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în întîmpinarea aniversării a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al partidului 

ÎN ÎNTREAGA TARĂ, 
SUCCESE DE PRESTIGIU 

ÎN MUNCĂ
PE ȘANTIERUL

HIDROCENTRALEI DE LA

COLIBIȚA

A fost pus în funcfiune 
un nou utilaj 

de mare randament

Chipul mindru al țării - azi mal bogată și armonios dezvoltată ca oricînd - stă mărturie trainică a împlinirilor, a succeselor obținute în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Mărețele înfăptuiri pe care le strîngem acum în rodnicul bilanț al construcției socialiste din ultimii 20 de ani se întemeiază pe tot atîtea fapte de muncă tenace, neabătută a întregu'ui popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și cu fiecare zi. care ne apropie de împlinirea a. două decenii de la Congresul al IX-lea, acest bilanț se îmbogățește cu noi realizări în producție și pe șantierele de investiții, în institutele de cercetări științifice, inginerie tehnologică și proiectări, în toate ramurile și sectoarele de activitate.In această atmosferă de efervescență creatoare, tonică, de dăruire revoluționară, oamenii muncii din întreaga țară întîmpină marele eveniment din viața partidului și a țării cu noi și remarcabile înfăptuiri. Din ampla și însuflețitogrea cronică a întrecerii socialiste prezentăm azi cîteva din consemnările transmise ieri de corespondenții „Scînțeii".

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația sovietică condusă de tovarășul N. V. Talizin,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 16 iulie, în stațiunea Neptun, delegația sovietică condusă de tovarășul N. V. Talîzin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în Comisia interguvernamentală româno-sovie- tică de colaborare economică și teh- nico-științifică.Conducătorul delegației a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Mihail Gor- baciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Totodată, oaspetele a mulțumit pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a Vizita România și de a cunoaște realizările obținute de poporul român în construcția socialistă, apreciind că acestea reprezintă o bază trainică pentru extinderea continuă a colaborării româno-sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Mihail Gorbaciov un cald salut, împreună cu cele mai bune urări.In cadrul Întrevederii au fost evidențiate tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, raporturi care, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, cunosc o continuă dezvoltare. S-a subliniat că potențialul economic al celor două țări oferă largi posibilități pentru lărgirea și diversificarea colaborării economice și tehnico-științifice, a cooperării și specializării în producție, precum și a schimburilor comerciale, relevîndu-se rolul important care revine comisiei interguverna- mentale în identificarea de noi căi și modalități în vederea amplificării, pe baze reciproc avantajoase, a conlucrării româno-sovietice.în timpul întrevederii s-a apreciat că dezvoltarea colaborării din

tre România și U.R.S.S. pe plan economic, tehnico-științific și în alte domenii de activitate este în interesul și spre binele ambelor, țări și popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.Abordîndu-se unele probleme actuale ale vieții politice internaționale, s-a subliniat necesitatea de a se face totul pentru menținerea păcii, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru instaurarea unui climat de înțelegere, colaborare și pace în întreaga lume.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au luat parte tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisia interguvernamentală, alte persoane oficiale române.Au fost de față Traian Dudaș, ambasadorul României la Moscova, și E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

Pe șantierul hidroenergetic Colibița, din județul Bistrita-Năsăud, unde se execută în prezent un lac de acumulare cu o capacitate de 90 milioane metri cubi de apă și o hidrocentrală cu o putere instalată de 21 
MW, a fost pusă în funcțiune cea de-a doua instalație românească de forat galerii orizontale în secțiune plină, „INGO-32", realizată de industria constructoare de mașini din țara noastră. Utilaj deosebit de complex, „INGO-32" are o serie de caracteristici funcționale de înaltă performanță, printre care : diametrul de săpare de 3 200 mm, o viteză de forare lunară de 200 metri liniari, sistem de ghidaj pe bază de laser, precum și dirijare centralizată a tuturor comenzilor de la un singur pupitru.După cum ne-au confirmat inginerul proiectant Nicolae Pavel, de ia Institutul de proiectare și cercetare utilaj petrolier Ploiești, ca și cei care lucrează pe șantier cu acest modern utilaj, inginerul Radu Tulai și șefii de echipă Marian Nisi- peanu și Bela Grof, la cel de-al doilea prototip fabricat la întreprinderea „1 Mai“ Ploiești s-au efectuat toate îmbunătățirile aduse celei dintîi instalații de acest fel, care a fost utilizată la Rîul Mare, în Munții Retezat, ceea ce îi conferă un randament îmbunătățit, comparabil cu cele mai bune realizări atinse pe plan mondial. Noua tehnologie de lucru aplicată prin punerea în funcțiune a acestei instalații are un randament de trei ori mai mare decît metoda clasică de perforare și determină o importantă reducere a costurilor de producție. Numai consumul de ciment, bunăoară, e mai mic cu 40 la sută față de sistemul vechi de lucru. 
(Gheorghe Crișan, corespondentul „Scînțeii").Foto : Sandu CRISTIAN

PRODUCȚII-RECORD. Ieri, la Ieșirea din șut a primului schimb — ne transmite din Valea Jiului corespondentul nostru Sabin Cerbu — brigada condusă de comunistul Ștefan Alba, de la sectorul IV al întreprinderii miniere Petrila, a înscris pe panoul de onoare al întrecerii socialiste un nou record : realizarea, peste prevederile de plan, a 20 000 tone cărbune. „în cinstea aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — ne-a spus șeful brigăzii — ne angajaserăm să obținem peste prevederi 15 000 tone cărbune. Printr-o muncă însuflețită, plină de dăruire, a tuturor ortacilor, am reușit să ne depășim propriul angajament. Așa. am înțeles noi, cei de la Petrila, ca și ceilalți mineri din Valea Jiului, să omagiem cele două decenii de cînd în fruntea partidului a fost ales cel mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care cu nespusă mîndrie și bucurie îl numim din inimă „Minerul de onoare al țării". în aceste momente aniversare, dorim să-l asigurăm pe secretarul general al partidului că brigada, noastră este ferm hotărîtă ca pînă Ta' sfîrșitul anului să realizeze Ihcă' 20 000 tonă' cărbune peste plan, sporindu-ne astfel contribuția la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării".Un record de prestigiu a -- înregistrat în aceste zile și colectivul de la întreprin
derea mecanică Mîrșa. După cum ne transmite corespondentul nostru Nicolae Brujan, graficul întrecerii Ia zi indică realizarea peste plan a 1 885 autobasculante între 8 și 16 tone, 2 133 remorci și semiremorci și 185 autotrenuri pentru mărfuri diferite. De asemenea, au fost integral realizate toate contractele la export,

iar în aceste zile a fost livrat, tot la export, primul buldozer pe șenile de 650 cai putere.— Aceste realizări, obținute prin muncă și dăruire revoluționară, prin introducerea în fabricație a unor tehnologii avansate, reducerea consumurilor materiale și depășirea cu 5,6 la sută a nivelului prevăzut la productivitatea muncii — ne spune tovarășul Simion Stoichiță, secretarul comitetului de partid al întreprinderii — se constituie în cel mai frumos omagiu pe care îl aducem aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului nostru. Fiecare din vizitele de lucru făcute în uzina noastră de tovarășul Nicolae Ceaușescu a marcat tot ătîția pași înainte pe. calea dezvoltării întreprinderii, a înnoirii și diversificării produselor. In același timp, de la modesta colonie muncitorească și de la barăcile de acum două decenii, o dată cu creșterea puternică a întreprinderii, a devenit și Mirșa un adevărat centru urban în plină dezyoltare.Angajați cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară in cinstea aniversării a două decenii de la Congresul al IX—lea al partidului, oamenii mun
cii din industria județului Buzău depun eforturi susținute, prin organizarea de zile și săptămîni record, pentru îndeplinirea și depășirea planului la producția fizică și la export. In întîmpinarea acestui eveniment — ne transmite corespondentul nostru Stelian Chiper — tineretul buzoian, care reprezintă mai mult de jumătate din totalul personalului muncitor, a lansat o valoroasă inițiativă : „Linia tehnologică cu cea mai înaltă productivitate". „în cadrul acesteia — ne spune tova-

Petre POPA 
Ion TEODOR

(Continuare în pag. a V-a)

Oameni și fapte 
în bdtălia pentru nou

ECHIPA „SCINTEIT TRANSMITE DIN TÎRGOVIȘTEPrivim o fotografie șl deslușim : silueta, crenelurile și contraforturile in- confundabile și nespus de dragi nouă ale Turnului Chindiei — cel pe crestele căruia străjerii viteazului Vlad zis și Tepeș aprindeau seară de seară focuri de veghe... Este o fotogra- fie-unicat. De ce ? Pentru că imaginea a fost fixată — printr-un procedeu nou — nu pe tradiționalele și, cu timpul, friabilele, cartoane, nici pe perisabilele texturi textile,' ci pe o placă de oțel inoxidabil.— Este, dacă vreți, una dintre ilustrațiile care leagă trecutul de prezentul și Viitorul Tîrgoviștei ; este 6 imagine care, - ..într-un anume fel, simbolizează temeliile de oțel ale noului oraș, renăscut și crescut în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, ca urmare a traducerii în viață a indicațiilor și orientărilor, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Afirmația aparține inginerului Radu Lazăr, directorul tehnic al întreprinderii „Oțelinox". A adăugat : faptul că o vedeți expusă în biroul meu nu trebuie .să vă mire. Alături de terminalul calculatorului, nu-i decît o noutate printre altele.— Care „altele" î

— Voi începe cu ultima : astăzi, 2 iulie, la ora 15, colectivul nostru este convocat în sala de festivități pentru a primi „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, care ne-a fost decernat de cu- rînd, prin decret prezidențial. Este o distincție
în vechea cetate 
de scaun a Țării 
Românești, moder
nele cetăți ale civi
lizației socialiste 
întîmpină cu zile 
de hărnicie și spor 
aniversarea Con
gresului al IX-lea 

al partidului

care ne onorează, mal ales că sîntem o întreprindere tînără — investiția a fost finalizată abia la începutul actualului cincinal. Ceea ce nu ne-a împiedicat să atingem o valoare a productivității de peste 1,3 milioane lei pe an și pe ' fiecare om al muncii. în 1985, același indicator îl vom crește la peste 1,7 milioane lei, ceea ce ne va consolida și mai

mult locul fruntaș. Față de 1981 am sporit producția- marfă de peste patru ori, numărul mărcilor de oțeluri asimilate a crescut de la 3 Ia 16 și ne bucurăm că putem raporta acum, în zilele premergătoare aniversării Congresului al IX-lea al partidului, faptul că sîntem capabili să fabricăm orice bandă și tablă inoxidabilă după rigorile oricărui standard existent în lume, țlste firesc de vreme ce produsele noastre au ca destinație industrială aeronautica și de autoturisme, energetica nucleară, arcurile speciale, fabricația de scule și dispozitive verificatoare, rulmenții. Sîntem o întreprindere cu profil unic în România.Am adăuga : este exact așa, dar nici pe Terra, dacă le numeri, întreprinderea tîrgovișteană „Oțelinox" n-are., decît cîteva... surori, nici cite degete sînt la o mină. Dotarea ei nu ne sfiim deloc s-o apreciem ca fiind extraordinară, iar personalul muncitor este unul de excepție. Noutăți : pe nici una dintre liniile tehnologice nu există decît muncitori su- percalificați, absolvenți ai liceului și ai altor școli
Mircea BUNEA 
Gheorghe MANEA

(Continuare în pag. a V-a)
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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 simpozioanele organizate de:

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul U.A.S.C.R.
și Consiliul Național al Organizației Pionierilor

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia simpozionul oma

gial consacrat aniversării a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — mo
ment decisiv al întregului proces de 
edificare a socialismului și comu
nismului în patria noastră — orga
nizat <le Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 

Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Consiliul 
National al Organizației Pionierilor, 
dau expresie și cu acest prilej sen
timentelor de aleasă stimă și profund 
respect față de activitatea dumnea
voastră neobosită dedicată bunăstării 
și fericirii națiunii noastre, progre
sului și propășirii României socialis
te, triumfului nobilelor idealuri de

pace, înțelegere și cooperare inter
națională.

Eveniment politic de maximă im
portanță pentru istoria nouă a pa
triei, Congresul al IX-lea al partidu
lui s-a înscris în conștiința întregu
lui nostru popor, a tuturor tinerilor 
României socialiste ca momentul 
inaugural al unei etape înnoitoare, 
caracterizată printr-un puternic suflu 
revoluționar, generatoare de pro
funde și durabile transformări în 
viața social-politică, economică și 
spirituală a țării.

Minunatele condiții de pregătire, 
de muncă și viață de care ne bucu
răm noi, generațiile tinere de astăzi, 
sînt rodnicele împliniri ale epocii pe 
care cu justificată mîndrie patriotică

o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
pentru care exprimăm, în aceste mo
mente de puternică emulație și efer
vescență revoluționară, cele mai 
fierbinți mulțumiri, nemărginita și 
profunda noastră recunoștință și vă 
asigurăm încă o dată că, urmînd 
neabătut exemplul dumneavoastră de 
strălucit revoluționar și luptător în
flăcărat, vom acționa cu toate for
țele și energiile de care dispunem 
pentru a fi la înălțimea încrederii pe 
care ne-o acordați, pentru a ridica 
patria noastră scumpă, Republica So
cialistă România, pe noi culmi de 
progres și civilizație.

în cadrul lucrărilor simpozionului, 
desfășurat într-o atmosferă de înaltă

(Continuare în pag. * IV-a)

Consiliul Culturii și Educației Socialiste
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții la simpozionul orga
nizat de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste cu prilejul aniversării 
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, în numele tuturor oa
menilor de artă și cultură din patria 
noastră, al întregului activ cultural, 
vă aduc omagiul lor fierbinte, ex- 
primindu-și mindria patriotică și re
voluționară de a fi contemporani cu 
dumneavoastră, ctitorul de țară nouă, 
patriotul comunist înflăcărat, condu
cătorul încercat și înțelept, gîndito- 
rul .și creatorul unei opere de inesti
mabilă valoare teoretică și practică.

Cele două decenii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului — piatră de hotar în amplul 
proces de înfăptuire a societății so

cialiste multilateral dezvoltate — 
consemnează bilanțul excepționalelor 
realizări obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în viața 
politică, economică și social-cuitu- 
raiă, purtind pecetea inconfundabilă 
a proeminentei dumneavoastră per
sonalități, intrate in conștiința lumii 
contemporane ca un simbol al aspi
rațiilor de progres și bunăstare, al 
înțelegerii și cooperării pașnice între 
toate popoarele lumii.

Recenta i dumneavoastră alegere ca 
membru titular și președinte de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România constituie o expre
sie a înaltei aprecieri pe care, ase
menea întregului popor, oamenii de 
cultură și artă o dau strălucitei ac

tivități teoretice și practice, contri
buției inestimabile pe care o aduceți 
la înnoirea, dinamizarea gîndirii și 
practicii revoluționare, Ia îmbogățirea 
tezaurului socialismului științific, asl- 
gurînd mersul nostru ferm, ascen
dent spre înfăptuirea visului de aur 
al celor ce muncesc — societatea 
comunistă.

Sub puternica înrîurlre a concep
ției dumneavoastră novatoare, pu
ternic ancorată in realitățile româ
nești, sub înalta și generoasa dum
neavoastră îndrumare, cultura șl 
arta românească au cunoscut în ulti
mele două decenii o înflorire fără 
precedent, patrimoniul cultural al 
națiunii noastre imbogățindu-se cu 
noi și importante valori.

(Continuare in pag. a IV-a)

© Comitetul județean
Bacău al P.C.R.

© Comitetul județean 
Brăila al P.C.R.

• Comitetul județean 
Buzău al P.C.R.

• Comitetul județean 
Cluj al P.C.R.

® Comitetul județean 
Teleorman al P.C.R.

© Comitetul județean 
Tulcea al P.C.R.
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PAGINA 2 SC1NTEIA - miercuri 17 iulie 1985

OMAGIUL FIERBINTE AL ÎNTREGII NAȚIUNI
CONDUCĂTORULUI IUBIT, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„în aceste momente sărbătorești, cînd întregul popor român aniversează cu recunoștință și neasemuit entuziasm două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, care v-a ales în fruntea gloriosului nostru partid, deschizînd cea mai efervescentă și fertilă epocă din istoria patriei — luminoasa „Epocă Nicolae Ceaușescu" — alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R, — reprezintă un eveniment cu profunde rezonanțe, expri- mind gindurile și sentimentele întregii noastre națiuni, înalta prețuire de care se bucură vasta și cuprinză- toarea dumneavoastră operă teoretică și practică.în aceste clipe sărbătorești, încărcate de cea mai adîncă emoție, cînd întreaga națiune înalță din adîncul inimii, ca un singur om, cuvinte de aleasă cinstire și dragoste pentru cel dinții și cel mai iubit fiu al său, oamenii muncii de pe meleagurile Albei își alătură glasul milioanelor de cetățeni ai țării, dînd expresia deplinei lor satisfacții pentru titlurile ce v-au fost conferite de cel mai înalt forum științific românesc, angajîndu-se și cu acest prilej să nu-și precupețească eforturile pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, să vă urmeze neabătut pilda și îndemnurile înflăcărate, pentru gloria și măreția României socialiste, pentru înălțarea ei pe noi culmi de progres și civilizație, intr-o lume a păcii, destinderii și colaborării rodnice".

toată hotărîrea pentru Îndeplinirea și depășirea planurilor de dezvoltare economico-socială, pentru înfăptuirea exemplară a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism".

„împreună cu Întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe înfloritoarele noastre plaiuri — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. — își exprimă profunda satisfacție și nețărmurita bucurie pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Aceasta reprezintă 
o înaltă expresie a recunoașterii unanime a marilor calități de încercat conducător comunist și patriot înflăcărat pe care le întruchipați într-o strălucită încununare a geniului dumneavoastră creator, consacrate Înfăptuirii marilor obiective ale construcției' societății, .socialiste multilateral dezvoltate hșPînaintării României spre comunism, a contribuției de excepțională valoare teoretică și practică pe care ați adus-o și o aduceți la fundamentarea științifică, realistă și cutezătoare a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la îmbogățirea tezaurului gîndirii social-politice, economice șl filozofice românești.In aceste zile de profundă efervescență patriotică, premergătoare aniversării a douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea — moment isto-' ric de o deosebită însemnătate în viața partidului și a poporului român — ne reînnoim angajamentul nostru solemn dea munci cu dăruire și răspundere revoluționară, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a traduce obiective și Congresul al

„Hotărîrea Academiei Republicii Socialiste România privitoare la alegerea dumneavoastră ca membru titular șl președinte de onoare ai acestei prestigioase instituții științifice și de cultură — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. — a fost primită de către toți locuitorii meleagurilor noastre cu alese sentimente de vibrantă emoție și nemărginită mîndrie patriotică.Printr-o fericită coincidență, acest moment înălțător din viața națiunii noastre socialiste se situează într-o perioadă de intensă activitate creatoare consacrată glorioasei aniversări a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care, prin alegerea distinsei dumneavoastră personalități în suprema funcție de secretar general, a deschis poporului nostru liber și independent calea spre cea mai rodnică epocă din mițenara sa existență, încrustat pentru- totdeauna cu litere de aur sub numele ilustrului ei ctitor, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Vă încredințăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general al partidului, că împreună cu întregul partid și popor, comuniștii, toți locuitorii județului Caraș-Severin vor urma neabătut strălucitul exemplu de muncă și viață revoluționară pe care ni-1 dați, făcind totul pentru a înfăptui neabătut istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea, ce poartă puternic amprenta gîndirii dumneavoastră cutezătoare șl asigură minunate perspective de înflorire a economiei, științei, artei și culturii românești, condiții tot mai bune de viață materială și spirituală eroicului nostru popor, afirmării sale tot mai puternice în lupta pentru progres social, independență, securitate și pace în lume".

științific și cultural al țării, deschide o nouă și importantă etapă în activitatea acestei instituții, moștenitoare și continuatoare a glorioaselor tradiții ale spiritualității românești.In aceste momente înălțătoare, din preajma aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, noi, cei ce trăim și muncim în Gorj, nutrim satisfacția că, sub proiecția de lumină a gîndirii dumneavoastră vizionare, acest străvechi colț de țară se dezvoltă în ritmuri cu putere de simbol, se înscrie activ pe calea modernizării industriei și agriculturii, devenind în acești ani o puternică bază energetică și de materii prime a României".„în acest moment sărbătoresc, cînd întreaga noastră națiune aniversează împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, cea mai glorioasă perioadă din istoria de muncă și luptă a poporului român — se arată în telegrama MI
NISTERULUI INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI — vă adresăm cel mai tru activitatea eminent militant tor revoluționar, șirii patriei, prosperității poporului român, cauzei păcii și progresului în lume.Prefacerile adîncî, structurale rea-

înalt omagiu pen- dumneavoastră de politic și conducă- consacrată propă-

în viată grandioasele hotăriri adoptate de XIII-lea al partidului".„în deplin sentimentele por, comuniștii, tot personalul unităților noastre — se spune în telegrama MINISTERULUI DE INTERNE 
ȘI A DEPARTAMENTULUI SECU
RITĂȚII STATULUI — își exprimă din adîncul inimilor lor profunda satisfacție și nemărginita bucurie pentru unanima și entuziasta alegere ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Acest act cu profunde semnificații, care va rămine inscris cu litere de aur in istoria culturii noastre naționale, reprezintă expresia înaltei prețuiri a strălucitei și prodigioasei dumneavoastră activități teoretice șl practice, a contribuției de inestimabilă valoare pe care o aduceți la îmbogățirea științei românești și a patrimoniului spiritual al umanității. . Imbinînd in mod strălucit calitățile de militant revoluționar și conducător de excepție cu acelea de savant și gînditor genial, dumneavoastră ați realizat o vastă operă teoretică și originală, creatoare, adine pătrunsă de spiritul umanismului socialist și al rigorii științifice, strîns legată de realitățile patriei noastre și de evoluția vieții internaționale.în aceste înălțătoare momente, ne exprimăm din toată ființa dragostea fierbinte, recunoștința și devotamentul nețărmurit pe care le nutrim față de dumneavoastră, ne reinnoim angajamentul nostru solemn de a ne consacra întreaga capacitate și putere de muncă înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului, a orientărilor și indicațiilor deosebit de prețioase pe care ni le dați permanent, in scopul cu vigilență și fermitate a fundamentale ale societății socialiste".

consens cu gîndurile șl ce animă întregul po-

apărăril valorilor noastre„împreună cu Întreaga comuniștii, oamenii muncii dețul nostru — ridicat Ia o înfloritoare viață materială . tuală în anii de după Congresul al IX-lea al partidului — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. — vă adresează, cu aleasă vibrație a inimilor, cele mai respectuoase felicitări pentru înaltele titluri academice ce v-au fost conferite, geniala dumneavoastră operă teoretică și practică înscriindu-vă în istoria poporului român în rîndul marilor ctitori, constructori de opere și edificii .mărețe, spre slava și cinstirea neamului, a patriei române.Adresîndu-vă profunda noastră gratitudine pentru grija permanentă ce o purtâți dezvoltării multilaterale a județului nostru în aceste momente națiune sărbătorește împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, vă exprimăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, respectuosul nostru omagiu pentru spiritul vizionar și cutezător, pentru pasiunea și energia cu care militați pentru împlinirea aspirațiilor de progres și prosperitate ale poporului român, încredințîndu-vă că vom acționa cu

națiune, din ju- nouă și și spiri-

solemne, cînd întreaga

chezășie a transpunerii exemplare în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului privind promovarea largă în cincinalul 1986—1990 și în perspectivă pînă la finele secolului a progresului tehnico-științi- fic".„Alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea supremului forum științific și cultural , al țării constituie dovada înaltei prețuiri a operei teoretice, științifice și a personalității dumneavoastră de excepție care v-au impus în conștiința națională ca un conducător de mare cutezanță, ce întruchipează în mod exemplar spiritul novator în interpretarea realităților, proceselor și fenomenelor lumii contemporane, în analiza stadiului construcției socialiste, în întemeierea marilor orientări politice, în fundamentarea ideilor și aprecierilor, care, dezvoltînd tezele de bază ale teoriei revoluționare, călăuzesc epopeea edificării noii societăți în patria noastră — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.însuflețiți de supremul exemplu ce ni-1 oferă viața și activitatea dumneavoastră, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că noi, locuitorii acestor

înflăcărat patriot șl revoluționar, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, militant neobosit pentru triumful idealurilor socialismului și comunismului, al păcii, prieteniei și colaborării între toate națiunile lumii — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.zAcum, cînd țara, partidul și poporul fac bilanțul Izbînzilor remarcabile, fără precedent, dobîndite în cele două decenii de istorie nouă, revoluționară a patriei, de puternic avînt creator în construcția socialismului, adueîndu-vă, în semn de profundă recunoștință, un fierbinte omagiu, noi, fiii Mehedințiului, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că prin muncă fără preget și permanentă dăruire am reușit să înfăptuim mobilizatoarele sarcini și obiective ce ne-au revenit, că am transpus îra fapte, în mod exemplar, prețioasele îndemnuri și indicații ce ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în acest minunat colț de țară, ce s-au înscris tot mai vertiginos pe coordonatele unei impetuoase dezvoltări economico-sociale".

națiuni drept «Epoca Ceaușescu», sînt indisolubil legate de personalitatea dumneavoastră, care întruchipează înalt patriotism și. cutezanță revoluționară, de geniala dumneavoastră capacitate creatoare, care a permis elaborarea strategiei științifice privind construirea socialismului și comunismului în patria noastră, bazată pe ■ cunoașterea legilor obiective și a legăturii cauzale a proceselor șl fenomenelor economice, a particularităților fiecărei etape de dezvoltare a societății, ca o condiție hotărîtoare a progresului eco- nomico-social".

„în aceste zile !n care Întregul nostru partid și popor cinstesc împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care

„Vestea alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se arată în telegrama UNIUNII ARTIȘTILOR 
PLASTICI — a umplut de bucurie și justificată mijjdrie patriotică- inimile tuturor . creatorilor de frumos din patria noastră.Aflat permanent, in mijlocul oamenilor și al tuturor ' evenimentelor, participînd determinant și nemijlocit la tot ceea ce s-a realizat și se realizează, ați imprimat nu numai o nouă orientare societății românești de astăzi, spre o armonioasă și multilaterală dezvoltare, ci și. un chip nou, fără precedent, civilizației noastre actuale, pe drept cuvînt denumită „Epoca Ceaușescu". In această neobo- ■ sită activitate ați fost totdeauna in-, . .. drumătorul și protectorul culturii, al artei, care au beneficiat de orientările, indicațiile și sprijinul dumneavoastră, în vederea realizării unor opere de înaltă valoare umanistă șl revoluționară, pe măsura epocii pe care o trăim și a cu zi.Cu aceste gînduri stimă și prețuire, de . nar și entuziasm creator, vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să permiteți tuturor membrilor obștii artistice din țara noastră să vă transmită din inimă cele mai sincere gînduri și urări de sănătate, putere de muncă, noi și prodigioase împliniri în activitatea dumneavoastră, pentru fericirea poporului și dezvoltarea patriei, asigurîndu-vă de participarea deplină, conștientă și neabătută la programul de înălțare și înflorire a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului, pe care l-ați trasat cu înaltă clarviziune științifică și pe care îl urmați cu revoluționară consecvență și dăruire de sine".

realității de zide profundă spirit revoluțio-

„Cei aproape 23 000 de comuniști, toți oamenii muncii din cetatea oțelului de la Dunăre, pilon de bază al procesului de industrializare socialistă promovat cu fermă consecventă și ridicat la cote înalte în anii „Epocii Ceaușescu" — se arată în telegrama COMBINATULUI SIDE
RURGIC GALAȚI — țin să-și exprime, cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, cele mai alese sentimente de stimă și adînc respect față de dumneavoastră și laborioasa dumneavoastră operă teoretică șl activitate eroică pusă la baza dezvoltării, fără precedent în istoria sa multimilenară, a societății românești.Mîndri de a fi contemporanii celei mai rodnice perioade din istoria României și de a vă avea în fruntea țării pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent revoluționar și patriot, personalitate proeminentă a lumii contemporane, siderurgiștii, constructorii și energeticienii, cercetătorii șl proiectanții platformei siderurgice gălățene își reînnoiesc angajamentul de a vă urma inegalabila pildă de slujire fără preget a intereselor supreme ale patriei și partidului, pu- nîndu-ne în valoare toate forțele, întreaga capacitate în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor șl obiectivelor ce ne revin în domeniul creșterii și diversificării producției de oțel și laminate, a eficienței acesteia, spre măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".„într-un glas cu Întreaga țară, cu sentimente de nețărmurită dragoste, recunoștință și admirație — se arată în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN — vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe înfloritoarele noastre meleaguri, cele mai calde felicitări pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Eveniment cu profundă rezonantă în conștiința noastră, a întregii națiuni, acordarea înaltelor titluri celui mai iubit fiu al poporului, eminentului strateg revoluționar, ctitorul României moderne de azi — dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — cinstește știința românească, sporește considerabil prestigiul celui mai de seamă for

haltă prețuire și mîndrie patriotică față de 
prodigioasa activitate teoretico-științifică, 
profund novatoare, a secretarului general al 
partidului, strîns legată de practica edificării 
noii societăți în interesul creșterii bunăstării 
poporului
Angajamentul unanim al oamenilor muncii, al 
întregului popor de a acționa cu fermitate 
și abnegație revoluționară pentru traducerea 
în viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului, pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru asigurarea — prin eforturile 
conjugate ale științei și producției 
dezvoltări eficiente a întregii economii naționale

lizate în țara noastră în ultimele două decenii sînt marcate strălucit de activitatea și personalitatea dumneavoastră, ce slujiți cu cel mai înalt devotament, cu clarviziune și eroism interesele supreme ale națiunii române, cauzei păcii și socialismului, epocă pe care cu legitimă mîndrie o denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Dînd glas sentimentelor de cea mai înaltă stimă și prețuire pe care le nutrim față de dumneavoastră, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări pentru înaltele titluri ce vi s-au acordat, de membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al acestei prestigioase instituții de știință și cultură, ca semn de recunoaștere deplină a strălucitelor dumneavoastră calități de eminent conducător al partidului și statului nostru, patriot revoluționar și luptător consecvent pentru progresul și prosperitatea poporului român".

străvechi meleaguri românești, înnobilate astăzi de grandioasele ctitorii ale Epocii Ceaușescu, vom acționa in spirit muncitoresc-revoluționar cu întreaga energie și capacitate creatoare pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor economico-sociale în profil teritorial pe anul 1985 și în viitorul cincinal, sporind astfel contribuția județului Iași la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste".

unei

„în numele tuturor cercetătorilor și. oamenilor muncii din cercetarea științifică medicală, vă adresăm din toată inima, cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, cele mal calde și alese felicitări — se subliniază în telegrama PREZIDIULUI 
ACADEMIEI DE ȘTIINȚE MEDI
CALE.Expresie a deplinei recunoștințe și prețuiri pentru fermitatea și remarcabila contribuție la dezvoltarea științei românești, pusă în slujba edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, alegerea dumneavoastră în înaltul for al Academiei Republicii Socialiste România, ca membru titular și ca președinte de onoare, ne oferă prilejul de a vă aduce un profund și respectuos omagiu.Folosim și acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă asigura că vom milita și în continuare pentru traducerea în viață, și înfăptuirea mărețelor rezoluții ale Congresului . al XIII-lea, pentru afirmarea tot mai puternică a științei ca forță de avangardă în dezvoltarea multilaterală a României pe calea glorioasă a socialismului și comunismului".

adresăm cele mai vii mulțumiri pentru sprijinul pe care il acordați agriculturii și industriei alimentare, pentru grija pe care o manifestați, zi de zi, în vederea modernizării acestor ramuri ale economiei și creșterii aportului lor la progresul întregii economii naționale. în numele tuturor oamenilor muncii din agricultură și industria alimentară, al specialiștilor din cercetare și învățămîn- tul agricol, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm fără preget pentru înfăptuirea exemplară a marilor obiective ce ne stau în față, pentru obținerea unor producții agricole record, pentru gospodărirea exemplară a pămîntului și a întregii baze materiale".

„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Harghita au luat .cunoștință cu profundă emoție și bucurie de alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România și președinte de onoare al acestui mare for științific al țării — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN HARGHITA 
AL P.C.R.Gîndirea dumneavoastră filozofică, social-politică de mare amploare, sinteză a marxismului creator, aplicat științific la condițiile concrete ale României, constituie o uriașă contribuție la gîndirea revoluționară mondială, la fundamentarea teoretică a întregului demers al edificării socialismului și comunismului în patria noastră. Opera teoretică și practică de excepție vă situează printre marile genii ale umanității, printre cele mai ilustre personalități istorice ale poporului român. In același timp, de efectele gîndirii dumneavoastră științifice beneficiază șl vor beneficia atît generația de azi, cit și generațiile, ce vor urma, ea constituind un uriaș tezaur pus în slujba înălțării României pe culmile cele mai înalte de progres și civilizație.Oamenii muncii harghitenl, fără deosebire de naționalitate, sînt ferm convinși că prin hotărîrea Academiei Republicii Socialiste România știința românească, cercetarea științifică fundamentală și aplicativă vor cunoaște o nouă afirmare, o valorificare superioară a uriașului potențial creat în sfera cercetării științifice și ingineriei tehnologice, ca fiind o

„In numele minerilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor, al întregului personal muncitor din Valea Jiului, vă adresăm cele mai profunde șl mai fierbinți sentimente de gratitudine și înaltă considerație, împreună cu nemărginita bucurie pentru conferirea titlului de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — se arată în telegrama CONSILIU
LUI OAMENILOR MUNCII DE LA 
COMBINATUL MINIER VALEA 
JIULUI.Asemenea întregului partid și popor, noi vedem în aceasta o nouă și puternică dovadă a devotamentului dumneavoastră, fără precedent, față de triumful socialismului și comunismului în România și o mărturia imprescriptibilă a încrederii, stimei și iubirii de care vă bucurați din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră.Noi, cei ce trăim și muncim în bazinul carbonifer al Văii Jiului, înnoit din temelii in această perioadă, sîn- tem stăpiniți de cea mai fierbinte dragoste și stimă față de dumneavoastră, cel mal iubit fiu al națiunii noastre, știindu-vă „minerul nostru de onoare" și prietenul cel mai apropiat al oamenilor muncii din adincuri, gînditorul, inițiatorul și promotorul consecvent al spiritului novator, căruia îi datorăm toate binefacerile și împlinirile de pină acum și pentru care îi mulțumim din întreaga noastră ființă".„Alegerea dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, prestigios forum al științei și culturii românești, constituie și pentru noi, cel cafe trăim și muncim pe aceste străvechi și înfloritoare meleaguri me- hedințene, un fericit prilej de a vă adresa calde și sincere felicitări, de a da glas din adîncul inirtiilor celor mai alese sentimente de stimă șl respect, dragoste și nemărginită recunoștință ce le nutrim față de dumneavoastră, glorios conducător al partidului șl patriei, care întruchipați cele mai înalte. virtuți ale geniului creator al poporului nostru,

„Cu Inimile pline de bucurie și aleasă recunoștință, cu sentimen- i te de profundă stimă și înaltă mîndrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii care trăiesc și muncesc pe meleagurile sibiene — români, germani, maghiari — împreună cu întregul nostru partid și popor, își exprimă deplina satisfacție pentru alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, gînditor ilustru, înțelept și cutezător, ctitor clarvăzător al marilor împliniri socialiste din scumpa noastră patrie — se relevă în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. Noi vedem în aceasta recunoașterea inestimabilei dumneavoastră contribuții la înnoirea și dinamizarea necontenită a gîndirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea tfeiaurulul socialismului științific,., a patrimoniului cunoașterii și creației istorice, la înfăptuirea aspirațiilor de progres și civilizație, de pace, destindere și cooperare ale poporului român.Toate aceste lnsuflețitoare și nobile idealuri ale națiunii noastre sînt indisolubil legate de numele, munca și strălucita dumneavoastră personalitate, față de care inimile noastre stau deschise în dragoste, cinstire și recunoștință, așa după cum, tot ceea ce s-a înfăptuit mai frumos, mai de preț și mai trainic pe strămoșescul pămînt românesc, este pentru totdeauna legat de glorioasa etapă care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă pe care, cu legitimă și înaltă mîndrie . patriotică, o denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu" — epoca celor mai înfloritoare și strălucite transformări revoluționare socialiste, de • la a cărei inaugurare vom aniversa, peste cîteva zile, două decenii".a inaugurat perioada cea mal glorioasă șl bogată in realizări din întreaga noastră istorie, intrată pentru totdeauna în conștiința poporului român ca «Epoca Nicolae Ceaușescu», alegerea dumneavoastră de către supremul for științific al țării ca membru titular și președinte de onoare al Academiei reprezintă o strălucită recunoaștere a prodigioasei activități teoretice, de inestimabilă valoare științifică, pe care o desfășurați neobosit pentru soluționarea problemelor cardinale ale dezvoltării multilaterale a societății socialiste românești — se arată în telegrama COMITETULUI PEN

TRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE.In răstimpul de glorie al celor 20 de ani care au trecut de la actul Istoric al alegerii dumneavoastră în fruntea partidului și a statului, pe baza aplicării în viață a concepției și orientărilor de înaltă clarviziune și rigoare științifică cu privire la noua organizare adminiătrativ-teri- torială a țării, la așezarea pe principii noi a activității consiliilor populare, rolul și răspunderile acestora în conducerea activității economice și sociale pe plan local au sporit continuu, concomitent cu creșterea participării maselor de cetățeni la conducerea unităților ad- ministrativ-teritoriale".„Comuniștii, personalul muncitor din MINISTERUL APROVIZIONĂ
RII TEHNICO-MATERIALE ȘI 
CONTROLULUI GOSPODĂRIRII 
FONDURILOR FIXE, asemenea întregii noastre națiuni, au luat cunoștință, cu nemărginită bucurie și înălțătoare mîndrie patriotică, de alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, eveniment care se constituie într-un vibrant omagiu adus de oamenii de știință și cultură, de întregul nostru popor, personalității dumneavoastră proeminente — se arată în telegramă.Activitatea dumneavoastră științifică, de inestimabilă valoare teoretică și practică, îmbogățește cu teze șl idei noi, de largă perspectivă și stringentă actualitate, tezaurul gîndirii lismului tribuție științei rea proceselor și fenomenelor economice și social-politice, la cunoașterea esenței acestora și a legilor care le guvernează. Marile realizări de însemnătate istorică obținute de poporul român în anii luminoși care au urmat după Congresul al IX-lea al partidului, perioadă intrată definitiv în conștiința întregii noastre

„însuflețiți de cele mai alese gîn- duri și sentimente de nemărginită dragoste și profundă gratitudine, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc pe înfloritoarele meleaguri vrîncene Vă adresează, din adîncul inimilor, respectuoase și calde felicitări cu prilejul alegerii ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, act de înaltă prețuire și unanimă recunoaștere a inestimabilei dumneavoastră contribuții la dezvoltarea și îmbogățirea creatoare 
a gîndirii social-politice românești, a teoriei și practicii revoluționare de edificare a noii orînduiri — se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.Prin prodigioasa dumneavoastră activitate, prin clarviziunea gîndirii și acțiunii profund înnoitoare, de imensă rigoare științifică, întreaga noastră societate a cunoscut în ultimii 20 de ani un dinamism și o înflorire fără precedent în toate domeniile vieții economice, politice, științifice, culturale. România s-a afirmat în această epocă glorioasă ca un stat independent și suveran, respectat între națiunile lumii, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general,, avînd contribuții dintre cele mai' originale și constructive la soluționarea marilor și complexelor probleme ale lumii contemporane.Vă rugăm să ■ primiți și cu acest minunat prilej, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, angajamentul nostru comunist că oamenii muncii vrînceni își vor înzeci eforturile pentru a realiza în mod exemplar, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, mărețele obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, sarcinile ce revin pe . acest an și pe întregul cincinal".

social-politice și al socia- științific, aducînd o con- remarcabilă la dezvoltarea contemporane, la clarlfica-

„Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte de onoare și membru al Academiei Republicii Socialiste România, CONSILIUL DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI AGRI
CULTURII ȘI INDUSTRIEI ALI
MENTARE, comuniștii, toți lucrătorii din această instituție — se spune în telegramă — își exprimă devotamentul, recunoștința și unanima prețuire față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii, care, în fruntea partidului și a statului, conduceți cu clarviziune și neistovită dăruire munca și lupta poporului român pe calea socialismului și comunismului îp patria noastră.Exprimîndu-ne și cu acest prilej prețuirea și atașamentul față de prodigioasa dumneavoastră activitate științifică șl revoluționară, vă

„Comuniștii, toți oamenii muncii — se arată în telegrama COLECTI
VULUI DE MUNCA AL ÎNTRE
PRINDERII „23 AUGUST" din Bucdrești — cu deosebită stimă vă adresează din inimă, mult iubite tovarășe secretar general, calde felicitări și cele mai bune urări cu lejul alegerii dumneavoastră membru titular și președinte onoare al Academiei Republicii cialiste România.Printr-o fericită coincidență gerea dumneavoastră are loc în rioada în care poporul nostru omagiază împlinirea a 20 de ani de Ia Istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, perioadă de grandioase înfăptuiri în dezvoltarea economică și socială a țării, în afirmarea puternică a României pe plan internațional.Noi cei ce muncim în întreprinderea „23 August" dăm o înaltă apreciere întregii dumneavoastră activități, modului strălucit în care acționați de două decenii, în vederea înfloririi multilaterale a României socialiste, a dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării, și de aceea vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom fi strînși uniți în jurul partidului, ne vom consacra întreaga capacitate de muncă realizării exemplare a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului".

pri- ca de So-ale- pe-

„Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de o- noare al Academiei Republicii Socialiste România constituie și pentru noi, muzicienii, ca și pentru întreaga intelectualitate, pentru toți oamenii muncii din patria noastră, un act de supremă semnificație, re- prezentînd consacrarea contribuției hotărîtoare pe care ați adus-o și o aduceți la înălțarea României pe treptele înalte ale civilizației materiale și spirituale, ale triumfului societății socialiste și comuniste pe vatra străbună — se subliniază în telegrama UNIUNII COMPOZITORI
LOR. ■,* ..zljrm'uid ,. cu. . hotărîre îndemnurile și . hotărîrile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și răspunzînd cu abnegație exigențelor înalte ale vieții spirituale a patriei socialiste, muzica românească s-a îmbogățit în cele două decenii de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului cu valoroase creații de toate genurile șl stilurile, exprimînd în modalități pregnante și nuanțate bogatul univers uman propriu evului socialist. In prezent și în perspectiva grandiosului program de dezvoltare e- conomică și socială a României, întregul front al slujitorilor artei sonore — compozitori, muzicologi, in- terpreți, educatori — este angajat să transpună în viață cerințele cuprinse în documentele celui de-al XIII- lea Congres al partidului, în celelalte documente care orientează dez- ’ voltarea activității ideologice și cultural-educative".„Oamenii muncii din sectorul 6 al Capitalei, animați de cele mai alese sentimente de mîndrie patriotică și profundă' gratitudine față de dumneavoastră, ctitorul României socialiste, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, vă exprimăm, cu prilejul alegerii dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, omagiul fierbinte pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului român, spre înălțarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație — se arată în telegrama COMITETULUI 
DE PARTID AL SECTORULUI 6 
AL CAPITALEI.Cunoscută și recunoscută în țară și peste hotare, bucurîndu-se de o unanimă prețuire, vasta dumneavoastră operă teoretică și practică, pusă în slujba făuririi socialismului și comunismului în România, libertății și independenței patriei, a cauzei edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, se înscrie pentru totdeauna ca o contribuție remarcabilă la dezvoltarea creatoare a socialismului științific, fiind încununată prin atribuirea de înalte distincții și titluri românești și de peste hotare"..„In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC 
«GRIVIȚA ROȘIE—BUCUREȘTI, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai călduroase felicitări cu prilejul a- legerii dumneavoastră ca membru titular al înaltului forum științific al țării. Academia Republicii Socialiste România, și în funcția de președinte de onoare al acestei prestigioase instituții — se arată în telegramă.In preajma apropiatei sărbători a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., care a marcat, prin neobosita dumneavoastră activitate, intrarea României in cea mai rodnică perioadă din multimilenara istorie a patriei, pe care cu mîndrie patriotică o numim după numele ctitorului ei «Epoca Ceaușescu», vă a- dresăm, mult iubite conducător, cel mai fierbinte omagiu și sentimentele de aleasă prețuire, încredințin- du-vă că vom îndeplini in mod e- xemplar orientările și indicațiile de excepție pe care ni le-ați dat cu prilejul repetatelor vizite de lucru efectuate in întreprinderea noastră, intre care și cea din ziua de 27 iunie a.c., privind dezvoltarea producției de utilaje de înaltă complexitate tehnică pentru industria chimică, într-o concepție nouă, modernă, la nivelul tehnicii mondiale".
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»EPOCA CEAUȘESCU^fS/
EPOCA ONOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTEI

AGRICULTURA 
SOCIALISTĂ 
pe coordonatele 

noii revoluții agrare
Rezultatele pe care le avem în agricultură demonstrează cu putere 

superioritatea orînduirii noastre socialiste, a agriculturii de stat și 
cooperatiste, care dă posibilitatea folosirii largi a mecanizării, a chi
mizării, a aplicării cuceririlor științei - și face ca agricultura noastră 
să se înscrie cu pași fermi pe calea noii revoluții agrare, care înseamnă 
atît transformarea omului, dar și ridicarea producției agricole la un 
nivel superior,

NICOLAE CEAUȘESCU

r---- — FILE DE ISTORIE™----------------------- -ț
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Una din imaginile-document care ilustrează dialogul neîntrerupt al secretarului general al partidului cu oamenii muncii de pe ogoare în problemele modernizării acestei ramuri de bază a economiei naționale, creșterii producției vegetale și animale, pentru progresul continuu al agriculturii noastre socialiste, pentru ridicarea bunăstării întregii populații

i

**
*

AGRICULTURII SOCIALISTE - 0 PUTERNICĂ BAZĂ
TEHNICO-MATERIAIĂ

Investițiile sporite — la temelia creșterii
f“ r ............ ' ”................... ’■ ’/

forței productive

0 POLITICĂ ECONOMICĂ ORIENTATĂ FERM 

SPRE DEZVOLTAREA INTENSIVĂ A AGRICULTURD 

Producția vegetală—în continuă creștere

AGRICULTURA DISPUNE ASTĂZI DE PESTE 
174000 tractoare fizice

l

■■■;/ <■<< < .' ■>,

® Investițiile alocate agricul
turii numai în acest an depășesc 
cu aproape 13 MILIARDE lei 
pe cele realizate în întreg cinci
nalul 1961—1965 și sînt de 6 ORI 
mai mari decît cele efectuate în 
anul 1965.

O Creșterea parcului de trac

Un vast program de transformare 
a naturii

SUPRAFAȚA TOTALA AMENAJATĂ PENTRU IRIGAT
(existentă la sfîrșitul anului) — mii hectare —

• La începutul anului 1985, a- 
gricultura dispunea de o supra
față totală amenajată pentru iri
gat ce reprezintă peste 25 LA 
SUTĂ din suprafața arabilă a țării.

@ Dacă în 1965 erau apărate 
împotriva eroziunii mai puțin de 
200 mii hectare, la începutul aces
tui an lucrările de combatere a 
eroziunii solului s-au extins pe 

toare a dus la reducerea suprafe
ței arabile ce revine pe un tractor 
fizic de la 121 hectare în 1965 la 
57 HECTARE în acest an.

® Agricultura beneficiază în 
1985 de peste 2,4 MILIOANE TONE 
îngrășăminte chimice, adică de 
8 ORI mai multe decît în 1965.

mai bine de 2 MILIOANE HEC
TARE.

® Dintre sistemele mari de iri
gații date în funcțiune în ultimii 
ani sau aflate în execuție se deta
șează prin dimensiunea și impor
tanța lor economică cele din zona 
Giurgiu — Răzmirești, Ialomița — 
Călmățui, Terasa Covurlui și din 
complexul de irigații Carasu.

a.

AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ 
PRODUCE ASTĂZI

• în anul 1984 s-a obținut cea 
mai mare producție cerealieră din 
istoria țării, realizîndu-se peste 
1 000 DE KILOGRAME pe locuitor.

® Comparativ cu anul 1965, la 
cereale s-a obținut anul trecut o 

Zootehnia — ramură prioritară

EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ANIMALE
— mii capete —

Illlllllli 4935 6126 9000

wim 53B5 8813 15000
OVINE 

SI 
CAPRINE 13932 14310 23000

> ANUL 4995 4975 4995

@ Dezvoltarea puternică a zoo- ® Față de producția totală de
tehniei este ilustrată și de faptul japțe de 28 831 mii hectolitri obti- 
ca ponderea producției animale în «
producția globală agricolă a eres- nuta ,n 1965'ln acest a" urmează 
cut de la 36,8 la sută, în 1965, la să se realizeze aproape 61 000 
circa 45 LA SUTĂ în prezent. MII HECTOLITRI.

recoltă totală cu 11 MILIOANE 
TONE mai mare. Producțiile totale 
prevăzute a se realiza în acest an 
la floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr, legume și cartofi depășesc 
de 3-4 ORI nivelurile celor obți
nute în 1965.

Perspective 
însuflețitoare 
deschise de 

Congresul alXIII-lea 
al partidului

• In cincinalul 1986—1990, producția 
globală agricolă va spori într-un ritm 
mediu anual de 5,4—5,8 LA SUTA, iar pro
ducția netă agricolă - într-un ritm mediu 
anual de 7,1—7,5 LA SUTĂ.

® Pentru dezvoltarea agriculturii se va 
aloca un volum de investiții de peste 190 
MILIARDE LEI.

® Suprafața agricolă a țării se va ma
jora cu 500 MII HECTARE, prin introduce
rea în cultură a unor terenuri neagricole 
și îndeosebi neproductive.

• In concordanță cu prevederile Progra
mului național de îmbunătățiri funciare, în 
perioada 1986—1990 se vor amenaja pen
tru irigații 1,8-2,3 MILIOANE HECTARE, 
ajungîndu-se astfel la sfîrsitul cincinalului 
la 5,5-6 MILIOANE HECTARE.

0 Tot în această perioadă vor fi efec
tuate lucrări de desecări pe 1,5 MILIOANE 
HECTARE și de combatere a eroziunii solu
lui pe 800 000 HECTARE.

• Cantitatea de îngrășăminte chimice 
de care va beneficia agricultura va ajunge 
la 3,5—4 MILIOANE TONE substanță ac
tivă, revenind 335-380 kg pe un hectar de 
teren arabil.

® La sfîrșitul viitorului cincinal, agri
cultura va dispune de 180 MII tractoare șl 
de o sistemă de mașini de înalt randa
ment, care vor efectua simultan mai multe 
operații.

@ Producția totală de cereale urmează 
să ajungă, în anul 1990, la 30-32 MILIOA
NE TONE ; niveluri superioare de produc
ție sînt prevăzute și la celelalte culturi ve
getale.

• Un accent deosebit se va pune pe 
dezvoltarea zootehniei, a cărei pondere în 
producția agricolă va ajunge în 1990 la 
46—48 LA SUTĂ. Efectivele de animale vor 
ajunge, la sfîrșitul viitorului cincinal, la 11 
MILIOANE bovine, 15-16 MILIOANE por
cine, 28—30 MILIOANE ovine și caprine șl 
cel puțin 80 MILIOANE păsări ouătoare.

® In cincinalul 1986-1990 se vor asigu
ra îmbunătățirea structurii pe vîrste a 
populației ocupate în agricultură, precum 
și perfecționarea pregătirii profesionale 
prin calificarea a 590 MII persoane.

li
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în preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului

TELEGRAME ADRESA TE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la simpozioanele organizate de:

Comitetul Central 
al Uniunii

Tineretului Comunist, 
Consiliul U.A.S.C.R.

ii Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor
'Urmare din pag. I)

ănstire față de epoca celor mai în
floritoare împliniri socialiste, de 
mternică angajare revoluționară, au 
ost relevate marile realizări obți

nute in cele două decenii de po
porul nostru în dezvoltarea multi
laterală a patriei, grija deosebită pe 
:aro partidul, personal dumneavoas- 
Iră, mult stimate tovarășe secretar 
general, o acordați creșterii și edu
cării tinerei generații in spiritul no
bilelor idealuri ale socialismului și 
comunismului, ale păcii și colaboră
rii internaționale.

Sintem mindri că, datorită pres
tigioasei dumneavoastră activități, 
tinăra generație a patriei benefi
ciază de o fundamentare teoretică și 
afirmare in domeniul acțiunii prac
tice a unei viziuni unitare și atot
cuprinzătoare privind rolul și locul 
tineretului în societate, definit ca o 
puternică forță socială, viitorul însuși 
al națiunii noastre socialiste. Iată de 
ce tinăra generație, împreună cu în
treaga noastră națiune vă sint 
profund recunoscătoare pentru grija 
permanentă pe care o purtați crește
rii și formării celor mai tinere vlăs
tare ale țării, înfloririi necontenite 
a patriei, pentru activitatea presti
gioasă desfășurată pe plan interna
țional, consacrată promovării năzuin
țelor și aspirațiilor fundamentale ale 
tineretului de pretutindeni.

Tineretul, studenții și copiii pa
triei adresează acum, cînd se împli
nesc două decenii de istorie nouă, 
de epopee revoluționară, cele mai 
fierbinți mulțumiri tovarășei 
Elena Ccaușescu, eminent om politic 
și savant de reputație internaționa
lă, pentru neobosita activitate ce o 
desfășoară în vederea promovării 
ferme a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, pentru contribu
ția însemnată adusă la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Și cu acest prilej ne angajăm 
aolemn ca, urmînd luminosul dum
neavoastră exemplu de viață și ac
tivitate revoluționară, să facem totul 
pentru ca viitorul- htfslrb, pe care 
sîntem chemați să-l construim, să 
fie un viitor de pace și progres, să 
contribuim cu întreaga noastră ca
pacitate creatoare și putere de mun
că la înfăptuirea mărețelor obiecti
ve stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, sporindu-ne aportul la 
dezvoltarea multilaterală a patriei.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ccaușescu, că 
toți participanții Ia simpozionul oma
gial, exprimînd cele mai frumoase 
gînduri și sentimente ale întregului 
tineret al patriei, vor acționa și mai 
hotărît, avînd mereu în mintea și 
inima noastră vibrantele îndemnuri 
adresate de dumneavoastră, cu dife
rite prilejuri, tinerei generații, pen
tru a duce mai departe glorioasa 
operă de edificare a celei mai drep
te și mai bune orînduiri pe pămin- 
tul scump al patriei, împlinirii celor 
mai nobile idealuri de prosperitate 
și progres ale poporului nostru, ale 
întregii umanități.

Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste 

(Urmare din pag. I)

în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" — amplă ma
nifestare a geniului creator al po
porului nostru, organizat din iniția
tiva dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușcscu — viața 
cultural-artistică românească a cu
noscut o continuă ascensiune, con
tribuind la cultivarea valoroaselor 
tradiții spirituale ale înaintașilor 
noștri, Ia dezvoltarea creației culte 
și populare, la ridicarea și afirma
rea de noi și noi talente din rîndu- 
rile poporului.

Dialogurile rodnice pe care le-ați 
purtat cu diverse categorii de crea
tori, chemările și îndemnurile dum
neavoastră inspiratoare au dat un 
puternic impuls creației artistice in 
contact nemijlocit cu realitatea di
namică, înnoitoare a patriei, au pus 
întreaga activitate culturală sub sem
nul marilor idealuri ale umanismu
lui revoluționar, în slujba formării 
omului nou, al societății socialiste și 
comuniste.

Evocînd marile realizări ale cultu
rii și artei românești în epoca ce vă 
poartă cu autentică îndreptățire nu
mele, dorim să dăm glas sentimen
telor noastre de adînc respect, alea
să prețuire și caldă gratitudine pe 
care Ie nutrim față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de reputație mondială, pentru 
îndrumarea permanentă și sprijinul 
generos acordat înfloririi culturii și 
artei din patria noastră.

Vă încredințăm, mult stimate șl 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea noastră de a acționa cu 
toată energia, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, pentru înfăptuirea mărețelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru înflo
rirea pe mai departe a artei și cul
turii noastre socialiste.

Comitetul județean 
Bacău al P.C.R.

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în aceste zile de vibrantă sărbă
toare, cind întregul nostru partid și 
popor aniversează împlinirea a două 
decenii.de la Congresul al IX-lea al 

. Partidului Comunist Român, gîndu- 
’ ril'd comuniștilor, ale tuturor locui

torilor județului Bacău se îndreaptă 
cu profundă recunoștință spre dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre socia
liste, care de 20 de ani conduceți cu 
fermitate, pasiune și cutezanță revo
luționară destinele patriei spre cele 
mai înalte culmi de progres și civi
lizație.

în continuare, în telegramă se 
spune : Prezența dumneavoastră în 
mijlocul nostru, vizitele de lucru pe 
care le-ați întreprins pe aceste stră
vechi meleaguri moldovene au con
stituit pentru noi evenimente re
marcabile, pline de învățăminte și 
imbolduri însuflețitoare pentru o ac
tivitate rodnică. Dezvoltarea fără 
precedent pe care au cunoscut-o în 
aceste două decenii industria, agri
cultura, celelalte domenii ale vieții 
economice și sociale ale Bacăului 
demonstrează forța și valoarea idei
lor dumneavoastră, consecvența cu 
care acționați pentru repartizarea 

rațională, echilibrată, pe întreg teri
toriul țării, a forțelor de producție, 
pentru ridicarea multilaterală a pa
triei pe culmile progresului, civili
zației, prosperității și fericirii.

Momentele de înălțător bilanț pe 
care comuniștii, toți ceilalți oameni 
ai muncii din județul Bacău Ie tră
iesc, alături de partid, de întregul 
nostru popor, la împlinirea a două 
decenii de la Congresul al IX-lea al 
partidului, eveniment politic cu 
profunde și multiple semnificații, 
care a marcat începutul celei mai 
strălucitoare perioade din existența 
noastră milenară, constituie un feri
cit prilej de a vă adresa, cu în
treaga simțire a inimilor noastre, 
prinosul dragostei și recunoștinței 
sincere, sentimentele de adîncă gra
titudine pentru tot ceea ce ați făcut 
pentru noi, exprimîndu-ne încre
derea nestrămutată că știindu-vă in 
fruntea partidului și statului avem 
certitudinea înfăptuirii neabătute a 
programului de edificare a celei mai 
umane și înfloritoare societăți, a is
toricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră să nu precupețim nici un efort 
în amplul proces de traducere în 
viață a acestor mărețe obiective, 
urmîndu-vă neabătut pilda de abne
gație și devotament pe care ne-o 
oferiți prin fiecare din faptele dum
neavoastră. Vă rugăm să ne permi
teți, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să vă adresăm, la 
această măreață sărbătoare a parti
dului și poporului român, urarea 
fierbinte de a trăi ani mulți, în 
deplină sănătate și putere de muncă, 
întru gloria și măreția României 
socialiste.

Comitetul județean 
Brăila al P.C.R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Noi, participanții la simpozionul 
consacrat aniversării a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, eveniment politic de covîrși- 
toare importanță in istoria patriei, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Brăila vă rugăm să ne per
miteți să vă transmitem sentimentele 
noastre de aleasă prețuire și fierbin
te recunoștință pentru strălucitele 
înfăptuiri din glorioasa epocă pe 
care întregul popor o denumește cu 
profundă mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu". Această perioadă de 
adinei prefaceri revoluționare poartă 
nemijlocit pecetea gîndirii și, acțiu
nii dumneavoastră cutezătoare, pă
trunse de o supremă răspundere 
pentru destinele patriei și poporului 
român, congresele și conferințele 
naționale ale partidului, plenarele 
Comitetului Central, desfășurate în 
ultimii douăzeci de ani sub directa 
dumneavoastră conducere și îndru
mare, au adoptat hotărîri și orientări 
care au mobilizat puternic energiile 
creatoare ale întregului popor în în
făptuirea programelor de dezvoltare 
viguroasă a României socialiste.

Evocînd realizările mărețe cu
prinse în anii de epopee națională 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea, brăilenii, asemenea tuturor 
fiilor patriei noastre socialiste, iși 
exprimă din inimă întreaga lor 
gratitudine pentru ajutorul direct și 
permanent, de excepțională însem
nătate, pe care ni l-ați acordat cu 
grijă părintească. în această pe
rioadă de muncă, de patos revolu
ționar, județul nostru s-a dezvoltat 
dinamic și armonios, înscriind in 
cronica devenirii sale socialiste rit-

, muri și prefaceri fără precedent. 
Pentru toate aceste mari înfăptuiri, 
mindri de a vă ști în fruntea desti
nelor noastre, vă aducem un cald 
omagiu de recunoștință dumneavoas
tră, cutezător deschizător de noi 
drumri în cronica neamului nostru, 
comunistul neînfricat, făuritor de 
eră nouă românească, prin glasul 
căruia răsună glasul patriei socia
liste, glas al păcii, destinderii și co
laborării internaționale.

însuflețiți de aceste vibrante sen
timente, facem încă o dată legămînt 
de credință, să strîngem și mai pu
ternic rindurile în jurul conducerii 
partidului și statului, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, angajîndu-ne Să 
nu precupețim nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin din hotărîrile celui de-al 
XIII-lea Congres, pentru traducerea 
în viață a mărețului Program al par
tidului de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Comitetul județean 
Buzău al P.C.R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții la simpozionul oma
gial organizat de Comitetul jude
țean Buzău al P.C.R., dedicat sărbă
toririi a 20 de ani de la Congresul 
al IX-lea, piatră de temelie în desti
nul socialist al patriei, au relevat cu 
profundă mîndrie și satisfacție sem
nificațiile deosebite ale acestui eve
niment istoric hotărîtor, care a inau
gurat perioada cea mai dinamică, 
cea mai bogată în împliniri din în
treaga existență a poporului român, 
intrată definitiv în conștiința noas
tră drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în momentele înălțătoare, de vi
brant patriotism, cînd sărbătorim 
împlinirea a două decenii de la me
morabilul Congres al IX-lea al parti
dului, ne exprimăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
adinca recunoștință pentru marile 
succese înscrise în epopeea con
strucției socialiste în această perioa
dă încrustată cu litere de aur în 
istoria națională, în care spiritul re
voluționar, profund înnoitor al gîn
dirii și acțiunii dumneavoastră cu
tezătoare și-a pus inconfundabila 
pecete asupra dezvoltării fără pre
cedent a forțelor de producție, asu
pra înfloririi științei, învățămintului 
și culturii, a celorlalte domenii ale 
vieții politice și economico-socîale, 
asupra creșterii prestigiului interna

tional al României.
folosim și acest prilej pentru a vă 

adueb cete*,mai calde mulțumiri pen
tru preocuparea dumneavoastră con
secventă față de dezvoltarea echili
brată, armonioasă a tuturor zonelor 
'țării, de care a beneficiat din plin 
și județul Buzău, unde, în ultimele 
două decenii, ca de altfel pe întregul 
cuprins al patriei, au avut loc 
schimbări structurale în industrie și 
agricultură, în toate sectoarele vieții 
materiale și spirituale.

Pentru remarcabilele realizări din 
răstimpul istorio al ultimilor două
zeci de ani, pentru viitorul luminos 
al țării, magistral înfățișat în do
cumentele Congresului al XIII-lea, 
ne reafirmăm adeziunea totală la 
politica științifică, realistă, clarvăză
toare a partidului și statului, care 
corespunde pe deplin celor mai 
înalte năzuințe) ale națiunii noastre 
socialiste.

Asemenea întregului popor, dăm 
cea mai înaltă apreciere contri
buției dumneavoastră determinante 

la elaborarea și înfăptuirea politicii 
internaționale a partidului și statului 
nostru, care promovează cu consec
vență întărirea colaborării și coope
rării multilaterale cu toate țările lu
mii, apărarea dreptului suprem al 
popoarelor la pace, la dezvoltare li
beră și independentă.

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, ca, urmînd 
în permanență luminosul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
să acționăm cu fermitate revoluțio
nară pentru obținerea unor rezultate 
superioare în acest an hotărîtor al 
actualului cincinal, pentru pregătirea 
în cele mai bune condiții a planului 
pe anul 1986, adueîndu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, la înflorirea și prospe
ritatea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

Comitetul județean 
Cluj al P.C.R.

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Intr-o deplină unitate de gînd șl 
acțiune cu întregul nostru partid și 
popor, cu inimile pline de nemărgi
nită bucurie și nețărmurită satisfac
ție, exprimînd sentimentele fierbinți 
de dragoste și prețuire ale comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor muncii 
de pe străvechile și mereu înnoi
toarele meleaguri românești ale 
Clujului, vă rugăm să primiți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul îm
plinirii a două decenii de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, cele 
mai calde felicitări, profunda și 
înalta noastră cinstire, admirația și 
recunoștința pentru strălucita activi
tate pe care ați desfășurat-o și o 
desfășurați cu clarviziune, devota
ment, fermitate și consecvență re
voluționară în fruntea partidului și 
statului nostru, pentru făurirea 
destinului nou, socialist și comunist 
al României.

Cele două decenii care au trecut 
de la alegerea dumneavoastră in 
fruntea Partidului Comunist Român 
constituie o epocă de excepțională 
strălucire, în care poporul nostru a 
obținut cele mai bogate realizări, 
inegalabile in multimilenara istorie 
a patriei, epocă pe care, cu deplin 
temei, cu deosebită satisfacție și 
mîndrie patriotică o denumim 
„Epoca Ccaușescu".

In acești douăzeci de ani, aseme
nea întregii țări, ca urmare a grijii 
și sprijinului permanent al dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, j$4pțul$$' 
Cliij a cunoseut mărețe și trainice '
împliniri socialiste. Beneficiind de 
un volum sporit de Investiții, care 
s-au concretizat în înălțarea unor 
importante și moderne obiective eco
nomice și social-culturale, în dezvol
tarea și modernizarea întregii acti
vități productive, Clujul este astăzi 
mai bogat, mai înfloritor, cu o viață 
materială și spirituală tot mai stră
lucitoare.

în telegramă se spune în conti
nuare : împreună cu întregul partid 
și popor, nutrim o profundă satis
facție și mîndrie pentru faptul că 
numeroase teze de bază ale politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, ideile și conceptele formulate de 
dumneavoastră au găsit un ecou 
profund în opinia publică mondială, 
au fost preluate și însușite de nu
meroase foruri • internaționale, în
scrise în documente importante care 
jalonează evoluția vieții politice con
temporane, ceea ce a făcut ca Româ
nia socialistă să fie tot mai larg 

apreciată, stimată șl prețuită in 
întreaga lume.

în atmosfera de puternică angaja
re patriotică generată de aniversarea 
a două decenii de la Congresul al 
IX-lea, comuniștii, toți oamenii 
muncii clujeni, strins uniți în jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă încredințează 
de hotărirea și voința lor unanimă 
de a vă urma neabătut, de a acționa 
cu toată energia și fermitatea pentru 
înfăptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, a hotărîrilor istorice adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

La această aniversare scumpă ini
milor noastre, întregului partid și 
popor, vă aducem un vibrant oma
giu și să vă adresăm cele mai căl
duroase urări de multă sănătate, 
viață lungă, putere de muncă și fe
ricire deplină pentru a conduce pe 
mai departe, cu aceeași clarviziune, 
înțelepciune și fermitate revoluțio
nară, destinele poporului român spre 
noi și noi victorii pe calea înfăptui
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a comunismului pe pă- 
mintul României,

Comitetul județean 
Teleorman al P.C.R.
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu întregul partid șl 

popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Teleorman dau glas 
și cu acest prilej sentimentelor de 
aleasă prețuire și recunoștință față 
de dumneavoastră, pentru contribu
ția determinantă la înflorirea și pro
pășirea națiunii noastre socialiste.

Aceste două decenii care au tre
cut de Ia cel de-al IX-lea Congres, 
cind ați fost ales în suprema func
ție de conducere în partid, se înscriu 
in marea carte a istoriei neamului ca 
o perioadă de mărețe înfăptuiri, de 
ample și profunde prefaceri revolu
ționare. Tot ce s-a edificat în țara 
noastră în această perioadă poartă 
pecetea gipdirii, clarviziunii, spiri
tului novator, a personalității dum
neavoastră de excepție, a devota
mentului, abnegației și exemplaru
lui patriotism cu care acționați fără 
preget pentru înflorirea patriei și 
sporirea continuă a prestigiului ei în 
lume, pentru libertatea, fericirea și 
gloria poporului român.

In această epocă, numită cu 
profundă mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu", județul Teleorman a 

ritmuri și 
apărut

a piinii, 
puternice și moderne platforme in
dustriale, satele și orașele și-au 
schimbat radical înfățișarea, arătind 
astăzi tot mai frumoase, tot mai 
înfloritoare. Oamenii muncii din 
Teleorman păstrează vil in inima și 
conștiința lor îndemnurile înflăcă
rate, cuvintele calde și înțelepte 
rostite cu prilejul vizitelor de lucru 
în județ, al dialogului dumnea
voastră nemijlocit și permanent cu 
țara.

în continuare, In telegramă se 
spune : Recent, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul nostru au 
luat cunoștință cu profundă satisfac
ție și legitimă mîndrie patriotică de 
alegerea dumneavoastră ca membru 
titular și președinte de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste 
România — expresie a recunoașterii 
contribuției inestimabile pe care ați 
adus-o și o aduceți Ia înnoirea și 
dinamizarea gîndirii și practicii re
voluționare, la îmbogățirea tezauru

cunoscut, o dată cu țara, 
îmUjnirigfără mecedent. Au 
aici; in mănoasa cimpie

lui socialismului științific, Ia înflo
rirea multilaterală a României so
cialiste.

Asigurindu-vă, mult stimate șl 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile 
pentru a da viață istoricelor hotă
rîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor județului Te
leorman, permiteți-ne să vă adresăm 
cele mai calde urări de ani mulți și 
fericiți, cu sănătate și deplină 
putere de muncă, pentru a ne con
duce pe mai departe cu aceeași 
înțelepciune și clarviziune revolu
ționară pe drumul făuririi luminosu
lui destin comunist al patriei noas
tre dragi.

Comitetul județean 
Tulcea al P.C.R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Tulcea, noi, 
participanții la simpozionul organi
zat cu prilejul aniversării a două de
cenii de Ia istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, aducem un fier
binte omagiu personalității dumnea
voastră de eminent conducător, de 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, luptător neobosit 
pentru cauza libertății și indepen
denței tuturor națiunilor, pentru pro
gres social, colaborare și pace în 
lume. Congresul al IX-Ica al parti
dului, prin deschiderile sale înnoi
toare, prin abordarea profund crea
toare a problemelor teoretice și 
practice ale construcției socialismu
lui, a inaugurat cea mai glorioasă 
perioadă din istoria poporului 
român, epoca celor mai mărețe rea
lizări, indisolubil legate de numele 
dumneavoastră. Această epocă, de
numită in semn de inaltă cinstire și 
mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu", 
a dat României o înfățișare nouă, 
modernă, inscriind-o pe coordona/iele 
civilizației socialiste și comuniste.

Integrat puternic în vasta operă 
de construcție socialistă a patriei, 
județul Tulcea a cunoscut în ulti
mele două decenii o dezvoltare ce 
nu-și găsește termen de com/parație 
în întreaga sa istorie. Sîntem mindri 
să afirmăm că toate marile ctitorii 
ale județului nostru au fost reali
zate pe baza indicațiilor și orientă
rilor date de dumneavoastră cu pri
lejul numeroaselor vizite efectuate, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe meleagurile tulcene. 
Iată de ce participaiiții Ia simpozion, 
împreună cu comuniștii, cu toți oa
menii muncii din județul de la por
țile Deltei Dunării, vă sînt recunos
cători pentru grija permanentă pe 
care o purtați dezvoltării și înflori
rii acestei zone a țării.

Ne angajăm solemn ca, urmînd lu
minosul dumneavoastră exemplu de 
viață și activitate revoluționară, eă 
acționăm cu hotărîre, cu devotament 
și pasiune pentru înfăptuirea istori
celor obiective stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului, sporin
du-ne astfel contribuția Ia continua 
înflorire a României sociialiste. Per
miteți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm din adincul inimii cele mal 
calde felicitări, urări de deplină să
nătate, putere de muncă și fericire, 
spre a ne conduce și în viitor pe noi 
culmi de glorie și progres, spre bi
nele și prosperitatea scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

Ample manifestări politico-educative și cultural-artisticeSub genericul „Epoca Ceaușescu — anii cei mai rodnici pentru știința, cultura și arta românească", în județul BOTOȘANI se desfășoară un amplu ciclu de manifestări politico-ideo- logice și cultural-artistice consacrate împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Manifestările au debutat cu două expoziții de artă plastică deschise la Galeriile „Lu- chian" și, respectiv, la Galeriile „Primăverii", lucrările surprinzînd imagini înnoitoare din peisajul ultimilor 20 de ani al acestor locuri. La întreprinderile „Electrocontact", de utilaje și piese de schimb, de textile „Moldova" și de confecții din Botoșani, precum și la întreprinderea de sticlărie și porțelan din Dorohoi au fost deschise expoziții ale creației științifice și tehnice, purtînd genericul „Fiecare vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în cadrul colectivului nostru — o nouă treaptă pe calea dezvoltării cercetării științifice și introducerii noului în producție". Cu prilejul vernisării au fost prezentate pe larg conceptele, tezele, ideile și orientările conținute în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului la solemnitatea în care i s-au conferit titlurile de membru titular și de președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Sub același generic au loc, în marea majoritate a localităților din județ, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, expuneri. (Silvestri Aitenei).în toate orașele și comunele județului HUNEDOARA continuă să aibă loc ample acțiuni politico-ideologice și cultural-artistice dedicate împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului nostru. în orașele Deva, Hunedoara, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Brad, Simeria, Că- lan, în comunele Baia de Criș, Buceș, Vața de Jos, Dobra, Ilia ș.a, mii și mii de oameni — tineri și vîrstnici — au audiat expuneri, au participat la simpozioane, dezbateri, spectacole tematice, seri de poezie patriotică, au vizionat filme documentare. Simpozioanele de la Deva : ,.20 de ani de mărețe împliniri socialiste. O primăvară de două decenii" ; de la Simeria : „Epoca Nicolae Ceaușescu — cea mai înfloritoare epocă din istoria 

milenară a României" ; momentul liric de la Brad : „Cuvînt de pace pentru planeta Pămînt", ca și celelalte acțiuni politice, ideologice, și culturale au reliefat mărețele realizări obținute de poporul român în ultimele două decenii, au adus un cald omagiu marelui ctitor al României socialiste moderne și au subliniat cu pregnanță sentimentele de înaltă recunoștință și deosebită stimă ale hunedo- renilor față de iubitul conducător al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd o înaltă apreciere contribuției sale inestimabile la dezvoltarea întregii vieți economico-sociale și politice ă patriei noastre libere și independente. (Sabin 
Cerbu).La Casa de cultură' a sindicatelor, Casa științei și tehnicii pentru tineret, cluburile . muncitorești ale întreprinderii de construcții de nave și utilaj tehnologic, întreprinderii de alumină, Combinatului metalurgic, Centralei Delta Dunării sînt programate simpozioane, mese rotunde, expuneri sub genericul „Ctitorii ale Epocii Ceaușescu". Cu i acest prilej sînt evidențiate profundele transformări revoluționare care au avut loc în patria noastră și în județul TUL
CEA în cele două decenii de cind în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. De asemenea, la bibliotecile din orașul de la porțile Deltei Dunării au fost deschise expoziții de carte purtînd genericul „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — tezaur al gîndirii naționale și universale". (Neculai Amihulesei).Sub egida secției de propagandă a Comitetului județean IAȘI al P.C.R. s-a desfășurat, in organizarea comitetului județean de cultură și educație socialistă, centrului de librării și bibliotecii județene „Gheor- ghe Asachi", simpozionul „20 de file în cartea țării". Comunicările prezentate au subliniat rolul Congresului al IX-lea al partidului și contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu în făurirea României moderne. A fost organizată și o amplă expoziție de carte intitulată „Lumina cărții într-o epocă de. lumină — Epoca Nicolae Ceaușescu".La Clubul C.F.R. „Unirea" din Paș

cani a fost organizată o masă rotundă cu tema „Congresul al IX- lea al P.C.R. — piatră de hotar în dezvoltarea economico-sociala a României socialiste". (Manole 
Corcaci).Sub genericul „20< de ani de glorie, de luminoase împliniri socialiste, oglindite în presa și publicistica românească contemporană", în Capitală a avut loc un SIMPOZION 
OMAGIAL ORGANIZAT DE CON
SILIUL ZIARIȘTILOR ȘI COMITE
TUL DE PARTID PRESA cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului.în comunicările prezentate a fost evidențiată însemnătatea istorică a Congresului al. IX-lea al partidului, care l-a învestit în funcția supremă1 de , conducere pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, și au fost relie- . fate marile înfăptuiri ale poporului român în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și spirituale din această strălucită perioadă, care au propulsat România pe înaite culmi ale progresului și civilizației socialiste. Vorbitorii au subliniat rolul esențial, determinant al secretarului general al partidului în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică de dezvoltare multilaterală a țării, de apărare a suveranității și independenței naționale, de promovare a păcii și securității .internaționale, a colaborării și înțelegerii între toate popoarele lumii.Au fost reliefate concepțiile novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul presei în reflectarea cu înaltă responsabilitate comunistă a timpului eroic pe care îl trăim, a demersurilor României pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru respectarea celui mai de preț drept al popoarelor, dreptul la pace, la viață, la o existență liberă și demnă. (Ager- pres).în contextul manifestărilor organizate pentru aniversarea Congresului al IX-lea al partidului, la SATU 
MARE, sub egida filialei județene a Uniunii artiștilor plastici, a fost ver

nisată expoziția omagială „20 de ani de glorie și lumină". Zecile de lucrări expuse, de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă, oglindesc, cu sensibilitatea, și vigoarea inspirate de măreția și gloria „Epocii Nicolae Ceaușescu", chipul nou și luminos al patriei socialiste, al oamenilor ei harnici și dăruiți creației și muncii, în ipostaze variate, și convingătoare ale activității de pe șantiere,' fabrici, ogoare, institute de cercetare etc. (Octav Grumeza).în cinstea aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, la cinematograful „Central" din BRAILA a fost deschisă o expoziție de carte social-politică intitulată- „Din gîndirea social- politică și filozofică a președintelui Nicolae Ceaușescu". Tot aici, în sala de spectacole, în prezența a peste 650 > de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, a avut loc premiera filmului documentar-artistic de.lung metraj „Bună dimineața, Brăila!". Filmul, realizat de Studioul „Alexandru Sahia", cuprinde cele mai semnificative pagini din monografia muncii și creației colectivelor de oameni ai muncii din județul Brăila in .„Epoca Ceaușescu", episoade din epopeea construcției socialiste din toate sectoarele vieții economico-sociale.Totodată, în unitățile economice, instituțiile sociale, la cluburile muncitorești, casele de cultură, căminele culturale și școli au fost organizate simpozioane sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca celor mai mari împliniri din istoria patriei", expoziții de carte și dezbateri pe tema marilor înfăptuiri socialiste din ultimele două decenii. (Corneliu Ifrim).Sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca de aur a României socialiste", la Muzeul județean din Miercu- rea-Ciuc s-a deschis o amplă expoziție documentară care înfățișează mărețele realizări ale poporului român, ale oamenilor muncii români și maghiari din județul HARGHITA în cea mai fertilă epocă a istoriei noastre. La noua Casă de cultură din Miercurea-Ciiic a fost vernisată o expoziție de artă fotografică intitulată : „20 de ani de profunde trans

formări înnoitoare în municipiul Miercurea-Ciuc". Pe tema „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român în viața partidului și poporului nostru", la Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Toplița, Bălan, Vlăhița și Cristuru Secuiesc au loc simpozioane, expuneri, mese rotunde, recitaluri de poezie patriotică, evocări cinematografice, expoziții de carte din prodigioasa operă teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se desfășoară spectacole festive la care își dau concursul cele mai bune formații artistice din județ, laureate ale Festivalului național „Cintarea României".
(I. D. Kiss).Dintre numeroasele manifestări politico-educative care continuă să se desfășoare în județul TELEOR
MAN am reținut expoziția fotodo- cumentară deschisă la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Alexandria sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca marilor împliniri ale României socialiste". Prin imagini, pliante și grafice sînt înfățișate sugestiv etapele dezvoltării țării noastre și a județului Teleorman în. ultimele două decenii. Tot aici a avut loc spectacolul muzical- coregrafic omagial „Din inimă, cinstire", la care și-au dat concursul formații laureate ale ultimei ediții a Festivalului național „Cîntarea României". La Casa de cultură a sindicatelor din Zimnicea a avut loc simpozionul „Din gîndirea so- cial-politică și filozofică a președintelui țării", iar la clubul muncitoresc de la Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele a fost prezentată expunerea „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea în viața partidului și poporului nostru". Dezbateri cu tema „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — solie de pace și colaborare între popoare", ca și expoziții de carte social-politică au fost organizate și la așezămintele culturale din comunele Băbăița, Olteni, Bujoru, Tătărăștii de Jos și Crîngu. (Stan Ștefan).„Omagiu Epocii Ceaușescu" este genericul sub care în biblioteci, mu

zee, librării și unități cinematografice din județul MUREȘ se desfășoară o suită de acțiuni politico-educative și cultural-artistice, care relevă gîndirea teoretică -și activitatea revoluționară a celui care de două decenii conduce cu atîta clarviziune destinele partidului și statului nostru. în șirul acestor manifestări se înscrie și simpozionul „Omagiu eroilor neamului", însoțit de deschiderea salonului de carte istorică și social-politică. Totodată, sub genericul „In memoriam", în incinta muzeului eroilor de la Oarba de Mureș — acolo unde s-au jertfit peste 11 000 de soldați români pentru eliberarea patriei de sub dominația fascistă — a avut loc, în prezența organelor locale și județene de partid și de stat și a reprezentanților Uniunii artiștilor plastici din România — inaugurarea unei tabere de sculptură care, pe parcursul a 11' ediții, va imortaliza, prin- lucrări de o ridicată valoare artistică ale unor reputați artiști plastici, pe cei care s-au jertfit pentru cauza supremă a neamului.Manifestările omagiale organizate în principalele centre urbane și rurale ale județului au fost însoțite de vernisarea unor expoziții de carte socială și politică, în care la loc de frunte sînt expuse operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Totodată, ansamblul artistic „Mureșul", ca și unele formații de amatori au susținut în casele de cultură spectacole folclorice omagiale intitulate „Du-te dor, cu Mureșul". (Ghcorghe Giur
giu).La întreprinderile „Flamura roșie", „Balanța" și întreprinderea mecanică SIBIU se desfășoară simpozioanele intitulate : „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al partidului în afirmarea tot mai puternică a Partidului Comunist Român ca forță politică conducătoare, centru vital al națiunii noastre" și „Epoca Ceaușescu" — epoca celor mai înfloritoare împliniri din istoria României. Ctitorii ale „Epocii Ceaușescu" în județul Sibiu. La întreprinderea „Liberta

tea" din Sibiu a debutat sub genericul „Epoca Ceaușescu" și literatura națională" un ciclu de întilniri cu scriitorii, organizat de revista „Transilvania" ; astfel de întilniri sînt programate și la întreprinderile „Independența" și „Steaua roșie" din Sibiu. La Mediaș a fost organizată, împreună cu întreprinderea cinematografică Sibiu, gala de filme „Oameni și fapte din zilele noastre", iar Ia căminele culturale din Bra- teiu, Iacobeni, Merghindeal și altele a avut loc prezentarea de carte cu genericul „Din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu". La Casa pionierilor și șoimilor patriei din COpșa Mică a fost programat recitalul de poezie patriotică „Gindurile și versurile noastre — conducătorului iubit, partidului și patriei", iar la Școala generală nr. 4 din Sibiu va avea loc dezbaterea cu tema „20 de ani de mărețe împli
niri". (Nicolae Brujan).în organizarea Comitetului municipal de partid Bîrlad a avut loc simpozionul cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — timp al marilor împliniri socialiste". Precedat de vernisarea unei bogate expoziții de carte social-politică, simpozionul a relevat marile transformări revoluționare petrecute în epoca de aur a istoriei noastre socialiste și implicit și în cetatea rulmenților bîrlădeni. A fost evidențiat rolul determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fundamentarea și transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. De asemenea, la Combinatul de fire sintetice și la Casa de cultură din VASLUI, la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad, la casele de cultură din Huși și Negrești s-au desfășurat, sub genericul „Perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. — etapă calitativ superioară în dezvoltarea multilaterală a României socialiste", dezbateri.- mese rotunde, expuneri urmate de recitaluri de poezie patriotică și revoluționară. (Petru Necula).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele tuturor participanților la Congresul mondial privind tineretul, doresc să vă mulțumesc pentru mesajul de solidaritate pe care ați binevoit să ni-1 adresați. Cuvintele dumneavoastră constituie o sursă de inspirație pentru congres și un îndemn ca dezbaterile să poată crea noi speranțe pentru cauza cooperării internaționale în problemele tineretului, care, așa cum dumneavoastră ați remarcat, dobindesc o semnificație deosebită pentru viitorul întregii umanități.Reînnoindu-vă expresia aprecierii mele pentru interesul personal pe care-1 acordați lucrărilor noastre, vă rog să primiți, domnule președinte al Republicii, asigurările considerației mele cele mai înalte.

LUIS IGNACIO RAMALLO
Președintele Congresului mondial al UNESCO 

privind tineretul

ARGEȘ; Forțele sint concentrate operativ in lanurile coapte

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII IRAK

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Cronica zileiTovarășul Gheorghe Oprea, prim vlceprim-ministru al guvernului, a primit, marți dimineața, pe comandantul general al Forțelor Armate Arabe Libiene, brigadierul Abu Bakr Younes Jaber, care face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare dintre România și Jama- hiria Arabă Libiană Populară Socialistă, în diferite domenii de interes reciproc.A participat general-colonel Constantin Olteanu, ministrul apărării naționale.A fost prezent Abdul Hamid F. Farhat, secretar al Comitetului Popular al Biroului Popular al Ja- mahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București.
★Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, s-a întîlnit, marți, cu Giordano Bruno Reffi, secretar de stat pentru afaceri externe și politice al Republicii San Marino, care întreprinde o țara noastră.Cu această ocazie s-a despre dezvoltarea bunelor româno—san-marineze dat la un schimb de gătură cu principalele ternaționale actuale.
★în dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele lor. Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Malawi au ho- tărit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, începînd cu data de 15 iulie 1985.

vizită îndiscutat raporturi și s-a proce- vederi în le- probleme in-

t V
20,00 Telejurnal O Două decenii de la 

congresul al IX-lea al partidului
20,20 Actualitatea în economie. în spiri

tul orientărilor formulate de 
... secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 9 
Perfecționarea noului mecanism 
economico-financlar

20,35 Cinstind Congresul IX, sărbătorim 
' o țară! Emisiune de versuri

20,45 Congresul al IX.-lea — Congresul 
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tit a unității națiunii noastre so
cialiste

21,00 Film serial: „In căutarea ferici
rii". Coproducție internațională. 

■Ultimul episod
21.50 Telejurnal

Cele două guverne sint încredințate că stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Malawi va contribui la promovarea pe multiple planuri a raporturilor bilaterale, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.
■frCu prilejul Zilei naționale a Republicii Irak, ambasadorul acestei țări la București, Badri K. Al-Gal- gawi, a oferit marți o recepție. 'Au participat tovarășul Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală ,ro- mâno-irakiană de cooperare economică, tehnico-științifică și comerț, miniștri, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Irak, marți după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Badri K. Al-Gal- gawi, ambasadorul Republicii Irak la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

în Județul Argeș grîul ocupă a- proape 50 000 hectare. Mecanizatorii, ceilalți oameni ai muncii din agricultură depun eforturi susținute pentru, urgentarea recoltării. Datorită bunei organizări a muncii, față de 3 500 hectare, cit este viteza stabilită, se. realizează zilnic 4 000—5 000 hectare. în zona de sud, unde lanurile s-au copt mai repede, unele cooperative agricole — Slobozia, Ștefan cel Mare, Mozăceni, Bîrla, Hîr- sești — au terminat secerișul. Forțele : mecanice rămase disponibile sint dirijate către nord. Aici se lucrează cu atenție sporită, deoarece griul are un procent mai mare de umiditate. Cum se procedează pentru a se preveni pierderile ?lîn consiliul agroindustrial Topolo- veni sint de recoltat 1410 hectare cu grîu. întrucit ploile căzute în ultimele zile au mărit procentul de u- miditate al boabelor, specialiștii identifică operativ solele zvîntate. La cooperativa agricolă din Leordeni erau concentrate în lanuri majoritatea utilajelor de recoltat din consiliul a- groindustrial. Ne oprim pe sola de la Glîmbocata, care măsoară 80 hectare. în prezența inginerului-șef, Nicolae Soare de. la S.M.A., și a inginerului-șef al cooperativei agricole, Ion Vlășoagă, cele 12 combine de pe sola amintită, dispuse în două module,

înaintează ordonat. Ele sint flancate dc 5 colectoare de pleavă. în urină, 6 prese balotează paiele, iar două mașini speciale string baloții îh. căpițe. Au intrat în acțiune și 3 platforme și 10 atelaje care eliberează terenul de paie. Urmează tractoarele, care ară și. țează culturile duble, laua respectivă, viteza de în lan a fost, în medie, de cite 5 .hectare. Mijloacele de transport au fost nevoite însă să depășească numărul de deplasări la baza de recepție datorită producției bune de grîu înregistrate. „Secerînd cu forțe suplimentare, ține să precizeze ingine- rul-șef al unității, vom recolta întreaga suprafață ocupată cu grîu de 420 hectare in numai 5 zile. Ne bizuim de altfel și pe hărnicia mecanizatorilor noștri — Constantin Ni- chifor. Marin Stanca, Nicolae Apostol și Ion Boțescu — care treieră pe zi cite 30 tone grîu".La cooperativa agricolă din Căli- nești, formația de 6 combine, condusă de inginerul-șef Constantin Gherghina, încercase cu o zi înainte să secere grîul pe cele 50 hectare din satul Văleni. S-a renunțat însă, pentru că procentul de umiditate al boabelor era de peste 20 la sută. în .... „. . ..pornit spre sola de 20 hectare din

la rînd însămîn- Pe tar- înaintare

dimineața următoare formația

satul Udenl, unde grîul era copt. Și aici se lucra în flux continuu : secerat, balotat paie, eliberat rat și însămînțat culturi menționat că aici, pentru rea motorinei, baloții de cărați cu 50 de atelaje.edificatoare asupra modului responsabil în care se acționează în aceste zile la secerișul griului ne-a oferit-o și ferma de la Oarja a întreprinderii agricole de stat Pitești.. Pe o solă cu grîu dș sămînță recoltau 12 combine. în spatele acestora se aflau 8 remorci pentru transportul produselor Ia destinație. Șeful de fermă, Constantin Preoteasa, aflat lingă combine, spune că umiditatea boabelor este de 14—15 la sută. După felul cum se înaintează în lan rezultă că munca este temeinic organizată. Viteza zilnică planificată este frecvent depășită de fiecare dintre combine. Fruntaș la această lucrare este combinerul Gheorghe Rădoi cu 30 tone pe zi, urmat îndeaproape de Aurel Băjan.și Gheorghe Ionescu.Asemenea secvențe de muncă harnică Ia seceriș pot fi întîlnite, in aceste zile, în numeroase alte unități agricole din județul Argeș.
Gheorghe C1RSTEAcorespondentul „Scînteii"

terenul, a- duble. De economisi- paie sint O imagine

botoșani , Nici un bob pierdut... dar se mai irosește timp

BAGDADCu ocazia Zilei naționale a Republicii Irak, am plăcerea să vă adresez, tn numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului irakian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și strinsă colaborare existente între țările noastre vor continua să se dezvolte tot mal mult, în interesul și spre binele popoarelor român și irakian, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și cooperării în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. Cea de-a 15-a ediție a Balcaniadei de natație pentru juniori, desfășurată la Maribor (Iugoslavia), s-a încheiat cu victoria echipei României, situată pe locul întii în clasamentul pe țări (13 medalii de aur, 6 de argint, 10 de bronz).
FOTBAL. Selecționata divizionară de fotbal a României a susținut, marți, la Tîrgu Mureș, în prezența a 12 000 de spectatori, un meci de verificare în compania formației Ta- tabanya din prima ligă a campionatului Ungariei. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (1—0) în favoarea fotbaliștilor români prin golurile înscrise. de, Mateuț (min. >11), Gabor (min. 70), Iovan (mim-, 79)

Dacă în prima parte a săptăminil trecute, cele. 13 554 hectare cultivate cu orz,. în județul Botoșani, încă se mai compuneau din „lanuri verzi" și „lanuri ajunse la coacere", acum combinele pot intra în holde pe oricare: suprafață din fiecare unitate agricolă. De altfel, secerișul se află în plină desfășurare, consiliile agroindustriale Albești, Trușești, Frumușica și Ripiceni apropiindu-se de încheierea lucrării, în timp ce, la nivelul județului, recolta a fost strînsă șl depozitată pînă marți dimineața de pe 12 000 hectare, ceea ce înseamnă 88 la sută. E drept, maturizarea rapidă a culturii pe treaga suprafață se datorează ales schimbărilor bruște ale condițiilor climatice, ploile intermitente din ultimele zile fiind urmate de perioade însorite și cu temperaturi ridicate. Menținerea acestor factori naturali a devenit însă, între timp, principala „frînă“’în îndeplinirea vitezei zilnice de lucru planificate. Cum se acționează și, mai ales, cum s-ar putea acționa pentru ca deviza „Nici . un bob pierdut", adoptată în preajma declanșării secerișului, să se materializeze totuși într-un timp cit mai scurt?„Ne-am organizat în așa fel munca, incit, în ferestrele dintre ploi, să nu irosim nici un minut bun de lucru", ne Spunea Elena Timofte, secretar adjunct al comitetului comunal de partid Curtești, în timp ce ne deplasam către tarlalele -pe care se concentraseră forțele mecanice și manuale. Ajiinși Ia fața locului, a- finnația s-a. dovedit în. mare parte

in- mai

întemeiată. Cele 8 combine ce lucrau pe tarlaua „Balta arsă" aveau' la dispoziție aproape tot ceea ce le trebuiau: carburanți, asistență de specialitate (erau prezenți ambii ingineri agronomi), un. autocamion și trei tractoare cu. remorci pentru transportul recoltei, ba chiar și o re- morcă-dormitor, cuplată cu „o bucătărie ambulantă", astfel Încît întregul personal să poată rămîne permanent în cîmp. Se lucra „în flux", combinele fiind urmate de două e- chipe de elevi ce culegeau spicele căzute și de patru prese de balotat, iar pe tarlaua învecinată (la Cioate) de pe care orzul se recoltase1: în ziua precedentă o formație de trei mecanizatori începuse însămînțarea culturii a doua, după ce pregătiseră terenul în timpul nopții. împreună cu Pavel Buțincu, inginerul-șef al unității, testăm fiecare din cele 26 de puncte de etanșare ale combinelor. Concluzia? . Nu se pierdea nici un bob. „Singurele pierderi ce s-ar putea înregistra — ne spune specialistul — sint cele de pe urma spicelor căzute. Dar tocmai cu aceasta se ocupă cele două echipe de elevi, care adună 75—80 kg de spice de pe fiecare hectar".Cu toate acestea, nu era pe deplin valorificată forța mecanică. La numai două ore după ce au intrat in lan, două combine și-au întrerupt activitatea datorită ruperii curelelor de la rabator și postbătător. Și cum altele, de schimb, nu existau, cei doi mecanizatori au devenit „spectatori". Un. aspect dăunător desfășurării în flux a „întregii activități îl constatăm și în privința jplj-,

j 1berării terenului de paie. Se concentraseră, e drept, aproape 10 atelaje și peste. 30 de cooperatori la această acțiune. Dar, in loc ca ba- loții de paie să fi fost transportați mai întii la marginea tarlalei, ceea . ce ar, fi creat de. îndată front de lucru pentru tractoarele cu discuri, căințele se deplasau direct la baza furajeră a fermei zootehnice, pe distanța a peste 8 kilometri dus-întors. Și astfel, e lesne de înțeles motivul pentru care, în două zile, orzul a fost recoltat de pe numai 60 hectare din cele . 300 hectare cultivate. Viteza va crește în aceste zile, o dată cu reluarea lucrului și de către cele două combine care staționau, întrucit, în- ■ tre timp, au sosit curelele deficitare și alte accesorii trebuitoare.Intr-adevăr, la Curtești și in celelalte unități agricole botoșănene pe ogoarele cărora ne-am aflat în ultimele zile, preocuparea ca nici un bob din recoltă să nu fie pierdut-(și șînt de remarcat acțiunile permanente și ale echipelor de strîns spice) este meritorie. Aceasta trebuie însă mai strîns conjugată șl cu cea care să ducă la sporirea vitezei zilnice de lucru.
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scînteii
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(Urinare din pag. I)

în întreaga țară, succese de prestigiu în muncă
(Urmare din pag. I)rășa Georgeta Marinescu, prim- secretar al Comitetului județean Buzău al. U.T.C. — sint organizate, zilnic, acțiuni privind sporirea indicelui de utilizare a mașinilor, tilajelor și instalațiilor, valorificata superioară a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului, creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de fabricație. Numai în ultimele două săptămîni, printr-o exemplară mobilizare a forțelor, cei peste 55 000 de membri ai organizației revoluționare a tineretului din întreprinderile județului Buzău au raportat realizarea peste plan a 230 tone utilaje tehnologice și chimice, 30 tone piese turnate pentru tractoare, 15 tone sîrmă trasă, : 10 tone electrozi de sudură, 50 tone țiței, 2 500 metri pătrați țesături, 100 de aparate de cale ferată, panouri din beton, garnituri de mobilă pentru export, articole de sticlărie pentru menaj și altele. Cu substanțiale realizări, adevărate recorduri în producție, se înscriu organizațiile U.T.C. de la întreprinderea de utilaj tehnologic, întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă, întreprinderea de producție industrială și construcții căi ferate, întreprinderea de contac- toare și întreprinderea de materiale de construcții11.

Vaslui, corespondentul nostru Petru Necula ne transmite :— A fost pus în funcțiune, în cinstea aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, un nou obiectiv industrial : întreprinderea filatura de vigonie. Noua unitate industrială este dotată cu mașini și utilaje moderne și folosește drept materie primă materiale recu-

navelor maritime de fabricație românească. Această premieră industrială a tehnicii de vîrf — ne transmite Nicolae Cătană — se caracterizează prin performanțe cu totul deosebite. Motorul are o greutate mai mică, iar consumul de combustibil va fi cu 8.1a sută mai . redus de- cit al motoarelor de aceeași putere produse pină acum.ÎMPLINIRIIîn răstimpul celor două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, autorul ne înfățișează cîteva din realizările de seamă ale colectivului din care face parte. Iată textul acestei scrisori :

transmise de la Șantierul naval Galați, de unde a fost livrat întreprinderii de exploatare a flotei maritime Constanța un nou mineralier, „Balota", de 55 000 tdw. In perioada care a trecut de la începutul anului, Șantierul naval gălățean a predat beneficiarilor cinci lei nave și o platformă de foraj marin, alte vase aflîndu-se în diferite stadii de execuție.— în cei 20 de ani ai „Epocii Ceaușescu", perioada cea mai înfloritoare și pentru șantierul nostru — ne spune tovarășul director Virgil Ciubotaru — am construit și livrat peste 200 de nave de cele mai diverse tipuri, dintre care 190 de vase maritime de transportat mărfuri, cu capacități între 4 500 și 55 000 tdw, competitive și solicitate atit pentru flota noastră, cit și la export.

. iar cei din for- maiștrilor." VirgilGheorghe Banca cite două și trei ; aproape jumă- numărul ingineri- a „Oțelinox" sint în electronică eloc-

ÎN FUNCȚIUNE — NOI OBIEC
TIVE INDUSTRIALE. în ampla și însuflețitoarea întrecere socialistă desfășurată în cinstea aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, constructo
rii din județul Cluj se dovedesc din nou la înălțime. în aceste zile, ei au dat în funcțiune noi și importante capacități de producție. După cum ne informează corespondentul nostru Marin Oprea, este vorba de o nouă capacitate pentru fabricarea electrozilor de sudură speciali la Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, o capacitate pentru producerea de utilaje și mașini de prelucrare a metalelor prin deformare plastică la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, o secție nouă la întreprinderea „9 Mai“ din Turda și un atelier de recondiționat anvelope la întreprinderea forestieră de exploatare și transport. Este de menționat faptul că, de la începutul anului și pină acum, în județul Cluj au fost construite și racordate la circuitul economic 37 de noi capacități de producție, sarcinile de plan fiind depășite cu 20 la sută.

In aceste două dece
nii de mărețe împli
niri, în întreprinde
rea noastră s-a con
struit o nouă hală de 
producție cu 4 niveluri. 
O secție dotată cu 
mașini-unelte de înal
tă precizie, care asi
gură o productivitate 
sporită a muncii și o 
înaltă calitate în exe
cuție. Aici se fabrică 
pompe speciale — pro
duse de înaltă tehni
citate și complexitate 
tehnică — destinate 
centralelor nucleare. 
Și cum aceste produse 
de mare finețe teh
nică sint executate la 
toleranțe foarte mici, 
de ordinul micronilor, 
acordăm o atenție deo
sebită calității fiecă
rui reper și subansam- 
blu în parte.

In aceste zile, în

TREPTELEAm primit la redacție o scrisoare de la un muncitor de. la întreprin
derea dc pompe „Aversa" din Capitală. In cuvinte simple, dar care oglindesc un profund sentiment de mindrie față de realizările remarcabile obținute de 1 poporul nostru

cinstea aniversării a 
două decenii de la 

. Congresul al IX-lea al 
partidului, a fost pusă 
parțial in funcțiune o 
nouă capacitate de 
producție destinată 
prelucrării de arbori 
pentru pompe cu dia
metru de 30—100 mm 
și lungimi cuprinse 
intre 300—1 000 mm. 
Celula flexibilă robo
tizată dotată cu un 
robot RIS 63, de mare 
randament, face parte 
din primul atelier ro
botizat organizat în 
întreprinderea noas
tră. In prima etapă, 
robotul va deservi 4 
mașini-unelte și se 
prevede ca, in a doua 
etapă, robotul să de
servească 10 mașini* 
unelte. Dintre realiza
torii acestei valoroase 
premiere tehnice amin-

fese pe inginerii loan 
Brezeanu, Dan Frus- 
tock, Cosmin Niculae, 
Dumitru Soroiu, Vio
rel Trifu, Anca Mihă- 
lescu, Gheorghe Io- 
nescu, operatorul Con
stantin Stanciu, mais
trul Gheorghe Florea 

electricianul Vasile 
Vișinoiu. Și încă un 
amănunt plin de sem
nificații : celula fle
xibilă robotizată este 
construită in întregi
me cu piese românești, 
ea contribuind la spo
rirea productivității 
muncii în prima etapă 
de 3 ori, iar in etapa 
a doua — de 9 ori.
Nicolae S. IORGAcontrolor tehnicde calitate, întreprinderea de pompe „Aversa" București

APARTAMENTE MAI MULTE 
PENTRU OAMENII MUNCII. Lucrătorii din cadrul Trustului antre
priză generală (le construcții-mon- 
ta.i Timiș — unitate, distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I și „Steagul roșu" pentru ocuparea primului loc în î listă pe țară pe îmbogățit în acest apartamente, cifră nilor de plan pe ,.. __ ___ .fondul locativ al orașelor și centrelor muncitorești din județ. Cele mai multe dintre noile blocuri de locuințe — ne anunță corespondentul nostru Cezar Ioana — au fost înălțate in Timișoara, Lugoj, Sînnicolau Mare și Jimbolia, zonele urbane respective beneficiind de toate dotările sociale și edilitar-gospodărești. Pe lista noilor obiective . date în folosință în acest an mai figurează o secție de chirurgie toracică la Spitalul clinic nr. 4, un dispensar policlinic De platforma industrială din Calea Buziasu- lui și un hotel cu 100 locuri la Timișoara, numeroase magazine comerciale și unități prestatoare de servicii pentru populație.

întrecerea socia- ! anul 1984 — au : an cu încă 1543 i superioară sarci- primul semestru,

De pe platforma industrială a 
tînărului oraș Negrești, din județul

perate din unitățile textile, în amestec cu poliester. De remarcat că a- . ceasta este a treia mare întreprindere racordată la circuitul economic pe platforma industrială a orașului Negrești, edificată în întregime, ca și orașul de altfel, în Ceaușescu". „Epoca
PRODUSE DE ÎNALTA 

CITATE, COMPETITIVE, marcabil fapt de muncă tează din Reșița : terminarea lui motor naval de mare citate — 15 200 CP — <
TEHNI- Un re- rapor- și constructorii de mașini primu-: capa- destinat

La rîndul tru Manole că la întreprinderea 
din Iași a fost realizat un compactor vibrator autopropulsat de 25 tone-forță. Noul utilaj are caracteristici tehnice și funcționale superioare. El poate efectua lucrări de compactare a solurilor, de consolidare a digurilor și barajelor, de execuție a terasamentelor de cale ferată, de amenajare a platformelor industriale și alte lucrări, avînd un consum redus de carburanți.

său, corespondentul nos- Corcaci ne înștiințează 
„Nicolina"

ty veste bună și de la corespondentul nostru Dan Plăeșu, care no

Cinstind prin noi și remarcabile fapte de muncă aniversarea celor două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, 
constructorii de locuințe din ju
dețul Constanța au dat în folosință, de la începutul anului și pină în prezent. 1 702 apartamente. cu 78 mai multe decît prevederile planului. în această perioadă au fost incenute noi ansambluri de locuințe în Constanta, Mangalia și Năvodari. Totodată, au continuat lucrările pentru definitivarea zonelor aflate în execuție în toate localitățile urbane ale județului.

Dinu șl au chiar calificări tate din lor de la specializați __ ___și automatică, fapt ____vent prin simpla sa enunțare ; nu există aici nici măcar uri singur inginer, tehnician, sau maistru pe a cărui fișe de creație tehnică să niî găsești o propunere pentru și mai buna organizare e muncii, de inovație șl chiar invenții.Lingă laminorul de profile mici și sîrmă l-am întîlnit pe muncitorul Radu Georgescu, fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1984. Ne spune :— Avem un colectiv de muncă tînăr — media de virstă este sub 30 de ani — dar foarte bine pregătit ; să știți însă că meritul este tot al... colectivului. A forma cit mai mulțl oameni capabili de performanțe înalte este la noi o chestiune de onoare muncitorească...Cîțiva pași mai încolo de locul discuției noastre citim pe un panou : „Cine a pierdut onoarea nu mai are ce pierde". Asta explică multe, mai ales la „Oțelinox", unde expresia „tehnică de vîrf" pare să pălească in fața realității. Iată —- și este doar un exemplu — secția de benzi și table inoxidabile. Imaginea ei este aceea de întreprindere a viitorului. Nu-ți vine Bă crezi că așa ceva este real. Dar totul esta palpabil, n-ai decît să pui mina și să te convingi. N-ai decît să-ți rotești ochii și să vezi — în secție lucrează peste 300 de oameni, multi dintre ei cu mîiniie ' acoperite de mănuși albe ! Dv. mai vîrstnicii vă amintiți cum arătau mîiniie laminoriști- lor de pe vremuri ? . Erau negre, umflate, crestate, cu bătături peste care crescuseră . alte bătături. Iar aici, acum, la Tîrgoviște se poartă mănuși albe. Și bineînțeles că nu din cochetărie...Atunci de ce ? Pentru rațiuni absolut practice, o particulă de praf chiar de ordinul micronilor poate zgiria lustrul tâblei. Din laminarea la rece ies autentice oglinzi, fără nici o prelucrare suplimentară. Oglinzi ! nu-i nici o metaforă, ci adevărul curat.
ALEXANDRIA : Economii de 

energie electricăAplicînd stăruitor în practică programe complexe de măsuri teh- nico-organizatorice privind gospodărirea mai judicioasă a resurselor energetice și îmbunătățirea unor tehnologii de fabricație, colectivele întreprinderilor industriale din municipiul Alexandria au economisit, in perioada care a trecut din acest an, 6 231 tone combustibil convențional și 3 643 MWh energie electrică. Cu cele mai bune rezultate se

Înscriu oamenii muncii de la Întreprinderea de rulmenți, întreprinderea de panouri și tablouri electrice și întreprinderea mecanică „Islaz".
(Stan Ștefan).

BAIA MARE : „Maro0 - un 
nou complex turisticLa Baia Mare a fost dat în folosință noul complex turistic „Mara" al O.J.T., situat într-un perimetru urbanistic de construcții zvelte și elegante. El dispune de un hotel cu 271 locuri, terase cu aproape 

1 200 locuri, sală multifuncțională,

două saloane restaurant, braserie, cofetărie, bar de zi, toate avînd un finisaj și mobilier pe măsura ținutei generale a construcției. Tot aici vor funcționa o agenție de turism și un magazin de artizanat. Prin arhitectura sa originală și prin modernitatea funcționalității sale, noua bază, turistică a Maramureșului se integrează armonios in eforturile privind punerea in valoare a tuturor posibilităților turistice și de agrement de care dispune fiecare județ. (Gheorghe 
Susa).

HUNEDOARA: Produse peste 
prevederiAlături de mineri și siderurgiști, lucrătoarele din industria ușoară a județului Hunedoara își realizează în mod exemplar planul ia producția fizică și la export, în condiții de înaltă calitate și eficientă. Prin creșterea gradului de pregătire profesională și organizarea superioară a proceselor de producție in toate schimburile, în unitățile industriei ușoare din Orăștie, Hunedoara, Petroșani și Vulcan s-au realizat, peste prevederi, confecții

Oraș fondat în urmă cu peste 1 200 de ani, Bagdadul de azi se. înfățișează privirilor ca o modernă metropolă cu circa 3,5 milioane de locuitori, care cunoaște o intensă viață economică și culturală. De la înălțimea celor opt poduri de peste fluviul Tigru se deschide o panoramă largă a orașului pină în zonele cele mai îndepărtate din sud, unde se distinge silueta marii rafinării „Al-Dora“ — adevărat simbol al principalei bogății a țării.Așa cum se știe, Irakul este unul dintre marii producători de petrol ai lumii. Rezervele sale de țiței sint estimate la circa 100 miliarde de barili, producția situîndu-se în jurul a 160 milioane tone anual. Această mare bogăție naturală, exploatată altă dată de monopolurile străine, a redevenit un al țării, premisă a lichidării moștenirii economice grele și a ririi unei vieți noi. Astfel, conducerea Partidului Baas Arab Socialist, care a înfăptuit Revoluția din 17 iulie 1968, a fost elaborat un amplu program de dezvoltare economică a Irakului, finanțat din fondurile obținute de pe urma comercializării petrolului, program a cărui traducere în viață a schimbat radical înfățișarea multor regiuni ale țării. La Bagdad și Mosul, la Basna și Kirkouk au fost înălțate în anii ce s-au scurs de la importantul eveniment petrecut. în urmă cu aproape două decenii, numeroase fabrici și uzine, cartiere de locuințe și instituții social-cul- turale, iar pe vastele întinderi fertilizate, din valea fluviilor Tigru și Eufrat, au apărut noi exploatări agricole. în primul rînd, evident, s-au obținut succese de seamă in ceea ce privește valorificarea pc-

bunfău- sub

trolului. Au fost construite mai multe rafinării șl instalații de de- gazeificare a țițeiului, s-a trecut Ia realizarea unor conducte de mare capacitate spre Arabia Turcia și Iordania, s-au ________ficat prospecțiunile geologice.Angajat într-o operă constructivă de o asemenea amploare, poporul irakian, ca și toate popoarele din zonă și de pretutindeni, are nevoie în mod firesc de pace și liniște, pentru înaintarea pe calea progresului — ceea ce pune în evidență necesitatea reglementării pe cale, pașnică,. prin tratative, a problemelor dintre Irak și Iran. Adoptarea unei asemenea soluții, în favoarea căreia România s-a pronunțat în mod consecvent, ar răspunde întru totul intereselor celor două popoare vecine și ar constitui o contribuție de seamă la pacea generală în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.Succesele obținute de poporul Irakian pe calea făuririi unei vieți noi sint urmărite cu interes și simpatie de poporul român, prieten sincer al popoarelor arabe, sprijinitor ferm al. eforturilor lor pentru consolidarea independenței, pentru progres economic și social, între Republica Socialistă România și Republica Irak s-au statornicit relații de prietenie și colaborare care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție hotărîtoare in acest sens au avut-o întîlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Saddam Hussein, întîlniri care au deschis ample perspective conlucrării româno- irakiene pe cele mai diverse planuri, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Saudită, intensi

Institutul dc meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins Intre 17 iulie, 
ora 20 — 20 iulie, ora 20. In țară: Vre
mea va f! călduroasă îndeosebi în su
dul țării, iar cerul va fi variabil, cu 
înnorări trecătoare . în regiunile nor
dice. Se vor semnala precipitații sub 
formă de ploaie cu caracter de averse 
însoțite de descărcări electrice ce vor

sintagma..;

cădea local în nordul țării. Izo
lat vor fl condiții pentru că
deri de grindină. In celelalte regiuni 
aceste averse vor avea caracter izolat. 
VIntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura aerului va înregistra o 
scădere ușoară în nordul țării. Valo
rile minime nocturne vor fl cuprinse 
între 12 șl 22 de grade, iar cele maxi
me diurne între 24 șl 34 de grade. Izo
lat mai ridicate în sud. In București! 
Vremea va fl călduroasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime nocturne vor fi cu
prinse între 16 și 19 grade, iar cele 
maxime diurne întro 31 șl 34 de grade.

,curățenie,.,-dg.,. ,rii,cl p-au îndrăznit alții .?' „curățenie ..de., ,ni,ci n-au îndrăznit alții.? chiar în. fața primăriei, un farmacie" . jdevine . aici un .Valentin Negritu: .„Noul munte de. moloz înălțat ...din ;sfărîmăturiie fostelor maghernițe este pe cale să ' dispară. O dată eliberat, terenul va fi preluat de constructori. Cînd va, în fosta capitală a celor 33 de voievozi, cel mai înalt edificiu rămăsese Turnul Chindiei. Astăzi însuși cerul orașului pare să fi fost ridicat mai sus de „pilonii" coșurilor și acoperișurilor Uzinelor ș noi, de impunătoarele console ale macaralelor turn. Aerul vibrează încă în plin centru din cauza buldozerelor, screperelor, încărcătoarelor, sonetelor... Spre deoșebire de alte părți, noul oraș s-a edificat dinspre periferii spre centru. Pînă acum, s-au construit la Tîrgoviște 28 618 apartamente (în 1965 erau doar cîteva zeci). Sint da toată lauda strădania și talentul arhitecților șl constructorilor, care au imaginat și înălțat ansambluri urbanistice după cele mai riguroase reguli ale echilibrului, bunului gust, funcționalității. Ra- . finate jocuri de înălțimi, linii șî suprafețe dau unitate și personalitate noilor edificii urbane la parterul cărora sint deschise mari magazine, unități de prestări servicii, librării... Superba casă de cultură a sindicatelor a fost ridicată tot in acești ani, la fel sala polivalentă cu 2 100 de locuri, la fel casa științei și tehnicii pentru tineret, casa cărții, la fel școli și grădinițe, spitale și policlinici, hoteluri și unități de alimentație publică. Iar șantierul continuă să fie prezent în viața orașului pentru a-i desăvîrși metamorfoza...Și pentru că veni vorba și despre casa de cultură. Am văzut acolo-să în cinstea 20 de ani de al IX-lea al o expoziție practice ale municipiu. Vă prezentăm cîteva : „Instalație de acționare cu mașina asincronă" — noutate tehnică ; „dispozitiv pentru filetat pe strung cu filiere și ta- rozi" — noutate tehnică ; „instalația de alarmare la agent termic" — lucrare premiată la Reșița, în aprilie 1985... Iată, în iulie 1985, la Tîrgoviște pînă și copiii sint angajați în lupta pentru nou.

bieț ...truism oarecareqsăo S^e-.-cle partea., oamenilor hală,Țunga de .,7.OO.li.0q,.mesj, nliindi rina tri, toată in albastru pal,' traversată din loc în loc de. pasarele verzi, ale căror balustrade au culoarea podurilor rulante, adică . galben de grîu... Dacă vă interesează : o foaie de tablă laminată aici se livrează intre altele două, de hîrtie. Să nu cumva să se zgîrie în timpul transportului. Mănușile albe feresc luciul de petele amprentelor !Unic in România I Totul 
nou I Și-atunci înțelegi mai bine de ce nu există fișa de creație tehnică a oamenilor care lucrează aici pe care să nu fie înregistrată o nouă propunere, o nouă idee... De altfel nu numai ia „Oțelinox", ci pe ambele platforme industriale ale municipiului Tîrgoviște — de Nord șl de Sud, apărute în ultimele două decenii — pasiunea pentru nou, pentru performanță a cuprins mii și mii de muncitori, ingi- ..................... .. .............. .... ............neri, tehnicieni. Cuvinte și noi, constructorii de utilaj expresii cum sint „unică", - ■ ....„invenție", „cea mai", „inovație", „tehnică de vîrf", ,.ultimul timp..." au peste tot un suport cit se poate de real în fosta cetate de scaun a Țării Românești.Iată-ne la „Romlux", în laboratorul de cercetare in tehnica vidului, unic în țară. Inginerul Ion Lică, unul dintre „așii în materie" de corpuri de iluminat ne explică la zi" : „O bec de 8 W însă aceeași ca cel de 40 dabil, nu ?

„preocuparea invenție, un care să ofere luminozitate W“. Formi- La întreprinderea de strunguri „SARO" notăm afirmațiile economistului Virgil Voicu, secretarul comitetului de partid : „întreaga noastră producție din acest cincinal a fost complet înnoită. Altfel spus, strungurile pa care le făceam în 1981 le considerăm astăzi învechite...". Tot acolo, unul dintre cei mai reputați inventatori tîrgovișteni — l-am numit pe tînărul inginer Valentin Negritu — era nespus de bucuros : împreună cu opt colegi din APPN (atelierul de proiectare produse noi) tocmai finalizaseră o cercetare pe care ani în șir, cele mai reputate institute de profil refuzaseră să o includă în programele lor de activitate. Și cum de-ați reușit la Tîrgoviște ceea ce

. ațjun'qi cînd oamenii șint de partea noului". Inginerul Aurel Bălan, șeful serviciului organizarea producției și a muncii de la întreprinderea de utilaj petrolier ne-a făcut o surpriză prezentîndu-rie o micro- statistică : în ultimele două decenii-numai în uzina lor s-au propus 2 556 de inovații și 87 de invenții, a căror eficiență cumulată este de peste 160 milioane de lei. Spune : „La noi, ultimele două decenii au însemnat nu mai puțin de cinci etape de dezvoltare. Acum o trăim pe a șasea— asimilarea armăturilor pentru energetica nucleară. Iar ofensiva noului continuă...".— Cînd a Început ? l-am întrebat pe Eroul Muncii Socialiste Constantin 01- tcanu. Ne-a răspuns :— în 1967, o dată cu prima întîlnire de lucru a șecretarului general al partidului în orașul nostru. Atunci ne-a vizitat pe petrolier. Eram, de altfel, singura unitate industrială mai importantă. Proiectele de dezvoltare șl modernizare ale bătrînel noastre uzine au avut darul să pregătească orașul pentru întîlnirea eu noul său destin de cetate a oțelului și 
a construcției de mașini.Ce a urmat aflăm din filele de istorie nouă ale acestei „Suceve a Tării Românești" — cum denumea Iorga orașul Tîrgoviște: 22 iulie 1969. O nouă vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în orașul dintre apele Dîmboviței și Ialomiței. Efect— după numai patru ani fuseseră puse în funcțiune obiective industriale de însemnătate națională : Combinatul de oțeluri speciale, întreprinderea de strunguri, întreprinderea de lămpi electrice „Rom- lux", puțin mai tîrziu „Oțelinox". „Fie ca focul 
continuu din noua vatră 
siderurgică tirgovișteană să contribuie din plin la 
progresul și prosperitatea 
poporului român și a pa
triei noastre socialiste"— a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu cînd a vizitat din nou orașul, în ziua de 14 decembrie 1973.într-adevăr, la Tîrgoviște, acum, în iulie, oriunde te-ai afla n-ai cum să nu remarci puternica ofensivă a noului. în centru,

deschi- anlvcrsării a Ia Congresul partidului — cu realizări elevilor din

în valoare de 8,8 milioane lei. (Sa
bin Cerbu).

TIRGU MUREȘ: Piese re
condiționate în valoare de 

180 milioane leiAntrenați cu toate forțele în acțiunea de recuperare a unui mare număr de piese de schimb și reducerea, pe această bază, a consumului de metal, specialiștii și muncitorii de la întreprinderea de reparați} auto din Tg. Mureș au realizat, prin autodotare, 250 dispozitive noi de recondiționare de

Înaltă tehnicitate și productivitate. Pe aceste căi, precum și prin utilizarea pe scară largă a tehnologiei recondiționării prih metalizarea cu sîrmă în arc electric și cea a Îndreptării arborilor cotiți s-a reușit ca numărul reperelor recondiționate să ajungă la aproape 2 000. Ca urmare, valoarea pieselor recondiționate în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă acum se ridică la 180 milioane lei, cu 120 milioane Iei mal mult decît tn perioada similară a anului trecut. (Gheorghe Giurgiu).

BlRLAD : Noi construcții 
edilitar-gospodăreștiDupă construirea unei săli de sport și a unui ștrand, ambele de dimensiuni olimpice, într-o pitorească zonă de agrement din nordul Bîrladului se află în stadii avansate de execuție alte două obiective de larg interes soclal-ce- tățenesc. Este vorba de noua și moderna piață agroalimentară a municipiului, care se va da în folosință în toamna acestui an, și de zona de agrement „Lacul Prodana". 

(Petru Necula).
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„EPOCA CEAUSESCU” 1985

epoca unei intense activități internaționale
a României socialiste

pentru edificarea unei noi ordini
economice ondiale

și sprijină activ toate acțiunile pri- 
economice internaționale care să

„România se pronunță ferm 
vină instaurarea unei noi ordini 
ducă la progresul mai rapid al țărilor subdezvoltate, la înfăptuirea 
unor relații noi, de egalitate, și care să permită făurirea unei econo
mii bazate pe colaborare reciproc avantajoasă, pe stabilitate, să asi
gure bunăstarea tuturor națiunilor”.• •'

NICOLAE CEAUȘESCU
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Prevenirea unei conflagrații atomice impune

încetarea cursei înarmărilor nucleare
Intervenția reprezentantului țării noastre la Conferința pentru 

dezarmareGENEVA 16 (Agerpres). — Conferința pentru dezarmare de la Geneva își concentrează în aceste zile atenția asupra temei „Prevenirea răz
boiului nuclear, incluzînd toate pro
blemele conexe".Poziția țării noastre privind pro-, blematica dezarmării nucleare a fost pe larg prezentată, marți, delegațiilor participante la conferință. Evidențiind recentele propuneri și inițiative de pace ale țării noastre în acest domeniu, șeful delegației române a relevat că intensificarea continuă a cursei înarmărilor și acumularea unor enorme cantități de armamente nucleare au creat o gravă amenințare la adresa păcii și securității internaționale, au făcut să sporească pericolul unui război mondial, care, în împrejurările actuale, ar duce inevitabil la o catastrofă nucleară, la distrugerea întregii omeniri, a înseși condițiilor vieții pe planeta noastră.Reprezentantul țării noastre a subliniat că, in viziunea României, a 

Nicolae Ceaușescu, 
actualului curs al 
pentru prevenirea 

altă

însemnătatea participării tinerei generații 

la modelarea viitorului
— evidențiată Ia Congresul mondial al UNESCO 

privind tineretul

între orientările fundamentale ala politicii externe a României, stabi
lite în perioada ultimelor două decenii, linia îndreptată spre edificarea unei noi ordini economice internaționale a fost elaborată pe un „teren nedesțelenit", dacă se poate spune așa. România numărîndu-se printre primele state care au ridicat această problemă. Este meritul secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi elaborat Și dezvoltat o concepție proprie, cuprinzătoare, cu o solidă fundamentare științifică, materialist-dialec- tică.

Propuneri realiste, constructive
în scopul lichidării subdezvoltării, a decalajelor dintre state și edl- 

. ficărji noii ordini economice mondiale. România a făcut o serie de 
■ propuneri, la O.N.U., în organismele sale specializate și în alte foruri 

internaționale, intre care :• Elaborarea și transpunerea în practică a unor programe speciale de ajutorare, a țărilor rămase în urmă în vederea dezvoltării forțelor de producție și modernizării structurilor lor economice• Ușurarea poverii datoriei externe a țărilor In curs de dezvoltare și reglementarea corespunzătoare a nivelului dobînzilor; acordarea de credite în condiții avantajoase pentru statele subdezvoltate și sporirea ajutorului oficial pentru dezvoltare• Combaterea protecționismulul și realizarea unul comerț liber, fără discriminări și fără nici un fel de condiționări politice sau de altă natură• Stabilirea unui raport just, echitabil, între prețul materiilor și cel al produselor industriale• Asigurarea accesului larg, neîngrădit al tuturor statelor la . rlrile științei și tehnicii moderne• Reducerea cheltuielilor militare șl folosirea fondurilor astfel
PROBLEMA FUNDAMENTALA — 

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII, într-o viziune largă, străină oricăror scheme prestabilite, tovarășul Nicolae CeaUșescu, dezvăluind in toată amploarea sa contradicția care 
se manifestă pe plan internațional 
Intre bogați și săraci, a elaborat teza de o deosebită valoare teoretică și practică potrivit căreia 
aceasta devine cea mai puternică 
contradicție a lumii contemporane. Această teză își găsește o temeinică fundamentare în realitățile vieții internaționale, care atestă o drama- , tică divizare a lumii; Ce poate fi mâi edificator pentru actualele decalaje economice din lume decît faptul că 
un sfert din populația globului, aflată in vîrful piramidei. venituri
lor, dispune de 80 la sută din produ
sul mondial, în timp ce jumătate 
din omenire, situată la baza ei — 
doar de 4 la sută ? Ca urmare, venitul mediu anual pe locuitor este 
de 10 000 de dolari în țările dezvoltate și de numai 650 de dolari în statele în- curs de 'dezvoltare,' ceea ce înseamnă un raport de 15 la 1. ... ,_________ ____ _______Acestea Bint^Ihsăi" elfre 'mjb'dii. . în. urmă a. ufiOr programe ’ispecialejpolii celor două categorii de țări di&* care șâ prevadă măsuri eficiente de-----..X. jx _ .-jx.-.js- creștere a forțelor de producție.în același timp, secretarul general al partidului consideră că un rol 

important revine cooperării interna
ționale, chemată să se desfășoare in condiții de egalitate, echitate și avantaj reciproc, de natură să Impulsioneze eforturile proprii ale statelor în cauză. în acest sens, președintele României apreciază că ceea ce se impune cu maximă urgență în momentul de față este oprirea procesului de degradare a situației economice mondiale, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, prin realizarea de înțelegeri între statele avansate și cele rămase în urmă asupra elaborării și transpunerii în practică a unui plan de acțiune pe termen mai lung și mai scurt.în viziunea de largă cuprindere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, un ioc- important într-un astfel de program trebuie să-l ocupe măsurile vizînd soluționarea globală a pro
blemei datoriilor externe ale țărilor 
in curs de dezvoltare, în acest sens, președintele țării noastre propu- hînd un ansamblu de măsuri concrete de cea mai mare însemnătate pentru țările în cauză, ca și pentru însănătoșirea în general a economiei mondiale. De asemenea, președintele României consideră ca Imperative ale noii ordini economice combaterea protectionismului și reali
zarea unui comerț liber, fără discri
minări și fără nici un fel de condi
ționări politice sau de altă natură ; 
stabilirea unui raport just, echitabil 
între prețul materiilor prime și cel 
al produselor industriale; asigurarea 
accesului larg, neîngrădit al tuturor 
statelor la cuccririlo științei și teh
nicii moderne.Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază în permanență relația organică, raportul dialectic dintre dezar
mare și dezvoltare. In timp ce cursa înarmărilor constituie un factor de adîncire a' decalajelor, reducerea progresivă a cheltuielilor militare ar elibera, în cadrul fiecărei țări, sume care ar putea fi investite cu folos, în scopuri productive. Totodată, pe plan internațional, crearea

primecuce-obținute în scopul dezvoltării economice și sociale, îndeosebi a țărilor sărace• Lansarea, în cadrul O.N.U., a negocierilor globale Nord-Sud în problemele dezvoltării• Organizarea unei ihtîlnlri la nivel Înalt a țărilor în curs de dezvoltare.
dență adevărul fundamental că, pentru lichidarea subdezvoltării, .facto
rul hotăritor ii constituie efortul 
propriu al statelor în cauză. Progresul fiecărei țări nu poate fi conceput fără o angajare plenară a întregului potențial material și uman național, însuși exemplul României constituind cea mai bună dovadă în acest sens. în virtutea acestui postulat esențial, președintele țării noastre preconizează'1 ^elaborarea . și' aplicarea în practică de. către statele rămase

președintelui 
pentru oprirea 
evenimentelor, 
războiului nuclear, nu există 
cale decît aceea a încetării . cursei 
înarmărilor, in primul rînd a celei 
nucleare, a opririi producției de 
arme nucleare și trecerea la reduce
rea treptată a stocurilor existente de 
astfel de arme, pînă la lichidarea 
lor totală. S-a evidențiat că nu poate exista nici o justificare pentru continuarea cursei înarmărilor și, dacă se acționează cu răspundere

deplină pentru viața șl pacea popoarelor, se poate ajUnge la realizarea de acorduri în domeniul dezarmării. Aceste acorduri ar trebui să vizeze în special interzicerea tuturor experiențelor Cu arma nucleară, oprirea oricăror . acțiuni de natură să contribuie la. proliferarea armelor nucleare, crearea' de zone de- nuclearizate, angajamentul statelor de .a nu folosi primele arma nucleară, acordarea de garanții de securitate țărilor neposesoare de arme nucleare, măsuri de prevenire a izbucnirii unui conflict nuclear din eroare sau. accident, măsuri vizînd reglementarea pașnică a diferendelor dintre sțate și de prevenire a conflictelor armate între națiuni. .S-a subliniat că România conside
ră că o premisă esențială pentru 
prevenirea unui război nuclear, a 
oricărui, conflict armat constă in re
nunțarea cu desăvirșire la politica 
de forță și amenințare cu forța, în 
respectarea neabătută în raporturi
le dintre state g principiilor egali
tății în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, a dreptului fiecărui po
por la dezvoltare liberă și indepen
dentă, fără nici un amestec din 
afară, tn acest sens, apare necesar că Adunarfea Generală a O.N.U., la cea de-a 40-a sesiune ă sa, să adreseze statelor apelul insistent de a se conduce cu strictețe în relațiile lor internaționale după scopurile și principiile fundamentale ale Cartei O.N.U.

țările în curs de dezvoltare — cele mai afectate 
de recesiunea economică

MADRID 16 (Agerpres). — La Barcelona, s-ău încheiat lucrările Congresului mondial al UNESCO privind tineretul, amplă manifestare organizată în contextul marcării Anului International al Tineretului — „Participare, Dezvoltare, Pace".Timp de șapte zile, în cadrul lucrărilor, la care a luat parte și o delegație din tara noastră, au fost dezbătute probleme privind educația, munca, dezvoltarea culturală, cooperarea și înțelegerea internațională, din perspectiva rolului și aspirațiilor specifice ale tinerei generații.In ultima sa ședință, congresul a adoptat prin consens „Declarația de 
la Barcelona", în care se subliniază însemnătatea profundă a participării tineretului la modelarea viitorului umanității și contribuția valoroasă

pe care tineretul o poate aduce Is înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale întemeiate pa justiție și echitate.Congresul a cerut ca guvernele și organizațiile internaționale să acorde o atenție deosebită traducerii în viață a „Liniilor directoare pentru pro
grame de viitor în domeniul tinere
tului și urmărirea aplicare", important document elaborat de Comitetul O.N.U. pentru Anul al Tineretului. A fost marea ca tinerii din să-și mobilizeze forțele, împreună cu popoarele, cu opinia publică, pentru a trăi și a se afirma în pace și libertate, potrivit năzuințelor lor legitime.

punerii lor înconsultativ al Internațional adresată che- întreaga lume

La încheierea convorbirilor sovieto-chinezeMOSCOVA 16 (Agerpres). — în- tr-o declarație făcută presei înainte de a părăsi teritoriul Uniunii Sovietice, unde a efectuat o vizită o- ficială, Yao Yilin, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a declarat că rezultatul concret al acesteia l-au constituit acordurile pe termen lung semnate de cele două părți in domeniile economiei și comerțului. După cum relatează a- gențiile T.A.S.S..și China Nouă, vi-

cepremierul chinez a apreciat importanta lor pentru o dezvoltare stabilă a relațiilor în aceste domenii.Am avut convorbiri cu conducătorii sovietici în probleme ale normalizării relațiilor dintre cele două tari, ceea ce a servit adîncirii înțelegerii reciproce. Consider că mal trebuie făcut mult pentru normalizarea relațiilor noastre interstatale și sper. în îmbunătățirea lor continuă, a declarat Yao Yilin.
Evoluția situației din Liban

crepanța este de-a dreptul incredibilă — de peste 300 la 1.în concepția președintelui României, lichidarea stării de subdezvoltare de pe întinse zone ale planetei, stare de lucruri profund nedreaptă — consecință directă a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste, a vechilor relații de inegalitate, dominație și asuprire — constituie o problemă de care depinde însuși viitorul omenirii, reprezintă o necesitate obiectivă a progresului general. Consecințele subdezvoltării sînt adine resimțite nu numai de țările rămase în urmă ; menținerea și adîncirea decalajelor, constituind un factor de îngustare a pieței moițr diale,.Afectează evoluția- economică generală, creează — așa cum o dovedește elocvent'situația actuală —grave dezechilibre, in tensificînd. fenomenele de criză economică, ce blochează progresul tuturor statelor, inclusiv al celor avansate, generează animozități, neîncredere și conflicte,, cu riscuri imprevizibile pentru pacea lumii. Tocmai de aceea, pentru secretarul general al partidului, 
principalul obiectiv al noii ordini 
economice este lichidarea subdezvol
tării, a sărăciei și mizeriei în care 
trăiesc două treimi din omenire.în gîndirea tovarășului Nicola® Ceaușescu, realizarea unei noi or
dini economice este de neconcepui 
fără democratizarea vieții politice, fără egalitatea deplină în drepturi între state, fără un consens general care să garanteze exercitarea, liberă . a suveranității și independenței naționale, respectul mutual și avantajul reciproc, neamestecul . în treburile interne ale altuia, participarea activă a tuturor statelor la adoptarea deciziilor care privesc întreaga comunitate , internațională. Astfel, în conceptul românesc ansamblul acestor principii reprezintă o adevărată cheie de boltă a noii ordini mondiale, deoarece promovarea lor de către toți și față de toți asigură posibilitatea deplinei afirmări a fiecărei națiuni, dezvoltarea de sipa stătătoare pe calea progresului eco- nomico-social, înțelegerea și colaborarea înțre toate popoarele. De aceea, tovarășul Nicolae Ceaușescu' • mili- , tează pentru o ordine nouă, econo
mică și politică — ambele laturi 
fiind într-o relație dialectică, de 
condiționare reciprocă și formînd un 
tot unitar.

pe această temă, România se pronunță consecvent pentru începerea, în 
cadrul O.N.U., a negocierilor globale 
privind cele mai importante proble
me care confruntă omenirea. Așa cum a arătat nu o dată secretarul general al partidului, orientarea într-o direcție pozitivă a proceselor economice internaționale actuale depinde, în bună parte, de capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a întări unitatea și colaborarea lor. în acest sens, . tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus organizarea 
unei intîlniri la nivel înalt a țărilor 
în curs de dezvoltare.

MODALITĂȚI DE ÎNFĂPTUIRE A UNUI DEZIDERAT ISTORIC, în abordarea acestei problematici de vitală însemnătate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus cu putere în evi-

unui fond de dezvoltare sub egida O.N.U., alimentat chiar și cu o parte din mijloacele ce s-ar elibera prin dezarmare — așa cum a propus țara noastră —-ar putea veni efectiv în sprijinul eforturilor îndreptate spre lichidarea subdezvoltării.Avîrid în vedere persistența fenomenelor, de criză din economia mondială, imobilismul, lipsa de rezultate concrete la reuniunile internaționale

SPRIJIN EFECTIV DEZVOLTĂ
RII INDEPENDENTE. Gîndirea teoretică a președintelui țării noastre cu privire la lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state și instaurarea unei noi ordini economice internaționale a fost puternic întărită de acțiunea practică. Astfel, România socialistă, ea însăși țară în curs de dezvoltare, întreține relații de colaborare pe toate planurile cu cvasitotalitatea statelor în curs de dezvoltate, relații puternic stimu
late de vizitele întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună eu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
aceste țări, <le documentele de mare 
importanță semnate cu aceste prile
juri, intensificarea cooperării multilaterale cu statele în curs de dezvoltare reliefînd pregnant solidaritatea militantă și sprijinul activ acordat de partidul și statul nostru popoarelor care luptă pentru o dezvoltare liberă, independentă.în același timp, România a depus și depune eforturi perseverente pe plan internațional în vederea lichidării subdezvoltării. Membră a „Grupului celor 77", participind în calitate de invitat la activitatea statelor nealiniate, țara noastră și-a adus în permanență contribuția, în cadrul O.N.U., al organismelor ei specializate, în forurile și reuniunile internaționale, la elaborarea unor documente fundamentale ale nilor Unite în acest domeniu, portanță deosebită au avut mentul prezentat celei de-a sesiuni speciale a Adunării râie (1975), intitulat : „Poziția 
niei cu privire Ia instaurarea 
noi ordini economice internaționale' și Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.Contribuția la fundamentarea, cristalizarea șl promovarea conceptului de nouă ordine economică mondială se înscrie astfel ca una din cele mai importante acțiuni politice internaționale ale „Epocii Ceaușescu".: Și este un motiv de profundă și legitimă satisfacție de a consemna aprecierile elogioase, amplul ecou în întreaga lume al gin- dirii și. activității politice a varășului Nicolae Ceaușescu această nătate porană.

ZIMBABWE: Componența noului guvernHARARE 16 (Agerpres). — Primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe (Z.A.N.U.), a anunțat componența noului său guvern, în urmă alegerilor generale desfășurate la începutul a- cestei luni, cînd Z.A.N.U. a obținut 63 de locuri din cele 100 ale parlamentului. în noul cabinet, aproape toți membrii guvernului anterior își mențin posturile, cu excepția ministrului agriculturii, Dennis Norman, reprezentant al Alianței conservatoa-

ra din Zimbabwe, al fostului pre-mifer rasist Ian Smith, și a altor 2 viceminiștrl, reprezentînd formațiuni politice minore. Chris Andersen, independent, membru al parlamentului, ministrul de stat al serviciilor publice, este singurul membru al cabinetului care nu aparține partidului de guvernămînt. De asemenea, în cadrul echipei ministeriale, Enos Nkala 
a preluat portofoliul departamentului de interne, înlocuindu-1 pe Simbi Mubako, numit în fruntea Ministerului Aprovizionării Naționale.
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BELGIA s Demonstrație
împotriva amplasării
de rachete nucleareBRUXELLES 16 (Agerpres). — în apropierea bazei militare americane de la Florennes a avut loc o demonstrație de protest împotriva amplasării de rachete nucleare americane cu. rază medie de acțiune pe teritoriul Belgiei. Poliția a intervenit împotriva demonstranților, arestînd cîteva persoane — relatează agenția T.A.S.S.

Un raport ECOSOC privindNAȚIUNILE UNITE' 16 (Agerpres). — într-un raport al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) privind starea economiei mondiale, dat publicității la New York, se arată că, pentru marea majoritate a țărilor în curs de dezvoltare, prima jumătate a actualului deceniu a fost cea mai dificilă perioadă de după marea depresiune economică din anii ’30. Mari pagube au fost provocate, economiilor țărilor în curs de dezvoltare de recesiunea profundă din statele industrializate, care a exercitat o influență negativă asupra volumului exporturilor și termenilor de desfășurare a comerțului statelor sărace, a avut ca efect creșterea costului energiei, majorarea ratei dobînzilor șl reducerea drastică a cuantumului creditelor internaționale — se relevă în raport. în anul 1984, rata creșterii 
economice în jumătate din țările în 
curs de dezvoltare a fost atțt de scă
zută, incit venitul pe locuitor în 
aceste state fie s-a redus, fie a ră
mas la nivelul minim abterior. în multe< țări în curs de dezvoltare, precum și în cele dezvoltate, 's-âu înregistrat un nivel ridicat al șomajului și rate ridicate și instabile ale dobînzilor. Au scăzut din nou preturile materiilor prime, la unele dintre acestea prețurile fiind mai mici decît în 1982, cînd ele au fost fixate lâ un plafon minim record.

O îngrijorare gravă — subliniază documentul — o provoacă procentele 
anormal de ridicate aie dobinzilor la

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — într-o notă adresată secretarului general al O.N.U. de reprezentantul permanent al \Argeritinei la Națiunile Unite seJ relevă că guvernul argentinian a propus Marii Britanii să înceapă, în decurs de 60 de zile, convorbiri în vederea normalizării situației dintre cele două țări, in-

starea economiei mondiale
datoriile contractate, in raport cu în
casările din export ale țărilor în curs de dezvoltare. In anul 1984, acest raport a depășit 20 la sută în cazul grupului de țări în curs de dezvoltare, care sînt cele mai împovărate de datorii, iar în cazul țărilor din America Latină și Africa — 35 la sută. în același timp, unele țări occidentale, în primul rind S.U.A., atrag într-un ritm fără precedent capitaluri străine pentru a-și acoperi efectele deficitului bugetului de stat. Anul trecut, de pildă, fluxul capitalurilor străine spre S.U.A. a fost de 89,6 miliarde de 'dolari. în sfîrșit, în multe țări în curs de dezvoltare crește constant inflația, a cărei rată medie, măsurată pe baza indicelui prețurilor cu amănuntul, a sporit de la 69 Ia sută, în 1983, la peste 100 la sută, în 1984.In document sînt evidențiate, de asemenea, implicațiile crizei economice asupra' statelor industrializate occidentale, arătindu-se, între altele, că, în a doua jumătate a anului tre
cut, numărul șomerilor din țările 
veșt-europene a depășit 19 milioane. 
Ceea ce înseamnă o creștere de 3 
milioane în raport cu anul 1982.Datele ECOSOC necesitatea sporirii eforturilor O.N.U. și ale comunității internaționale pentru rezolvarea gravelor probleme existente în prezent în economia mondială, care afectează în primul rînd interesele țărilor în curs de dezvoltare, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

A _BEIRUT 16 (Agerpres). — în partea de vest a Beirutului a început marți să fie transpus în viață planul de securitate elaborat de Comitetul comun de această zonă a capitalei libaneze, care cuprinde și taberele de refu- giați palestinieni, precum și aeroportul internațional. Membrii comitetului — alcătuit din reprezentanți ai mișcării șiite Amal, Frontului Național Patriotic, ai armatei și jandarmeriei — au declarat marți, în urma unei reuniuni, că sînt mulțumiți .de felul în care este planul respectiv.Premierul Rashid Karame, conduce comitetul, a precizat că pla-

coordonare pentru

aplicat
care

nul prevede desfășurarea în zona de vest a Beirutului a unei forțe de securitate internă, ajutată, de o unitate specială a armatei, retragerea membrilor milițiilor rivale de pe străzi, închiderea oficiilor armate ale milițiilor, trecerea la dezarmarea lor.Agențiile France Presse și U.P.I. relevă că de-a lungul liniei care desparte cele două sectoare ale capitalei libaneze situația continuă să fie încordată, iar punctele de trecere sînt în continuare închise. Totodată, s-au înregistrat noi schimburi de focuri între milițiile rivale la Tripoli, în nordul țării.
R.S.A

PRETORIA 16 (Agerpres) — Autoritățile rasiste din Africa de Sud își continuă împotriva care luptă pentru gimului de manifestanților de foc, gene, _____ . . . ...masă. în cursul ciocnirilor, numeroase persoane din rîndul populației d® culoare africane își pierd viața.

politica de represiune populației de culoare, eliminarea re- împotriva folosite arme gaze lacrimo- arestări înapartheid, sînt grenade cu cîini polițiști,
PIAȚA COMUNĂcuprinse în raportul scot în relief, din nou,

formează agenția T.A.S.S. Argentina este gata să înceapă pregătirile în vederea tinor astfel de convorbiri, care să se desfășoare fie sub egida secretarului general al O.N.U., fie prin intermediul altor state care ar reprezenta interesele celor două părți — se arată în notă.

Persistă dezacordul 
în probleme agrareBRUXELLES 16 (Agerpres). — După două zile de dezbateri aprinse, la Bruxelles au luat sfîrșit lucrările unei noi reuniuni a miniștrilor agriculturii din țările membre ale C.E.E., consacrată adoptării noilor prețuri . comunitare la cereale pentru campania 1985—1986. ~ "agenția aceastaFrans misiei mele agricole, a declarat, la sfîrșitul reuniunii, că, în lipsa unui acord al miniștrilor, comisia va fixa ea însăși noul preț Ia cereale. O asemenea măsură, remarcă observatorii din Bruxelles, va stîrnl fără Îndoială un protest energic din partea R.F.G.

După cum relevă France Presse, nici de data nu a fost realizat un acord. Andriessen, membru al Co- C.E.E. însărcinat eu proble-

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

LA GENEVA a avut loc marți 
ședința plenară de încheiere a ce
lei de-a doua runde ă tratativelor 
sovieto-americane cu privire la ar
mele nucleare și cosmice. S-a con
venit ca următoarea rundă a ne
gocierilor să înceapă la 19 septem
brie, informează agenția T.A.S.S.

ÎNȚELEGERE. Un acord privind deschiderea porturilor Heihe, din provincia chineză Heilongjiang, și Blagoveșcensk, din Extremul Orient sovietic, precum și cu privire la circulația de bunuri și transportul între cele două regiuni de la frontiera chino-sovietică, a fost semnat, local, în conformitate cu schimbul de scrisori care a avut Ioc, în 1983, între guvernele R. P. Chineze și U.R.S.S. — relatează agenția China Nouă. După cum menționează agenția citată, comerțul două țări doi ani. de frontieră dintre • cele a fost reluat in urmă cu
COMERCIAL. întrăACORDR. P. Chineză și R. D. Germană a fost semnat luni acord privitor la mărfuri și plăți pe perioada 1986— 1990. Documentul aTian Jiyun, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Comisiei de Stat a Planificării din R.D.G.; — transmite agenția Chi’na Nouă.

VIZITA ÎN CANADA. La Ottawa au. avut loc convorbiri intre președintele R. P. Chineze, Li Xiannian, aflat In vizită oficială tn capitala canadiană, și primul ministru al Canadei, Brian Mulroney. Au fost examinate modalitățile de consolidare a relațiilor canadiano-

la Beijing un schimburile defost semnat da

chineze. Totodată, s-au analizat probleme internaționale de interes comun, părțile exprimînd puncte de vedere identice sau similare fn multe dintre acestea — relevă a- genția China Nouă.
PLENARA. La Lisabona s-a desfășurat plenara C.C. ai P.C. Portughez consacrată analizării situației politice din țară și elaborării platformei electorale a partidului în vederea scrutinului parlamentar anticipat de la fi octombrie. Plenara a hotărît convocarea la 24 august a conferinței naționale a partidului.
PROPUNERE. într-o declarațis făcută în cursul unei conferințe de presă organizate la Managua, Sergio Ramirez, vicepreședintele Republicii Nicaragua, s-a pronunțat pentru crearea unor zone de securitate neutre la frontierele nicaraguano-costaricană și nicara- guano-honduriană — transmite agenția T.A.S.S. El r arătat că această măsură va permite să se pună capăt acțiunilor forțelor contrarevoluționare,. acțiuni care au condus la o încordare în raporturile Republicii Nicaragua cu țările vecine menționate. El a exprimat, totodată, sprijinul țării sale față de rezoluția Organizației Statelor Americane, care cheamă la reluarea negocierilor dintre Nicaragua și Costa Rica.
PROIECT DU CONSTITUȚIE. 

Guvernul sudanez a elaborat pro
iectul unei constituții provizorii a 
tării. După aprobarea finală a cabinetului fl Consiliului militar de 
tranziție, ea ar urma s<3 rămtnă in 
vigoare pînă la alegerile parlamen
tare, in vederea revenirii la un re
gim civil, programate tă aibă loc în

aprilie anul viitor — informează 
agenția M.E.N.

DESEMNARE. Congresul partidului Alianța Populară Revoluționară Americană (A.P.R.A.), de guvernămînt, din Peru, l-a desemnat pe președintele ales al țării, Garcia, drept dului, funcție ce funcția de mează să fie pînă în iulie mando Villanueva greiroș.
Alan președinte al parti- nou creată, în vreme secretar general ur- exercitată 1988, de $i alternativ, către Ar- Luis Ne-vizita în de stat al a declaratPRECIZARE. După Australia, secretarul S.U.A., George Shultz, reprezentanților presei că, tn cazul in care guvernul neozeelandez nu-și va modifica poziția față de accesul navelor americane cu arme nucleare la bord în porturile Noii Zeelande, Statele Unite nu exclud posibilitatea de revizuire căruia a A.N.Z.U.S. inițierii unui proces a tratatului în baza fost creat Pactul

DECUPLARE. După cum trans
mite agenția T.A.S.S. de la Cen
trul de dirijare a zborurilor, la 15 
iulie, nava cosmică de transport 
„Progress-24" s-a decuplat de com
plexul orbital „Saliut-7“—„Soiuz- 
13". Ea a pătruns in păturile den
se ale atmosferei terestre și s-a 
dezintegrat. „Progress-24" a fost 
lansată la 21 iunie 1985 pentru rea-

Numai în cursul zilei de luni, relatează agențiile de presă, patru sud-africani au fost uciși la New Brighton și în alte suburbii ale orașelor Port Elizabeth și Johannesburg, în timpul demonstrațiilor de protest antirasiste. O femeie a fost asasinată și alte 21 de persoane rănite, în orașul Tarkastad, din pro-; vincia Cape. Săptămîna trecută, relevă agenția A.D.N., 13 cetățeni de culoare au fost uciși de poliție.
Starea sănătății 

președintelui S.U.A.WASHINGTON 16 (Agerpres). — Analizele de laborator au arătat că cel de-al doilea polip intestinal extirpat sîmbătă în cadrul intervenției chirurgicale la care a fost supus președintele S.U.A., Ronald Reagan, a fost de natură canceroasă — a anunțat, într-o conferință de presâj dr. Steven Rosenberg, chirurg-șef la Institutul national american al can cerului, unul dintre medicii care l-a operat pe șeful statului american. EI a făcut cunoscut că, întrucît chirurgii au extirpat porțiunea de colon afectată de polipul malign, „toate probele de laborator permit optimism în legătură cu evoluția viitoare a maladiei. Există toate indiciile că această anomalie locală a fost vindecată. Sînt șanse excelente — a declarat dr. Rosenberg — ca această tumoare să nu mai reapară".
provizionarea complexului orbital 
sovietic cu alimente, apă potabilă, 
carburanți $i diferite materiale ne
cesare continuării activității in 
Cosmos. Echipajul aflat la bordul 
stației „Saliut-7“ își continuă acti
vitatea de cercetări științifice. 
Agenția T.A.S.S. precizează că. Vla
dimir Djanibelcov și Viktor SaVi- 
nih sînt sănătoși și se simt bine, iar 
sistemele, de bord ale lui „Sa- 
liut-7" funcționează normal. ■

LA PANMUNJON s-a încheiat prima rundă de convorbiri de lucru între reprezentanții societăților de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei consacrate schimbului de vizite ale familiilor separate, precum și de ansambluri artistice folclorice, ce urmează să aibă loc cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a zilei eliberării naționale — transmite agenția A.C.T.C. Părțile au convenit ca cea de-a doua rundă de convorbiri să aibă loc la 19 iulie.
DEMISIE. După o reuniune extraordinară a guvernului belgian, primul ministru, Wilfried Martens, a prezentat regelui. Baudouin demisia întregului cabinet. Potrivit unui comunicat oficial, citat de a- genția France Presse. suveranul belgian a respins demisia, după ce s-a consultat cu liderii principalelor partide politice. Primul ministru a declarat că guvernul rămîne la conducere în componenta sa actuală pînă la organizarea de alegeri • legislative anticipate. A- cestea au fost fixate pentru 8 octombrie.
INFLAȚIE RECORD. Ritmul creșterii inflației în Israel a fost, luna trecută, de 14,9 la sută, reia- . tează agenția T.A.S.S., citind datele publicate de Biroul central de statistică din Israel. Această cifră constituie recordul de inflație înregistrat în luna iunie în întreaga Istorie a statului respectiv.

ZIUA ROMÂNIEI LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALA DE LA 
BRNO, „VINATOAREA Șt NATURA". Mărfi a fost marcată ziua Româ
niei la această expoziție internațională, pavilionul tării noastre bucu- 
rîndu-se de o mare afluență de public. Printre numeroasele exponate 
românești prezentate la Brno, patru trofee constituie recorduri mondiale in materie. Este vorba de un cap de urs, e blană de urs, una de lup si 
un trofeu de căprioară. Din cela 100 cele mai prețioase trofee de uri 
din lume, 95 sînt din România.
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