\

Consecvență în apărarea dreptului suprem la viață

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York continuă lucrările seminarului internațional consacrat problemei palestiniene, organizat de Comitetul O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian. O conferință internațională in problema Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, ar constitui calea eficientă de soluționare a situației din‘această zonă a globului, au subliniat participanții la seminar.în declarația făcută cu acest prilej, William Buffum, secretar general adjunct al O.N.U., a relevat că la baza unei soluții în această problemă trebuie să se afle retragerea trupelor israeliene din teritoriile

arabe ocupate și rezolvarea justă a problemei palestiniene, prin asigurarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare și respectarea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice a fiecărui stat din regiune. El a subliniat că Adunarea Generală a O.N.U. s-a pronunțat pentru convocarea unei conferințe internaționale in problema Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, ca unică posibilitate de soluționare a problemelor.La rindul său, Clovls Maksoud, observatorul Ligii Arabe la O.N.U., a relevat că problema Orientului Mijlociu nu poate fi reglementată fără asigurarea drepturilor inalienabile ale poporului

MOSCOVA Tntîlnire prieteneascaMOSCOVA 9 — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : Cu prilejul aniversării a- 15 ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, ambasadorul tării noastre la Mosco-
va, Traian Dudaș, a organizat o tn- tîlnire prietenească.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, ai Asociației de prietenie sovieto- română, alte persoane oficiale.

Extinderea colaborării iugoslavo-polone

palestinian.
Evoluția situației din LibanBEIRUT 9 (Agerpres). — Liderii comunităților druză, sunită și șiită din Liban au adoptat un proiect politic pentru reglementarea crizei libaneze și un plan de securitate pentru Beirutul de vest — se arată intr-un comunicat publicat la Beirut.Comunicatul, citat de agențiile France Presse și Reuter, afirmă hotărîrea părților de a acționa pentru realizarea înțelegerii naționale și a reunificării țării pe baza principiilor stabilirii unui regim democratic și elaborării unei noi Constituții care să pună • capăt sistemului confesional, înfăptuirii egalității depline în drepturi și îndatoriri pentru toți libanezii, continuării rezistenței față de ocupația israeliană și sprijinirii restructurării armatei, respingerii oricărei forme de „autosecuritate".

asumă angaja-în acest sens, se ___mentul ca toate formațiunile militare neaparținînd statului să fie dizolvate și întregul armament să fie predat autorităților statale.BEIRUT 9 (Agerpres). — Marți s-au produs din nou ciocniri între miliții musulmane rivale in orașul Tripoli din nordul Libanului, înregistrîndu-se victime. Potrivit unor surse ale poliției, în ultimele două zile la Tripoli au fost ucise 19 persoane, iar 28 au fost rănite. Totodată, mai multe clădiri au fost distruse, inclusiv o școală.Pe de altă parte, In contextul unei situații de calm, militari ai armatei libaneze au. redeschis Beirut punctul de „pasajul Muzeului" vestul orașului.

BELGRAD 9 (Agerpres). — în cursul convorbirilor de la Belgrad dintre Vidoie Jarkovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., și Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, au fost exprimate satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor-dintre U.C.I. și P.M.U.P. și dintre cele două țări, precum și hotărirea de a promova în continuare aceste raporturi. Părțile au apreciat că în actuala situație internațională complexă este esențial ca toate țările

șl toate forțele Iubitoare de pace, democratice și progresiste din lume să acționeze pentru reluarea destinderii și soluționarea prin mijloace pașnice a problemelor internaționale majore — transmit agențiile Taniug și P.A.P.De asemenea, la Belgrad a fost semnat protocolul cu privire la direcțiile fundamentale ale colaborării economice și tehnico-științifice dintre R.S.F.I. și R.P.P. pe perioada 1986—1990.

marți , la trecere numit dintre estul și
CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAKBAGDAD 9 (Agerpres). — Avioane militare irakiene au bombardat marți „un mare obiectiv naval" în apropierea insulei Kharg. în cursul nopții de luni spre marți armatele irakiene au desfășurat o operațiune ofensivă în zona centrală a frontului — se arată intr-un comunicat al Comandamentului militar irakian.Comunicatul precizează totodată că artileria iraniană a supus unui bom-

bardament două puncte populate din nordul și sudul Irakului.TEHERAN 9 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat militar publicat Ia Teheran, pe frontul estic de luptă și în zona rîului Arwand, forțele militare iraniene au efectuat o serie de contraatacuri. în același timp, orașele iraniene Abadan și Khorremshehr au fost supuse unor bombardamente ale artileriei irakiene, informează agenția I.R.N.A.
BOLIVIA

încordare politică in perspectiva scrutinului prezidențialLA PAZ 9 (Agerpres). — Printr-un decret prezidențial, Congresul Național al Boliviei a fost convocat, joi, pentru a evalua situația politică preelectorală și a decide ferm data alegerilor prezidențiale, parlamentare și municipale din țară — transmit
ZIMBABWE

După victoria obținută 
de Z.A.N.U. în alegerile 

generale
Robert Mugabe însărcinat 

cu formarea unui nou cabinet

agențiile de presă. Programate inițial să se desfășoare-la 14 iulie, alegerile din Bolivia s-au văzut puse sub semnul întrebării in ceea ce privește aspectul „universalității" lor, mai ales datorită descoperirii unor manevre și fraude de culise preelectorale, care urmăreau asigurarea victoriei forțelor de dreapta — scriu ziarele din La Paz. Se precizează, între altele, că mai mult de junfiăta- te din cetățenii cu drept de vot din mediul rural nu au fost trecuți pe listele electorale — ceea ce a dat naștere la ample acțiuni • de protest organizate de Confederația Unică a Lucrătorilor Agricoli (C.S.U.T.C.B.) — că peste 500 de liste cu numele alegătorilor, reprezentind aproximativ 150 000 de cetățeni, au fost date „dispărute".

BERLIN 9 (Agerpres) — Venitul național al R.D. Germane a crescut, în prima jumătate a acestui an, cu 4,1 la sută, in comparație cu aceeași perioadă a anului trecut — relevă un raport economic oficial dat publicității la Berlin. Creșterea economică a țării — relatează agenția A.D.N. — s-a datorat în principal realizărilor obținute in domeniul industrial. Raportul menționează că producția industrială a sporit, in perioada amintită, cu 4,4 la sută,

înregistrîndu-se în acest domeniu o importantă reducere — de peste 4 de materiiimportantă reducere la sută — a consumului prime și materiale utilizate în procesul de producție.însemnate realizări au fost consemnate și în agricultură. Se remarcă pe acest plan creșterea șepte- lului cu 7,3 Ia sută, a producției de lapte cu 2,7 la sută, precum tinderea cu încă 118 000 ha a fețelor agricole cuprinse în mele de irigații.
Canada va impune sancțiuni

și ex- supra-j siste-

economice severe Africii de SudOTTAWA 9 (Agerpres). — Ministrul canadian de externe, Joe Clark, a reafirmat că țara sa va impune sancțiuni economice ■ severe Africii de Sud. ca urmare a politicii de apartheid practicate de regimul de la Pretoria. Canada nu poate ignora o situație „în care principiile
egalității și justiției sînt atît de grosolan încălcate", a spus ministrul canadian, referindu-se la politica segregației rasiale din Africa de Sud. El a arătat că. țara sa nu va renunța la această poziție pînă cind în Africa de Sud nu se va aboli politica rasistă.

israel; Guvernul intenționează să instituie

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei, primul ministru, Shimon Peres, a arătat că in actuala conjunctură economică nefavorabilă prin care trece Israelul se impun măsuri dintre cele mai drastice, principalul pericol — nu numai economic, dar și politic și social — fiind inflația, a cărei rată riscă ajungă la nivelul de 1 500 la anual.El a precizat că guvernul ționează să instituie pentru rioada de trei luni o „stare de urgență economică", interval de timp in care se va proceda la reduceri bugetare masive, se vor concedia sa-

să sutăinten- o pe-

lariați publici și se va înceta aplicarea acordului privind corelarea salariilor cu ză United rindul ei, principala rata inflației — precizea- Press International. La agenția Reuter arată că centrală sindicală, Hista- drut, a lansat pentru joi un grevă generală, in față de programul namental.Agențiile U.P.I.că, luni, parlamentul ișraelian — Knesseth-ul — a respins trei moțiuni de cenzură împotriva guvernului; toate prezentate in legătură cu actuala politică economică de austeritate.

semn de economicși Reuter
apel la protest guver-relevă

Oprirea cursei înarmărilor, reducerea cheltuielilor 
militare și înfăptuirea dezarmării, singura cale realistă 
spre instaurarea unei păci trainice, a reprezentat și 
reprezintă o cauză de înaltă responsabilitate pro
movată energic de partidul nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

1965 - La sesiunea O.N.U. a fost adoptată din ini
țiativa României rezoluția „Măsuri pe plan regional in 
vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate intre 
statele europene aparținînd unor sisteme economice 
și sociale diferite".

1970 — Ca urmare a unei inițiative a României, 
Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat „Deceniul 
dezarmării al Națiunilor Unite : 1970—1980" ;

1972 - Raportul O.N.U. privind „Consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmărilor" a avut ca 
bază o inițiativă a țării noastre ;

1975 - Un larg ecou a avut prezentarea, la Națiu
nile Unite, a documentului privind Poziția României in 
problemele dezarmării și instaurarea unei păci trainice 
în lume ;

1978 - Cu prilejul primei sesiuni speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, a fost elaborat și publicat do
cumentul : „Hotărirea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind poziția României in proble
mele dezarmării, și în primul rind ale dezarmării nu
cleare" ;

1980 - Înscriind pe ordinea de zi a Adunării Gene
rale a O.N.U. problema înghețării și reducerii buge-

telor militare, 
document de 
ghideze negocierea 
acest sens ;

1981 - Istoricele inițiative de pace și dezarmare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din toamna anului 1981 
și primăvara anului 1982 au determinat suita uriașelor 
adunări populare, care au culminat cu Apelul po
porului român, insumind 18 milioane de semnături, 
transmis celei de-a doua sesiuni speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării ;

1982 - La cea de-a doua sesiune specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării
„Poziția și propunerile 
mele dezarmării" ;

1983 - Din Inițiativa 
a O.N.U. a adoptat o 
sării noilor rachete americane in Europa occidentală 
și a realizării măsurilor de răspuns anunțate de Uniu
nea Sovietică, precum și reluarea cit mai curind a 
tratativelor de la Geneva ;

1985 - La plenara Consiliului Național al F.D.U.S., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus adoptarea unor 
măsuri de înghețare a cheltuielilor militare Io nivelul 
anului 1985 și, ulterior, trecerea la o reducere anuală 
a acestora cu 5-10 la sută ; totodată s-a propus re
ducerea cu cel puțin 10 la sută a efectivelor militare 
în Europa și pe alte continente.

țara noastră 
lucru privind 

unor

a prezentat, totodată, un 
principiile care trebuie să 
acorduri internaționale in

de pace și dezarmare ale

a fost prezentat documentul 
României cu privire Io proble-

României, Adunarea Generală 
rezoluție vizînd oprirea ampla-

HARARE 9 (Agerpres). — Președintele Republicii Zimbabwe, Canaan Banana, l-a însărcinat pe Robert Mugabe, liderul Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — Z.A.N.U., prim-ministru in exercițiu, cu formarea unui nou cabinet — relatează agenția Taniug.După cum s-a mai relatat, Z.A.N.U. a obținut o victorie detașată în alegerile generale desfășurate săptămina trecută în Zimbabwe. Acesta va fi cel de-al doilea mandat de formare a guvernului de către partidul ZlA.N.U., condus de Robert Mugabe, după obținerea independenței țării.

r Agențiile de presa
pe scurt

ARGENTINA

TRATATIVELE SOVIETO-AME- RICANE DE LA GENEVA. Marți, in cadrul tratativelor sovieto-ame- ricane de la Geneva au avut loc ședințe ale grupului pentru armamentele cosmice, precum și ale grupului însărcinat eu problemele armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune, relatează agenția T.A.S.S.

mini I și diploma de onoare a festivalului.

Născută în 1896, Charlotte. Marea Ducesă de Luxemburg, s-a urcat pe tron în 1919 și a renunțat în favoarea fiului ei, Jean, în 1964. n
„COSMOS 1 666". In Uniunea So

vietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pământului „Cosmos 1 666“, 
destinat cercetării in continuare a 
spațiului cosmic, informează agen
ția T.A.S.S.

Congresul Național al Partidului 
JustițialistBUENOS AIRES 9 (Agerpres) — La Santa Rosa, in provincia Pampa, din Argentina, s-au desfășurat lucrările Congresului Național al Partidului Justițialist (P.J.), principala forță de opoziție din țară. Cu acest prilej, delegații la congres au reconfirmat in funcția de președinte al P.J. pe Maria Estela Martinez de Peron și au desemnat în funcțiile de prim-vicepreședinte și al doilea vicepreședinte ai partidului pe senatorul Vicente Saadi și, respectiv, pe liderul sindical Jorge Triaca. în funcția de secretar genera) al P.J. a fost ales Herminio Iglesias.

LA BEIJING. Președintele R. P. Chineze, Li Xiannian, s-a întîlnit marți, la Beijing, cu Gerhard Schurer, vicepreședinte a] Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, președintele Comisiei de Stat a Planificării. Cu acest prilej, precizează agenția China Nouă, părțile au exprimat dorința extinderii cooperării prietenești dintre cele două țări.

ALEGERE. Amintore Fanfani a . fost ales marți președinte al Senatului, camera superioară a Parlamentului italian, informează a- genția A.N.S.A. Acest post rămăsese vacant in urma alegerii titularului său, Francesco Cossiga, ca președinte al Republicii Italiene. Amintore Fanfani, care a mai deținut in trecut această funcție, a fost desemnat candidat de grupul senatorilor democrat-creștini, fiind sprijinit și de celelalte formațiuni ale coaliției guvernamentale.

JAMAHIRIA LIBIANA A SEMNAT UN PROTOCOL MILITAR CU SUDANUL, în baza căruia va acorda forțelor armate sudaneze a- sistență logistică și instruire — a anunțat ministrul sudanez al a- părării, Osman Abdujlah, la înapoierea dintr-o vizită efectuată la Tripoli — informează agenția Reuter.

L

PREMIU. în încheierea turneului întreprins în Austria, ansamblul „Doina Crișului" din Brad a participat la cea de-a IV-a ediție a Festivalului folcloric_ din orașul Wolfsberg, landul cele aproape 40 de formații și ansambluri folclorice prezente, „Doina Crișului" a fost distinsă cu pre-Carintia. Din

L.4 HAVANA au luat sfirșit lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
al Federației. Latino-Americane a 
Ziariștilor. Participanții au adoptat 
o rezoluție in care se subliniază că 
ziariștii din regiune trebuie să ac
ționeze in direcția salvgardării pă
cii, instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, promovării 
cooperării intre națiuni.MAREA DUCESA A LUXEMBURGULUI, CHARLOTTE, a decedat marți în vîrstă de 89 de ani.

NOCIVITATEA SI FANATIS
MUL UNOR SECTE RELIGIOA- •
SE DIN S.U.A. în apropiere de 
orașul Toledo, din statul american 
Ohio, poliția a deschis o anchetă 
asupra unei astfel de secte care — 
relatează agenția Reuter — practi- i 
că sacrificiul ritual uman, numărul 
victimelor ridicindu-se, după unele • 
estimări, pină la 50—60, in special 
copii. De asemenea, la o cabană 
de la poalele munților Sierra Ne
vada, din California, au fost des
coperite osemintele carbonizate ale 
unui număr de aproximativ 25 de 
femei tinere, ucise după ce fusese
ră torturate de adopții unei secte.
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