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Luminoașei_ aniversări.

a Congresului al IX-lea al partidului 

REMARCABILE FAPTE 
DE MUNCĂ

In aceste zile se împlinesc două decenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului - eveniment incrustat adine și pentru totdeauna in 
conștiința comuniștilor, a întregului popor prin epoca de istorie nouă 
pe care a deschis-o, prin amplul și profundul proces început atunci 
de înălțare a patriei socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. 
Nimic mai firesc, nimic mai frumos decît omagiul adus prin fapte și 
rezultate deosebite in producție de oamenii muncii din întreaga țară 
aniversării a 20 de ani de cind, printr-o unanimă dorință, în fruntea 
partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, moment cu 
profunde semnificații în viața tuturor făuritorilor de bunuri materiale 
și spirituale, în viața economico-socială a țării, atît de exact exprimat 
în sintagma „cu poporul, pentru popor".

Din acest amplu și cuprinzător tablou al muncii însuflețite de pa 
întreg cuprinsul țării consemnăm acum numai cîteva din cele mai 
recente inițiative muncitorești și rezultate obținute de constructorii de 
pe șantiere, de alte colective de muncă transmise ieri de corespon
denții „Scînteii".

VALOROASE INITIATI
VE MUNCITOREȘTI. ' Angajați cu toate forțele în ampla întrecere socialistă desfășurată în cinstea aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, oamenii muncii de la întreprinderea de construcții de nave și utilaj tehnologic din Tulcea raportează un succes de prestigiu obținut ca urmare a aplicării unei valoroase inițiative muncitorești : „Din metalul economisit — produse noi, de înaltă performanță". Inițiativă mobilizatoare, al cărei prim bilanț — pe care ni-1 anunță corespondentul nostru Ne- ojlai Amihulesei — se concretizează in economisirea unei cantități de metal din care se poate realiza o navă de 2 000 tdw.— Această realizare — ne spune tovarășul Alexandru Tudorov,

Geo CIOLCAN

Cu El în frunte fi-vom cum au visat străbunii: 
Liberi în Țară nouă, pe românesc meleag. 
De-aceea-n unitate noi îl urmăm cu drag 
De la Congresul IX — Congresul Națiunii.

Se-nalță România pe trepte temerare, 
Congresul IX-i bornă de aur și hotar. 
De-atunci Conducătorul, al Patriei Stegar, 
Ne luminează viața cu irizări de soare.

Se-nalță România cu fruntea dreaptâ-n soare, 
Congresul IX-i bornă de aur și hotar 
Cînd primul fiu al Țării, cu gîndu-i temerai 
Și-a pus pecetea-i clară pe vremi înnoitoare.

Se-nalță România ca un buchet de floare, 
Congresul IX-i bornă de aur și hotar 
Cînd a pornit Partidul în mersu-i drept și clar 
Să rotunjească vremea de Țarâ-nfloritoare.
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Țara, pe trepte temerare
Se-nalță România în zbor semeț spre zare, 
Congresul IX-i bornă de aur și hotar 
Cînd ne-am ales Strategul, Cîrmaci vizionar, 
Să ne conducă Țara spre împliniri plenare.

Orizontul nostru? Linia întîi a tehnicii mondiale
Orizont. Sferă a cunoștințelor. Nivel (politic, științific, moral, in

telectual, social). Termeni cuprinși la loc de frunte în codul etic comu
nist — sinteză superioară a celor mai inalte virtuți ale poporului stator
nicite în existența sa de-a lungul secolelor. In epoca noastră - pe care 
cu îndreptățire și mindrie o numim Epoca Ceaușescu - de amplu 
efort colectiv peptru edificarea socialismului și comunismului pe pămîn- 
tul României, această virtute - a orizontului, nivelului, capacității și 
puterii de înțelegere și orientare - capătă un înțeles, o însemnătate 
majoră. De aceea, invitația la o discuție pe tema „orizontul muncito
rului de azi" este totdeauna privită cu interes. La fel cum au primit in
vitația noastră și participant la ancheta de față, dornici să sublinieze 
atît aspectele teoretice ale unei astfel de teme, cît și, deopotrivă, să 
întărească aceste sublinieri prin 
periența personală.

exemple concrete, desprinse din ex-

Ne-am adresat mai întîi lui GHEORGHE IONESCU.
Schiță de portret : 47 de ani, 

strungar, secretarul comitetului 
de partid al secției de utilaj 
complex. 28 de ani vechime in 
producție. La „1 Mai“ lucrează 
din 196.3. Este căsătorit si tatăl 
a trei fete, eleve in clasele XII, 
X și VI.— Orizont ? Hm... E o problemă de etapă, depinde cum îl vezi, depinde de unde te uiți... Eu sînt ploieștean get-beget. m-am născut pe str. Traian. Mama era casnică, iar tata lucra la Rafinăria 1. Am șapte frați și surori. Școala generală am urmat-o la nr. 11. învățători buni, de la ei știu că ..orizontul este linia unde ti se pare că cerul se unește cu pămîntul". .Orizontul" meu pe vremea aceea nu depășea însă conturul unei pîini pe care as fi vrut-o

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! 
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI

CEAUȘESCU^i985^
TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTEOameni temeinic pregătiți în toate sectoareie producției materiale

secretarul comitetului de partid al întreprinderii — se constituie în- tr-un frumos omagiu pe care îl aducem partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, la aniversarea a 20 de ani de la Congresul al IX- lea. Este o mîndrie pentru noi că întreprinderea în care lucrăm s-a înălțat îh „Epoca Ceaușescu". Fiecare din vizitele făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în mijlocul nostru a marcat tot atîția pași pe calea dezvoltării șantierului, a diversificării construcțiilor navale la Tulcea. De la modestele ateliere de confecționat și reparat bărci, a luat ființă o puternică întreprindere navală, care realizează in prezent cargouri de 7 500 și 15 000 tdw, ca să nu mai vorbim de faptul că tot aici se repară și navele flotei românești de pescuit oceanic.Harnicii și pasionații siderurgiști și cercetători de la Combinatul si

Anchetă social-politică printre muncitorii 
de la întreprinderea „1 Mai“ - Ploiești

mare cît... să ne sature pe toti. Am dus-o greu, ghiozdan n-aveam, bruma de cărți pe care reușeau ai mei ca să le cumpere le înveleam in ziare, pachet cu mîncare nu, hainele le ..moșteneam" de la cei mari... Dacă ajunsesem eu să-i pizmuiesc pe elevii de la orfelinat, vă imaginați—— Deci, orizontul... ca o piine.— Da. multi ani. M-am înscris la școala profesională, voiam să devin strungar. Meseria asta se bucura pe strada noastră de un respect deosebit. era rivnită si invidiată. Nu 

derurgic Hunedoara —- colectiv „Erou al Muncii Socialiste" — se preocupă cu stăruință de creșterea continuă a producției de metal de calitate superioară, obținută cu consumuri reduse, ne transmite corespondentul nostru Sabin Cerbu. în cinstea aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, un colectiv de specialiști de la Centrul de cercetări și proiectări Hunedoara și de la Oțelăria electrică nr. 1 a luat inițiativa de a realiza un nou sistem de introducere a aluminiului în șarja de oțel. Inițiativă bună, rezultat pe măsură. Pentru că, iată, prin introducerea noului procedeu se economisește acum 20 la sută din cantitatea de aluminiu folosită, față de vechiul procedeu. în același timp, prin creșterea gradului de dezoxida- re, se îmbunătățesc puritatea și caracteristicile fizico-mecanice ale metalului. în prezent, noua tehnologie a început să se aplice cu mult succes la Oțelăria electrică nr. 1 și urmează să se extindă la celelalte oțelării hunedorene.O altă valoroasă inițiativă a fost lansată de către comitetul de partid de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb Botoșani, sub genericul „Fiecare săptămînă — o săptămină-record la producția fizică". Rezultatele 1 au întrecut toate așteptările. Pînă acum — ne transmite corespondentul nostru Silvestri Ailenei — sarcinile de plan pe acest an au fost depășite cu 3 500 electropompe centrifugale. 30 prese mecanice, 40 foarfece combinate pentru tăiat profile metalice și un volum de piese de schimb in valoare de aproape 10 

oricine putea s-o facă. Am absolvit in 1957 și m-am angajat la București. la ..Tehnometal". îmi ziceam că piinea in Capitală ar fi ..mai altfel". Nu v-am spus ? Orizontul meu... o piine mai mare si mai bună. Dună ce-am făcut armata am vrut să lucrez la „Electronica" din același motiv. Apoi am auzit că ..mai- bine" ar fi la „1 Mai", Ia Ploiești. Așa că n-am ezitat si‘ m-am angajat aici. Comuniștii din secția în care lucram mi-au deschis însă ochii...— Adică ?— M-au învătat să văd. Fiindcă una este să privești, cu totul altce

va este să si vezi. Ce anume ? Că sint muncitor si că adevăratii muncitori n-au nimic comun cu ..păsările călătoare". M-au învățat că mai binele, dacă vrei să-1 atingi si să-1 trăiești trebuie mai întii să-1 muncești, dar nu rătăcind de la un loc la altul, de la o întreprindere la alta, dintr-un oraș la altul... Aici am învățat că ORIZONTUL MUNCITORULUI ESTE ORIZONTUL CLASEI DIN CARE FACE PARTE.— E firesc...— Da. teoretic. Greu e în practică. Iți trebuie timp pînă poți să în

milioane lei. „Prin această inițiativă — ne spune Eugen Grasu, secretarul comitetului de partid — ne-am propus să răspundem și mai prompt solicitărilor numeroșilor noștri beneficiari care, la rîn- dul lor, s-au angajat să cinstească marele eveniment aniversar din viața partidului și a poporului român cu fapte pe măsură".Este de remarcat că această inițiativă a fost preluată de fiecare colectiv de pe platforma industrială a Botoșaniului, platformă construită în întregime în ultimii 20 de ani, ceea ce a făcut ca producția industrială a județului să fie acum de aproape 11 ori mai mare față de anul 1965. în- trucit întreg anul 1985 este aureolați de glorioasa aniversare a istoricului Congres al IX-lea . al partidului, colectivele muncitorești din industria botoșăneană au hotărît să mențină această • inițiativă și în continuare, pentru . îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii și pentru a se a- sigura o temeinică pregătire a producției anului viitor, primul din noul cincinal.
CONSTRUCTORII - LA 

ÎNĂLȚIME I Zile-record și la finalizarea unui nou și important obiectiv de investiții — Centrala de termoficare din Vaslui. Acum 20 de ani, la 19 iulie 1965, ziua începerii lucrărilor istoricului Con-
Petre POPA 
Ion TEODOR

(Continuare în pag. a V-a)
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țelegi că statutul de muncitor nu-1 capeți automat, după ce te-ai calificat. Abia ..după" începe adevărata ucenicie si dacă n-ai educatori buni poți să și îmbătrînesti. dar tot nu înțelegi mare lucru din viată. Pe om trebuie să știi cum să-1 iei. să te ridici sau să te cobori la nivelul pe care il are la un moment dat. Scopul e să-1 faci să priceapă ce vrei de la el. îmi amintesc cum ne scoleau cei vechi ne noii veniti la ..1 Mai". Eu am avut trei ..profesori" : pe lăcătușii Constantin Haină (azi e maistru) si Dumitru Păun, si pe strungarul Mihai Pricon. De la ei am învățat ce e dragostea de meserie si meseria, ce e migala, mîn- dria. respectul, omenia.Mai cu vorba bună, mai cu e- xigența cei trei au crescut în jurul lor muncitori de nădejde, destoinici, hotărîți, vrednici, apreciați. Pe unii i-au ajutat să intre si in partid, dar mai întîi îi supuneau la ..proba timpului". Cinci ani au stat cu ochii pe mine. M-au primit in rîndul comuniștilor abia după ce au fost siguri că am invătat să văd si să înțeleg altfel decît oină atunci lucrurile din jur. Altfel spus : am fost ajutat să pricep că. dacă ești un adevărat muncitor, apoi trebuie neapărat să renunți la viziunea îngustă. la interesul egoist, strict in-
Mircea BUNEA 
Constantin CAPRARU

(Continuare in pag. a Il-a)

O componentă esențială a gindirii si acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceausescu o constituie problematica pregătirii forței de muncă, a calificării și perfecționării acesteia în concordantă cu cerințele dezvoltării economiei naționale din fiecare etapă.înțelegerea profundă a locului si rolului forței de muncă în contextul forțelor de producție moderne ale societății românești a permis partidului nostru, cu deosebire după Congresul al IX-lea. să conceapă și să fundamenteze cele mai adecvate structuri organizatorice, forme, metode si mijloace pentru pregătirea temeinică a forței de muncă.în concepția secretarului general al partidului, pregătirea forței de muncă, competenta profesională a oamenilor se realizează pe baza asimilării organice a celor mai noi și eficiente cuceriri ale științei si tehnicii in procesul instructiv-educativ si se dezvoltă mereu, in raport cu noile exigente pe care le ridică progresul susținut si multilateral, constituind izvorul care alimentează calitatea muncii în toate sectoarele.în ultimele două decenii, dezvoltarea puternică a economiei românești se află in corelație directă cu pregătirea forței de muncă, cu evoluția invățămintului. cu creșterea rolului său în întreaga transformare revoluționară a patriei. Sistemul modern de învățămînt creat în acești ani, cuprinzînd astăzi peste 25 la sută din populația țării, asigură o temeinică pregătire a forței de muncă pentru toate domeniile economico-so- ciale. „Tocmai pe baza invățămintului modern, a cercetării, a științei —arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — am putut realiza marile transformări revoluționare din România".în contextul factorilor de creștere economică, forța de muncă constituie principala forță de producție, care prin structura sa. prin distribuția în teritoriu și pe ramuri ale economiei naționale, prin nivelul de calificare și prin componenta profesiunilor exercitate, prin raționalitatea cu care este folosită influențează hotărîtor creșterea economică în toate etapele dezvoltării societății noastre socialiste. Semnificativ în acest sens este faptul că. in perioada 1950—1983, pe ansamblul economiei au fost create

La aniversarea a două decenii
de la istoricul Congres al IX-lea al partidului

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la simpozioanele organizate de:
Ministerul Justițieiî

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții la simpozionul omagial organizat de Ministerul Justiției, dedicat împlinirii a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, care v-a ales in suprema funcție de conducere a partidului, inaugurind o epocă nouă, a celor mai mărețe înfăptuiri din istoria poporului nostru, și pe care cu îndreptățită mindrie o numim „Epoca Ceaușescu", într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întregul partid, cu întregul popor, își îndreaptă gindurilc și simțămintele pline dc profund respect și aleasă prețuire către dumneavoastră, care, cu inepuizabilă dăruire patriotică și patos revoluționar, desfășurați o neobosită activitate pentru ridicarea continuă a României pe noi trepte de progres și civilizație.Cei 20 de ani de cînd conduceți destinele patriei noastre socialiste s-au înscris in conștiința noastră, a tuturor ca o epocă dc grandioase înfăptuiri, cea mai luminoasă și mai
Academia de sfiinie agricol

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții la Simpozionul omagial dedicat împlinirii a două decenii de Ia Congresul al IX-lea al P.C.R., dind glas celor mai profunde sentimente ale tuturor lucrătorilor de pe tărîmul științei agricole, vă adresează un fierbinte omagiu, expresie dc nemărginită dragoste și recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut pentru țara și poporul nostru.Congresul al IX-lea al P.C.R., care are meritul istoric de a fi așezat in fruntea gloriosului nostru partid pe conducătorul ințelept și luptătorul revoluționar de care viitorul țării avea nevoie, om politic dc inalt prestigiu internațional, a deschis, prin insuși acest act de expresie națională. drumul marilor împliniri pe care le cinstim astăzi.Sub impulsul gindirii dumneavoastră cutezătoare și profund novatoare. al acțiunii de revoluționar neînfricat și patriot inflăcărat, tara 

aproape 5,5 milioane noi locuri de muncă, din care circa 3,3 milioane in anii 1965—1983.Relevant este faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu manifestă o preocupare consecventă cu privire la calificarea si perfectionarea profesională a forței de muncă. Acestea do- bindesc valențe noi și o importantă hotărîtoare pe măsura înaintării pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate. în corelație nemijlocită cu amplificarea cercetării științifice. dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic în.economie, cu accentuarea laturilor intensive. calitative ale creșterii economice. sporirea productivității muncii. ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, dezvoltarea relațiilor economice internaționale si a cooperării in producție, cu alte state.UN PROCES DINAMIC, COMPLEX, CU CARACTER ANTICIPATIV. în perioada ultimilor 20 de ani, pregătirea și perfecționarea forței d<■ muncă au acumulai elemente esențiale care definesc concepția strategică științifică, originală, profund revoluționară și de largă perspectivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Un prim aspect al acestei strategii constă în faptul că pregătirea si perfecționarea forței de muncă constituie un proces de interes general, ce se înfăptuiește de societate în mod planificat si prin alocarea unor importante fonduri. Planul pregătirii forței de muncă este o componentă esențială a planului național unic de dezvoltare economico-socială a tării, menită să asigure cadrele necesare tuturor ramurilor economiei naționale. tuturor județelor și localităților țării, in numărul, calitatea și structura corespunzătoare. Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru învățămînt sînt mai mari în 1985 față de ultimul an al cincinalului precedent cu peste 36 Ia sută, iar în 1986—1990 vor spori -și mai mult.Pregătirea tinerei generații in strînsă legătură cu cerințele practicii. ale producției sociale se asigură prin integrarea organică a invătă- mîntului cu producția si cercetarea științifică — coordonată fundamentală a scolii românești moderne, pe care o datorăm gindirii și acțiunii conducătorului partidului și al tării. Prin plan se stabilesc. în corelație 

bogată din întreaga istorie a tării in împliniri economice și sociale, în întărirea independentei și suveranității naționale, in afirmarea puternică a României pe plan internațional.Ne exprimăm mindria că prin dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, strateg de geniu al edificării României socialiste moderne, numele țării noastre, al dumneavoastră, ca președinte al ei, se identifică cu idealul suprem de pace, libertate și dreptate al tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe acest pă- mînt, impunindu-vă definitiv in conștiința omenirii ca o ilustră personalitate politică a lumii contemporane, ca erou al păcii, exponent strălucit al înțelegerii, al soluționării marilor probleme ale lumii contemporane in spiritul dreptului inalienabil al tuturor popoarelor la viață, la pace, la dezvoltare liberă, independentă.Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academici Republicii Socialiste 

noastră a pășit ferm pe drumul înfloririi economice și sociale, al modernizării economiei naționale, al repartizării judicioase a foitelor dc producție, al ridicării continue a calității vieții poporului.Pornind de la concepția revoluționară despre lume și societate — materialismul dialectic și istoric — de Ia înțelegerea justă a legităților general valabile, ați acționat cu fermitate pentru aplicarea lor creatoare la realitățile și condițiile din țara noastră, ați descătușat toate energiile poporului și i-ați luminat drumul spre noi culmi dc progres și civilizație, drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, al făuririi comunismului pe pămintul românesc.De numele dumneavoastră, pronunțat cu nețărmurită dragoste și profundă stimă de întreaga noastră națiune, sînt legate toate minunatele 

eu fondurile pentru pregătire, cu intensitatea și diversitatea cerințelor de forță de muncă calificată ale economiei naționale, proporțiile optime intre contingentele de cadre calificate prin diferite forme. Se pune accentul pe extinderea formelor complexe de calificare — școli profesio? nale. licee industriale, licee agroindustriale, școli de maiștri ș.a.Este un merit esențial al partidului nostru că a urmărit și urmărește cu consecventă caracterul anticipativ al pregătirii și perfecționării forței de muncă. Menit să preceadă intrarea in funcțiune a noilor obiective economice. să devanseze dezvoltarea ramurilor economico-sociale, procesul de calificare este astfel organizat incit să încorporeze cele mai noi și avansate cuceriri ale științei si tehnicii contemporane. să asigure fiecărui om al muncii posibilități largi de adaptare la o gamă cit mai diversificată si mai complexă de activități, de cerințe ale dezvoltării tehnice si tehnologice, calitative, structurale, eficiente. în această lumină .apare limpede însemnătatea principiilor care călăuzesc in prezent si vor orienta pentru o largă perspectivă procesul de formare si perfecționare a forței de muncă : politehnizarea, însușirea științelor fundamentale, policalificarea, reciclarea periodică a cunoștințelor profesionale, pe fondul general al ridicării nivelului de cultură al tinerei generații, al întregului popor.Experiența dobîndită in anii edificării socialiste. îndeosebi in ultimii 20 dc ani. demonstrează cu torta faptelor împlinite că în soluționarea problemelor calificării si perfecționării profesionale, ale potențării resurselor de muncă se impune luarea în considerare a conținutului concrct-is- toric al calificării, a caracterului său dinamic, complex, determinat de factorii materiali ai producției, de esența relațiilor de producție si de acțiunea tot mai importantă a factorilor de conștiință. Transpuse în planul procesului de calificare, asemenea exigente s-au concretizat si se vor concretiza si mai pregnant în sporirea nivelului de calificare de’la o etapă la alta. în asigurarea unui pro-
Prof. dr. Dumitru CIUCUR

' (Continuare în pag. a V-a)

România, cel mai înalt for al științei românești, vine să confirme, încă o dată, înalta apreciere acordată excepționalei dumneavoastră opere științifice, teoretice și practice.Conținutul științific remarcabil al operei dumneavoastră, baza politicii interne și externe a partidului și statului nostru socialist, concepția originală cu privire la creșterea rolului conducător al partidului in etapa actuală în întregul proces dc dezvoltare a patriei și continua perfecționare a statului nostru socialist reprezintă garanția progresului necontenit al poporului, al societății socialiste românești.Dăm glas cu acest prilej și caldelor noastre mulțumiri către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de reputație mondială. pentru prestigioasa și neobosita activitate ce o desfășoară in vederea promovării ferme a celor mai noi cuceriri ale științei contemporane, pentru contri-
(Continuare în pag. a V-a)

e si silvicețîmpliniri ale acestei epoci dc aur care, cu deplină îndreptățire istorică, a căpătat numele glorios „Epoca Ceaușescu".Slujitorii științei agricole vă sînt adine recunoscători pentru faptul că această epocă de profunde transformări înnoitoare a adus o inegalată înflorire a științei, rod al îndrumării dumneavoastră, cugetător de uriașă cuprindere și profunzime, om de știință revoluționar, puternic angajat intr-o inestimabilă activitate teoretică și practică, pusă in slujba binelui și fericirii poporului nostru.Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academici Republicii Socialiste România a confirmat, o dată mai mult, torța gindirii de genial strateg revoluționar și a consacrat inalta dumneavoastră calitate de conducător al întregii opere de dezvoltare a științei românești.
(Continuare in pag. a V-a)
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DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE

UN TIMP GLORIOS S
Șl CULTURAL-ARTISTICE

VOCAȚIA
CONSTRUCȚIEI

Am fost din nou zi
lele trecute, împreună 
cu alfi scriitori clu
jeni, la Combinatul 
de utilaj greu de pe 
malul Someșului. Cu 
toții aveam in minte 
memorabila zi de 18 
iunie 1976 cină, in 
prezența entuziastă a 
zeci de mii de cetă
țeni ai urbei noastre, 
între care mă pre
număram, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului și președin
tele țării, a turnat in- 
tîia cupă de beton la 

I temelia acestui com
plex siderurgic, care, 
nu peste multă vreme, 
avea să ocupe, prin 
valoarea producției 
sale, un loc de frunte 
nu numai in biografia 
industrială a munici
piului Cluj-Napoca, ci 
și a patriei noastre 
socialiste.

Gestul acela atit de 
simplu- în aparență, 
dar atit de sublim 
prin semnificațiile lui 
revelatoare și dătător 
de încredere nestră
mutată în istoria pre
zentă și viitoare a a- 
cestui neam, acum li
ber și suveran ; clipa 
aceea plină de emoție 
reverberind în conști
ințe sentimentul pere
nității noastre ca po
por pașnic, demn și 
omenos, pe aceste mi
rifice plaiuri, pe care, 
de cind ne-am ivit in 
lume, cu sudoarea 
noastră le-am rodni
cit și cu sîngele nos
tru le-am apărat, fără 
c rivni vreodată la ce 
nu-i al nostru, la ce 
nu ne aparține; toate 
acestea mi-au rămas 
pentru totdeauna gre
fate in memorie drept 
unele dintre cele mai 
înălțătoare momente 
la care mi-a fost dat 
a fi deopotrivă și mar
tor și părtaș.

Firește, atunci cind 
aveam in față doar lo
cul viran de pe malul 
Someșului unde urma 
să se construiască a- 
ceastă nouă și deose
bit de importantă uni
tate a industriei gre
le românești, căreia 
președintele României 
abia îi așezase piatra 
de căpătîi — ca de 
altfel la atitea și ati- 
tea unități productive 
și edificii sociale, de 
învățământ, de artă și 
cultură ridicate pe tot 
cuprinsul patriei în 
decursul celor două 
decenii de muncă paș
nică și plină de eroism 
care s-au scurs de la 
Congresul al IX-lea 
al Partidului Comu-

_____________________

nist Romin, eveni
ment deschizător de 
nouă epocă in istoria 
noastră contemporană 
— nu mi-am putut 
imagina, decit eu foar
te mare aproximație, 
cam cum vor arăta in 
realitate toate cele ce 
figurau în machetă. 
Aceasta am realizat-o 
abia după ce am stră
bătut o jumătate de zi 
prin halele și atelie
rele combinatului și 
am urmărit cu un 
deosebit interes și cu 
respect munca plină 
de însuflețire a mun
citorilor din primul 
schimb ce însumează 
doar o treime din to
talul celor circa 15 000 
ce-și desfășoară acti
vitatea aici, in condi
ții in care majoritatea 
proceselor de produc
ție și tehnologice sint 
programate și supra
vegheate de compu
tere. C.U.G. din Cluj- 
Napoca este astăzi 
una dintre cele mai 
mari și mai moderne 
unități industriale de 
acest gen din Europa, 
iar produsele sale 
competitive pe plan 
mondial prin înalta lor 
calitate sint exportate 
azi in 16 țări din lume.

Dar această uriașă 
unitate industrială clu
jeană care, vizitind-o 
de curind, mi-a dat 
prilejul unor reflecții 
asupra prezentului și 
viitorului nostru, pre
cum și asupra rostului 
artei in general și a 
literaturii îndeosebi in 
acest prometeic efort 
de edificare a țării și 
a conștiințelor con
form concepției parti
dului nostru, nu este 
decit o părticică din 
tot ceea ce poporul 
român a creat in cei 
40 de ani de viață li
beră, mai ales in pe
rioada de după Con
gresul al IX-lea al 
partidului, eveniment 
ce a marcat începutul 
celei mai fertile 
epoci din multimile
nara noastră istorie.

In mod obișnuit două 
decenii înseamnă des
tul de puțin in viața 
unui popor. Și totuși, 
aceste două decenii, 
prin multitudinea, am
ploarea și profunzi
mea transformărilor 
ce s-au petrecut în 
toate planurile vieții 
sociale, se înscriu in 
viața națiunii noastre 
ca o perioadă de re
ferință in istoria con
temporană a Româ
niei, perioadă care a 
intrat in conștiința 
neamului drept „Epoca

Ceaușescu". Și pe 
bună dreptate. Deoa
rece, de clarviziunea 
sa politică și de neobo
sita sa activitate in 
fruntea partidului și a 
statului sint indestruc
tibil legate toate a- 
ceste transformări, tot 
ceea ce poporul nos
tru a reușit sil reali
zeze în acești ani de 
istorie nouă, revolu
ționară, ce poartă 
inconfundabila ■ am
prentă a gindirii sale 
științifice, a străluci
tei sale personalități 
politice. Imprimând 
întregii noastre vieți 
sociale un puternic 
suflu înnoitor, deose
bit de dinamic și ac
tiv, s-a pus in mișca
re un uriaș potențial 
creator, constructiv și 
au fost descătușate 
vaste și nebănuite e- 
nergii umane care 
s-au angajat in depli
nă cunoștință de cau
ză intr-un efort de 
edificare ce nu-și are 
precedent sub nici un 
aspect in întreaga 
noastră istorie. Fiind 
silit de vitregia vre
murilor să poarte, 
pînă mai ieri, intr-o 
mină unealta și in 
cealaltă spada pentru 
a-și apăra „sărăcia și 
nevoile", poporul nos
tru, care are vocația 
construcției imprima
tă in însăși structura 
intimă a ființei sale, 
n-a avut niciodată ră
gazul necesar să și-o 
dovedească pe deplin 
atit sieși, cit și lumii, 
ca în aceste două de
cenii de tumultuoasă, 
însuflețitoare și eroică 
activitate pașnică con
cretizată intr-un an
samblu de mărețe și 
durabile înfăptuiri, nu 
numai in domeniul 
vieții materiale, ci și 
în cel al învățământu
lui, artei și culturii, 
toate la un loc repre
zentând mărturia cea 
mai elocventă a juste
ței și clarviziunii pro
gramelor și obiec
tivelor stabilite de 
partid, de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Construind socialismul 
pe meleagurile Româ
niei independente și 
suverane, poporul nos
tru se edifică, în fapt, 
pe sine însuși, conști
ința sa, istoria sa, 
care înseamnă deopo
trivă atit legătura cu 
trecutul, cu valorile 
acestuia, cit și cu vii
torul pe care ni-l fău
rim azi.

Petre BUCȘA

cetAtile industriei
Lucrez la strung de 

45 de ani incheiați, 
adică de pe vremea 
cind in întreaga Ale
xandrie erau doar 
cițiva muncitori cali
ficați, răspindiți prin 
vreo două ateliere. Pe 
la noi nu putea fi vor
ba de industrie pe a- 
tunci și nici chiar mai 
târziu, prin anii ’50—’60, 
cind, după înființarea 
întreprinderii ..islaz" 
— prima din oraș — 
aveam doar citeva 
strunguri, și acelea 
avind curele de trans
misie.

Întemeierea indus
triei moderne la Ale
xandria s-a făcut 
după Congresul al IX- 
lea al partidului pe 
baza politicii de dez
voltare armonioasă, 
echilibrată a tuturor 
zonelor țării. Rind pe 
rind au luat ființă in 
orașul nostru mari 
unități productive din 
domeniul tehnicilor de 
vârf, cum sint între
prinderea de rulmenți, 
cea de panouri și ta
blouri electrice, cea 
de aparataj și acceso
rii, precum și între
prinderi de construc
ții, de mobilă, de tex
tile, de industrie ali
mentară și altele, in- 
globind la nivelul mu
nicipiului o producție 
anuală de peste 6 mi
liarde lei.

Noua înfățișare a 
Alexandriei de azi 
reprezintă întrupa
rea gândului vizio
nar al iubitului se
cretar general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
pe care în atitea rîn- 
duri l-am întimpinat 
aici, la noi, cu nemăr

ginită dragoste, expri- 
mindu-i din adâncul 
inimii recunoștința 
noastră profundă pen
tru marile transfor
mări și împliniri, pen
tru drumul nou, cute
zător, glorios al Româ
niei socialiste de azi. 
în toate întilnirile 
sale cu noi, ale- 
xăndrenii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
ne-a insuflat încrede
re in forțele proprii, 
ne-a îndemnat să a- 
tingem cele mai înalte 
performanțe tehnice, 
să ne dezvoltăm con
tinuu capacitatea de 
creație. în inimile 
noastre, ale tutu
ror, vibrează pu
ternic cuvintele rosti
te de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
aici, in municipiul 
nostru : „Să facem to
tul pentru ridicarea 
continuă a nivelului 
profesional, tehnic, 
științific, pentru a 
înarma oamenii mun
cii din patria noastră, 
deci și din județul Te
leorman, cu cele mai 
noi cuceriri ale cu
noașterii, pentru a pu
tea minui și stăpini la 
perfecțiune tehnica, 
pentru a realiza ma
ximum de eficiență cu 
mașinile și utilajele 
pe care lucrează".

O dată cu noua in
dustrie a Alexandriei 
s-a dezvoltat șl mo
dernizat și întreprin
derea noastră. Dacă 
acum 20 de ani pro
duceam rafturi, cuiere, 
dulăpioare și căru
cioare, toate la un loc 
denumite „mobilier 
tehnologic", astăzi rea

lizăm subansamble 
pentru cele mai mo
derne mașini agricole, 
transportoare, eleva
toare, iar in ultimul 
timp compartimentul 
nostru de modelărie 
realizează modele de 
turnare și prelucra
re pentru avionul 
ROMBAC 1-11. Dru
mul acesta pe care 
l-am străbătut noi de 
la cuiere la mașini a- 
gricole și de la căru
cioare la repere pen
tru aviație reprezintă 
un uriaș salt făcut 
doar în două decenii.

Arătam la început 
că in Alexandria erau 
odinioară doar cițiva 
muncitori calificați. 
Astăzi, in industria mo
dernă a orașului, al că
rei ctitor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
lucrează mii și mii de 
muncitori de înaltă 
calificare. Crearea și 
aici a unui puternic 
detașament al clasei 
muncitoare a dus la 
formarea unui însem
nat potențial revolu
ționar, a unei mari 
forțe de înnoire. Mu
nicipiul nostru, ca ati
tea alte așezări odini
oară „eminamente a- , 
gricole", a fost conec
tat astfel la ritmul 
uriașelor transformări 
revoluționare care 
tchâmbă înfățișarea 
întregii țări și dau 
nume unei mărețe 
epoci de istorie: Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Iulian TULPAN
strungar
la întreprinderea 
mecanică „Islaz" - 
Alexandria

în organizarea Comitetului județean de partid GIURGIU a fost vernisată expoziția jubiliară „Dezvoltarea economico-socială a județului Giurgiu in Epoca Ceaușescu". Înscrisă în suita amplelor manifestări politico-educative consacrate împlinirii a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, expoziția se constituie intr-un vibrant omagiu pe care comuniștii, toți oamenii muncii din această parte a țării il aduc prin munca, prin faptele și simțămintele lor de nețărmurită dragoste iubitului conducător al partidului și statului nostru care, de 20 de ani, ne conduce cu cutezanță și clarviziune științifică spre societatea comunistă.Expoziția pune cu putere în evidență faptul că județul Giurgiu, ca tînără unitate teritorial-administra- tivă creată din inițiativa secretarului general al partidului, dispune astăzi de o industrie in plin proces de afirmare, cu cetăți ale chimiei, ale construcțiilor de mașini și navale, ale industriei energetice ș.a., de o agricultură socialistă care își pune tot mai mult in valoare puternica și moderna bază materială, de o largă rețea de unități de invățămînt și cultură, de sănătate și prestatoare de servicii etc. 
(Ion Manea).

al U.T.C., a avut loc, în municipiul reședință de județ, simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca de glorie a tinereții noastre revoluționare", iar Casa artelor din Vaslui, casele de cultură din Birlad și Huși, sub genericul „Două decenii de mărețe împliniri socialiste", au găzduit expoziții de artă plastică, dezbateri, expuneri, spectacole artistice. Manifestări similare dedicate aceluiași important eveniment din viața întregului nostru popor au fost organizate și la clubul muncitoresc al întreprinderii de rulmenți și Biblioteca municipală din Birlad, la întreprinderile de confecții și de materiale

în județul CLUJ, la Turda 
a avut loc, în organizarea comitetului municipal de partid, simpozionul cu tema „Congresul al IX-lea al P.C.R. — fondatorul unei noi și originale strategii în dezvoltarea economico-socială a patriei". Cu acest prilej s-a subliniat însemnătatea istorică a acestui eveniment în viața partidului și a țării, vasta și. laborioasa activitate teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste, succesele de seamă înregistrate de oamenii muncii turdeni în toate domeniile de activitate, luminoasele perspective deschise de Congresul al XIII-lea al P.C.R. Manifestări politico-educative și cultu- ral-ârtistice dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului s-au desfășurat in aceste zile și în alte localități din județul Cluj. (Marin Oprea).în aceste zile, cînd aniversăm două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, în întreprinderile, cluburile muncitorești, casele de cultură și căminele culturale din toate localitățile județului VASLUI continuă să se desfășoare ample și vibrante manifestări politico-educative și cultu- ral-artistice omagiale. Astfel, în organizarea comitetului județean

izolatoare din Vaslui, filatura din orașul Negrești, căminele culturale din Costești, Berezeni, Fălciu, Di- mitrie Cantemir,'Roșiești și Vetri- șoaia. (Petru Necula).Din suita manifestărilor politico- educative și cultural artistice care continuă să se desfășoare în județul HARGHITA consemnăm vernisajul unei expoziții județene de artă plastică „Mărețe realizări în -Epoca Nicolae Ceaușescu» pe meleagurile harghitene". Sub genericul „România in cei 20 de ani glorioși", la Casa personalului didactic din municipiul Miercurea-Ciuc, precum și in toate bibliotecile din județ sînt deschise expoziții de carte din prodigioasa operă teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care evocă drumul parcurs de România de la Congresul al IX-lea la Congresul al XIII-lea al partidului.„Dovezi grăitoare ale progresului multilateral al tuturor zonelor țării în Epoca Nicolae Ceaușescu", „România pe magistrala industrializării socialiste", „Realizări social- culturale în cei 20 de ani de la Congresul al IX-lea" sint doar citeva din titlurile generice sub care, în toate orașele și comunele județului, se desfășoară simpozioane, mese rotunde, expuneri, proiecții de filme documentare și de diapozitive care reliefează mărețele

realizări ale poporului român, ale oamenilor muncii români și maghiari din județ, aduc un cald I omagiu marelui ctitor al României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (I.D. Kiss).în toate localitățile din județul • 
VRANCEA continuă să aibă loc numeroase activități politice și cultural artistice dedicate omagierii împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. O largă audiență au avut-o simpozioanele organizate in unitățile industriale cu tema : „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca marilor împliniri pe pămîntul României", argumente elocvente consti- tuindu-le înseși locurile de desfășurare a acestor acțiuni, noile construcții industriale și social-cultu- rale din județ. Numeroși oameni ai muncii de la orașe și sate au audiat expunerea „20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — trepte de progres multilateral in viața politică și economico-socială a patriei" prezentată la. casele de cultură și căminele culturale în cadrul unor programe cultural artistice și educative. Sînt organizate, de asemenea, evocări cinematografice sub genericul „20 de ani de glorioase cuceriri în devenirea comunistă a țării" și sînt prezentate expoziții de carte social-politică, grafice și imagini fotodocumentare cu aspecte din noua realitate socialistă a patriei, a județului Vran- cea. (Dan Drăgulescu).în municipiul SATU MARE a fost deschisă expoziția „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai rodnice împliniri din istoria ■poporului român". Panouri, grafice, fotografii, machete, mostre din produse ale economiei sătmărene, lucrări plastice înfățișează chipul înfloritor al României socialiste, precum și, perspectivele luminoase deschise de Congresul al XIII-lea al partidului. Sînt înfățișate pe larg profundele mutații survenite in cei 20 de ani în județul Satu Mare, expresie grăitoare a politicii profund realiste a partidului nostru. de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Totodată, în numeroase localități și întreprinderi din județ s-au desfășurat simpozioane, dezbateri și mese rotunde care au evocat profundele transformări petrecute în viața patriei, ca și în localitățile respective, în ultimii 20 de ani, deplina adeziune a locuitorilor acestor meleaguri la politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea de ă înfăptui neabătut obiectivele mobilizatoare ale Congresului al XIII-lea. (Octav Grumeza).

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

Foto : E. Dichiseanu

au fost conturate centrele civice ale 
celor 8 orașe din județ, construin- 
du-se blocuri adaptate specificului 
arhitecturii populare locale. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scinteii").

In pas cu dezvoltarea economiei 
sale, județul Vîlcea a înregistrat în 
cele două decenii de cînd in frun
tea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucitul arhi
tect al României moderne, ample și 
structurale înnoiri urbanistice. La

Rîmnicu Vîlcea, Drăgășani, Horezu, 
Berbești, Bălcești, în numeroase alte 
localități urbane și rurale au fost 
construite și date în folosință în 
această perioadă peste 37 000 
apartamente, parterul multora din
tre blocuri fiind destinat unor spații

comerciale și unități prestatoare de 
servicii, a căror suprafață totală 
este de aproape 50 000 mp. S-au 
construit și pus la dispoziția popu
lației, de asemenea, 4 spitale, în- 
sumînd peste 1 200 paturi, 39 așe
zăminte culturale, 42 creșe și gră-

(Urmare din pag. I)dividual — ,.o pîine mai bună pentru mine" — si să lupt alături de ceilalți pentru ..o pîine mai buna pentru toți". Sansa mea — ca si a milioanelor de muncitori ai tării — a fost că exact în acea perioadă. Congresul al IX-lea a ales în fruntea sa tot un muncitor, pe cel mai vrednic fiu al clasei sale. De tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au urmat două decenii în care spectaculoase salturi calitative s-au produs în întreaga activitate politică, economică si socială a patriei. Sarcini noi. de 
o cutezanță cu adevărat revoluționară. au fost puse în fata întregii țări, sarcini care implicau un efort pe măsură.— Reveniți la exemplul dv.— Nu-s convins că as fi Intr-adevăr un exemplu, sigur este că mă străduiesc ca să devin.. Am intrat in iureșul acelei munci si nici nu mai știu cînd am devenit cu adevărat un cu totul alt om. unul dintre milioanele și milioanele de muncitori care au început să gîndească. ca să spun astfel, nu numai la ce este în jurul locului său de muncă, ci și la scară națională, prin optica clasei muncitoare pentru destinul întregii țări. Am primit diverse însărcinări obștești si de partid, le Îndeplinesc și astăzi. Ca secretar al comitetului de partid într-o secție care numără peste 1 200 de muncitori mă ocup, de exemplu, și de tineri. Trebuie să facem din ei muncitori adevărata, comuniști de nădejde. revoluționari fără frică. Sînt buni, chiar foarte buni, au o altă pregătire școlară decit am avut-o noi. Ei pleacă în viată de la un cu totul alt orizont de cunoaștere. E firesc, pentru ei am făcut noi tot 
ce am făcut pînă acum. Asta dorim să înțeleagă, pentru ca, la rîndul 
lor. să-i poată creste pe alții : in 

familii — pe propriii lor copii. în uzină — pe cei cărora le vor preda ștafeta muncii...— Si reușiți ?— Asta întrebați-i pe ei...Am întrebat-o ne ELENA ȘER
BAN.

Schiță de portret : 28 de ani, 
sudoriță, căsătorită, mama unei 
fetițe de 8 ani și soție de mun
citor-lăcătuș. Membră de partid 
din 1981. Vechime in secția de 
utilaj complex — 9 ani. Frun
tașă în producție.— Știm că în secție lucrează peste trei sute de femei. Și mai știm că sînteti ..un fost caz tipic" ; că. adică, la început ati vrut să dati bir cu fugiții...— E adevărat. Sînt fată de la tară, născută în satul Coada Izvorului. comuna Mănesti din Prahova. Școala profesională am absolvit-o in 1976. la grupul școlar de pe lingă uzină. împreună cu alte colege am fost repartizată aici. Am fost primite cu vorbe calde si frumoase, rostite in sala de ședințe. Apoi ne-au invitat să vizităm atelierul. Ce am văzut ne-a speriat și toate ’ (subl. ns.) am cerut imediat să ni se schimbe repartiția... De ce? Ne-am speriat. Utilaje de asemenea mărime nici nu ne trecea prin cap că ar putea exista.— Era singurul motiv ? Era moti

vul real ?— Ca să fiu sinceră : nu... tocmai. Văzusem că există mașini de ridicat pentru fiecare Piesă, că-i suficient să apeși pe un buton si o întorci cum vrei. Motivul real era altul : ne temeam că n-o să cîștigăm. că n-or să ne ajungă retribuțiile...— Nu există loc de muncă in România unde, pentru muncă egală. femeia să fie retribuită altfel de- cît bărbatul, doar știți si dv. lucrul ăsta. Ca să nu mai vorbim de faptul că oricînd. oriunde, la noi. 

dacă o femeie dovedește că merită poate fi promovată în cele mai înalte funcții. Sau nu-i adevărat ?— Este exact cum spuneți, dacă vreți vă pot oferi multe exemple de aici, din atelier, care să vă susțină afirmația. Vreo 70 dintre nod facem parte din organismele de conducere. muncim bine, dar -nu des
pre asta era vorba atunci. Ne temeam !. asta e. Ne era frică că vom rebuta. mai ales la început. Și e absolut firesc ca cine greșește să si 

„Orizontul nostru?

Linia întîi a tehnicii mondiale"

plătească. Dar una e să plătești — dacă e cazul — o piesă de 1 kg și cu totul altceva o piesă de... o tonă, înțelegeți ? De aceea — cînd am fost întrebate la audiente — de ce vrem să fim repartizate tot la „1 Mai", dar la piese... mai mici, am răspuns că ..nu ne vor aiunge banii". încă n-aveam încredere în forțele noastre...— Acum aveți ?— Bineînțeles, altfel n-am fi putut discuta despre cum a fost. încrederea n-o capeți ușor, dar se învață.— Cum ? Firește. în ..cazul" Elena Șerban.— La fel ca în toate celelalte 304... cazuri. Organizația de partid ne-a repartizat pe lingă muncitori cu experiență, deși unii erau și mai sint incă de virstă... utecistă. Cred că asta ne-a si ambiționat — de ce. 

adică, ei să poată, iar noi nu ? Dacă mă gindesc bine. întrebarea ne-au pus-o de mai multe ori și secretarul comitetului de partid, tovarășul Gheorghe Ionescu. si ing. Dumitru Moldoveanu. directorul fabricii, si ing. Elena Sîmbotelecan. o autoritate în meserie și președintă a O.D.U.S. pe secție... Știți cit contează un cuvînt frumos pentru o femeie ?— Elena Șerban. care este „orizontul" dv. ?— Nu m-am gîndit... Am un soț 

minunat, o fetită adorabilă căreia-1 dorim un frățior- apartament ne-am cumpărat, toate concediile le-am făcut pe litoral stringem bani pentru mașină, munca mea este apreciată. vreau să mă înscriu la școala de maiștri... cum să vă spun ? „Orizontul" meu este unul obișnuit, asemănător cu cel al miilor si miilor de femei care lucrează. Dacă mă gindesc si 'dacă doriți cumva o definiție a ..orizontului" fiți sigur că vă dezamăgesc, meseria mea e sudura. Tot ce pot spune si demonstra cu viata mea este că ORIZONTUL FEMEII MUNCITOARE ESTE ASEMĂNĂTOR CU AL BĂRBATULUI MUNCITOR (subl. ns.).— Si al ambilor ?— ESTE ACELAȘI PE CARE-L ARE UZINA ÎN CARE LUCREAZĂ. 

ORAȘUL ÎN CARE TRĂIESC... Dar se schimbă, nu râmîne același. ..se mută" de la om la om mai departe. mai departe... Ca să tii pasul cu el. trebuie să tii pasul cu oamenii atelierului, ai uzinei, să nu ieși din rind... Orizontul se schimbă, asta vreau să spun.— Cit și cum ?După ce l-am pus în temă. întrebarea am adresat-o lui VASILE 
NEAGU.

Schiță de portret: 48 de ani, 
fost strungar la sculăria centra
lă, acum șef de atelier in sec
ția de utilaj complex. Membru 
de partid. Soția este casnică, iar 
fiicele sale sint studente : „cea 
mare" în anul V la Institutul 
politehnic București, „cea mică" 
in anul III la Institutul de pe
trol și gaze din Ploiești.Ne-a răspuns :— Cind am intrat in uzină orizontul ei era... gardul împrejmuitor. Astăzi, are mai multe... vorba cîn- tecului. si pe verticală si pe orizontală... Adică ? S-au „mutat" pe acolo pe unde au aiuns utilajele noastre : în țări din America de Nord și de Sud, in Asia, Africa, Europa, iar pe „verticală" trebuie să fi aflat că recordul european de adincime s-a atins cu o instalație românească. de tipul 4 DH-315. Astăzi se știe 

peste tot că România se situează pe primele locuri în lume nu numai in producerea, ci si în exportul de utilaj petrolier. Iar „1 Mai" este unitatea de bază...— Lucrați aici si știți ..pe viu" care au fost etapele.— întreprinderea a cunoscut o puternică dezvoltare, îndeosebi după 1965. anul primei vizite Ia noi a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Colectivul a crescut cu proape 8 000 de oameni, iar valoarea întregii producții pe care o realizăm a crescut din 1965 de peste 3 ori. Secretarul general al partidului a fost Ia noi de mul-’ te ori și după fiecare vizită a sa, întreprinderea a cunoscut cite o nouă etapă de creștere, de diversificare a producției în concordanță cu nevoile economiei naționale. Am făcut și facem nu numai utilai petrolier, ci și minier — excavatoare cu roată port cupe, mașini de haldat. de săpat tuneluri. părți de instalații pentru forat puțuri miniere — facem si utilaj metalurgic, adică linii de turnare continuă, caie de laminare. Producem acum — fără nici o licență străină — cea de a treia generație de utilai petrolier, instalația F 900 „bate" dincolo de 10 000 metri. Bineînțeles că a trebuit să învățăm foarte mult si că învățăm încă. Priviți această statistică...Am copiat din caietul pus la dispoziție de Vasile Neagu : în 
întreprinderea „1 Mai" numărul 

lată doar trei mărturii, dintre milioanele de mărturii posibile, care 
se constituie in convingătoare argumente despre orizontul muncitorului 
de azi. Uniți ca un singur om in jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul României moderne, re
voluționarul descoperitor de noi orizonturi pentru împlinirea destinului 
comunist al patriei, muncitorii, întregul popor dau acestui timp ge
neros dimensiunea marilor idealuri care ne animă. Idealurile noastre 
comuniste sînt orizonturile noastre.

celor care studiază acum este : 
la liceul industrial, cursuri de 
zi — 1 251 ; cursuri serale — 427; 
școala profesională — 724 ; la 
Institutul de petrol și gaze — 
85 ; la cursuri post-universitare 
— 19 ; la centrul de perfecțio
nare — 27...— Tovarășe Vasile Neagu. la un efectiv de ordinul miilor și zecilor de mii de oameni mi se pare că cifrele pe care ni le-ați arătat tint mici....— Aparențele înșeală. Restul oamenilor au studiile terminate, es- ta-i explicația. Și ne măsură ce trec anii, cifrele de acest fel vor fi si mai mici. Ceea ce înseamnă că o- rizontul muncitorilor noștri va fi si mai larg, pentru că vin gata „sco- liți". Pentru fiecare, acum, organizăm forme superioare de învățătură. Am depășit faza în care învățătura era doar o cale spre însușirea unei profesii. Ceea ce ne interesează acum este performanta. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a cerut să fim in frunte si vom fi. Știti de ce ? Pentru că ORIZONTUL MUNCITORULUI ÎN ROMANIA DE AZI ESTE LINIA ÎNTÎI A TEHNICII MONDIALE.— Vorbiți ca si cînd calitatea dv. v-ar permite să faceți generalizări...— Păi. chiar asa si este. Nu v-am spus ? Sînt muncitor, șef de atelier. dar si membru în Consiliul Național al Oamenilor Muncii.
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U»EPOCA CEAUȘESCU^iQsy

EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

înălțate de geniul constructiv, de forța de creație a poporului
■FILE DE ISTORIE

26 mai 1984. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
epocală construcție durată pentru eternitate

19 decembrie 1979. In prezența tovarășuM Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu» ss 
pe magistralele urbane ele Capitalei țării

startul călătoriilor eu metroulAnii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului — anii unui șir neintrerupt de creații industriale în. premieră. Cronica de istorie nouă a reținut clipa așezării pietrei de fundație a unor uzine sau noi orașe, momentul inaugurării unor hidrocentrale j sau al lansării unor nave, epopeea unică a construcției Canalului Dunăre — Marea Neagră ori a metroului bucureștean. Și așa mai departe...Să întoarcem filele calendarului cu 20—30 de ani în urmă. Cine s-ar fi încumetat pe atunci să-și imagineze că electronica ori forajul marin, construcția automobilelor, avioanelor ori utilizarea laserilor, mecanica fină sau oțelurile pentru programul nuclear vor putea fi create, și încă într-un atît de scurt răstimp, de către oamenii țării ?Satisfacții patriotice trăite din plin, la cea mai înaltă tensiune, împreună cu ctitorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a inițiat toate aceste mărețe creații ale timpului nostru. Iar fiecare asemenea moment, oriunde s-a petrecut el, a fost dominat de sentimentul însuflețitor, de legitimă mîndrie că opera s-a împlinit cu. brațele și cu mintea noastră, întrupare a geniului constructiv românesc. Conștiință sădită și stăruitor cultivată de partid, de secretarul său general, generatoare de încredere în forțele proprii, in capacitatea prodigioasă a poporului de a construi pentru prezent și, deopotrivă, pentru istorie.Puterea care a ridicat la putere această inepuizabilă forță de creație, hrănind și împlinind aspirația spre parametri tot mai înalți de civilizație și, deopotrivă, mîndria patriotică de a ne construi destinul cu brațele și cu mintea noastră, după propria noastră vrere, este Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tova- ■ rășul Nicolae Ceaușescu, omul 

de a cărui energie inepuizabilă. revoluționară, pătrunsă de suflul uman fierbinte, primenitor, de înflăcărat patriotism, se leagă toate zidirile luminoase ale acestei epoci. Asupra a două dintre acestea vom stărui îri pagina , de față ,— Canalul DunăreMarea Neagră și Metroul — ctitorii monumentale la temelia cărora secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a zidit, in egală măsură, gindul cutezător și încrederea în geniul constructiv al poporului, crezul său comunist și propria energie.Cind, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1973 a hotărît realizarea Canalului Dunăre — Marea Neagră, înaltul for de partid și-a exprimat cu tărie convingerea că „stă în puterea muncitorilor, tehnicienilor, specialiștilor, a întregului nostru popor să înfăptuiască acest măreț obiectiv al edificării socialismului și comunismului în România". In perspectiva timpului, aprecierea se dovedește a fi mult mai mult decît un îndemn mobilizator la început de drum, ea exprimă o idee programatică proprie epocii inaugurate de cel de-al IX-lea Congres : încrederea în forța creatoare a poporului, in capacitatea și voința sa de a înfăptui proiecte dintre cele mai cutezătoare.Ca toate ctitoriile acestor ani de mari ctitorii purtind pe frontispiciul lor numele tovară- . șului Nicolae Ceaușescu și monumentala „magistrală albastră" s-a putut transforma din- tr-un vis multă vreme inaccesibil într-o superbă realitate tocmai datorită acestei neștirbite investiții de încredere în geniul constructiv românesc ; încredere permanentă afirmată de secretarul general al partidului, și întrupată în practica unui principiu fundamental de acțiune pe toate planurile edificării 

socialiste : cu poporul, pentru popor. Astfel și numai astfel, prin descătușarea tuturor energiilor creatoare, prin deplina punere în valoare a forțelor proprii — potențial economic, gindire tehnico-științifică, dăruire patriotică și. spirit revoluționar — ceea ce se dovedise imposibil în anii ’50 a putut deveni certitudine sub ochii și cu participarea întregii țări — epo
Succesele obținute în dezvoltarea economico- 

socială a României demonstrează forța creatoare 
a unui popor liber, deplin stăpîn pe destinele 
sale, capacitatea sa de a asigura, într-o perioadă 
istorică scurtă, făurirea unei vieți tot mai 
îmbelșugate si fericite,

NICOLAE CEAUȘESCU

cala construcție a Canalului dintre Dunăre și Mare.Strălucitul ei ctitor, prin repetatele vizite de lucru făcute pe vastul șantier, prin mobilizarea potențialului economic și științific al țării, a orientat și a sprijinit pas cu pas mersul lucrării, incepînd cu proiectul general și terminînd cu soluțiile fiecărei etape de construcție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat mereu alături de constructori, călăuzindu-i, îmbărbătin- du-i in biruirea tuturor greutăților, insuflîndu-le încrederea în forțele proprii, mîndria de a fi părtași la realizarea celei mai mari investiții din istoria României. încredere și mindrie patriotică. încredere care s-a materializat într-un efort construc

tiv de o amploare fără precedent — 300 milioane metri cubi excavații, 3,6 milioane metri cubi de beton puse în operă, peste 45 de kilometri de ziduri de sprijin, zeci de mii de tone de tabliere și echipamente. Mindrie care și-a găsit expresia în făurirea unor lucrări unicat, de anvergură și valoare internațională — magistrala de apă de peste 64 de kilometri, 

două ecluze de înalt nivel tehnic, o constelație de porturi și o salbă de poduri constituind autentice performanțe de artă inginerească.Ca într-o reacție în lanț, benefică și stimulatoare, vasta geneză a antrenat la rîndul ei nenumărate alte forțe creatoare de pe întreg cuprinsul economiei românești, a polarizat și a impulsionat inteligența, spiritul de inițiativă, creativitatea din sute de uzine și zeci de institute de cercetare și proiectare. Industria românească și-a îmbogățit paleta cu nenumărate noi produse, începînd cu mașini, utilaje și materiale de construcție și sfîrșind cu aparatură de automatizare. Știința și tehnica românească și-au lărgit aportul 

de inteligentă, elaborînd soluții și tehnologii în premieră. Și, în sfirșit, dar nu în ultimul rînd, „magistrala albastră" a creat o nouă școală a marilor construcții, școala aspră, eroică, romantică în care s-au format și s-au călit mii, zeci de mii de tineri in salopete de brigadieri și uniformă ostășească, stăpini pe meserii moderne, stăpîni pe „meseria de OM".

Fiecare navă care străbate în prezent și va străbate în viitor acest minunat drum deschis de geniul constructiv, de puterea de creație ale unui popor liber și stăpîn pe destinele sale, ce și-a demonstrat capacitatea de a înscrie în geografia și istoria țării o operă cum sînt puține pe lume, constituie un elogiu adus unei epoci înscrise cu litere de aur în eternitatea României. Căci, așa Cum inspirat spunea cel al cărui nume îl poartă a- ceastă epocă, „peste secole și milenii noua magistrală va ră- mîne permanent ca o mărturie vie a forței și capacității creatoare a poporului român, a societății noastre socialiste, a generației noastre care au schimbat cursul Dunării, creîndu-i o 

nouă cale care vb dăinui cit timp va dăinui planeta noastră".Ia începutul, acestei veri care rotunjește două glorioase decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, metroul bucureștean — operă constructivă d® mîndrie; națională, de mare complexitate, realizată la inițiativa și sub 

directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu — a înregistrat călătoria cu numărul 300 de milioane. Asta ar veni mai bine de 13 ori populația actuală a României !Evenimentul prilejuiește aducerea în prim-plan a unei date gravate în memorie : startul in călătoriile cu metroul din București s-a dat la 19 decembrie 1979. Moment memorabil, onorat de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu. O dată cu inaugurarea primei călătorii în comun cu trenurile pe arterele din adînc, Bucureștiul se înscria drept cel de-al 73-lea oraș din lume cu metrou în funcțiune. Mai presus însă de mindria patriotică pentru atingerea acestei 

performanțe, încă un motiv de imensă satisfacție : țara noastră se număra, la acea dată, printre cele doar șapte națiuni de pe mapamond care au proiectat, au construit și au echipat acest modern, rapid, eficient și confortabil mijloc de transport exclusiv cu forțe proprii.Afirmarea din plin a științei și inteligenței tehnice românești reprezintă una din ldeile- ax ale acestor ultime două decenii de luminoasă istorie a patriei. Promotorul ei — secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și aici, în „poligonul" de naștere al metroului, gindul său vizionar, încrezător in energiile creatoare, a catalizat forțele constructive, a stimulat cutezanța, ambiția autodepășirii. Mai mult chiar, a sădit trainic hotărîrea patriotică, de la muncitor pînă la specialist, ca această monumentală operă să fie în întregime românească, să emane din gindirea și puterea novatoare a constructorilor, proiectanților, inginerilor și arhitecților români, să fie, într-un cuvînt, realizată numai și numai cu puterile noastre.Reverberația acestui înflăcărat îndemn : n-am avut experiență de proiectare într-un asemenea domeniu. Ingineri, arhitecți, urbaniști, proiectanți și-au unit forțele, au cutezat, au muncit, proiectele încredințate au fost executate — și au trecut cu brio examenul practicii. N-am avut utilaje, echipamente. Industria noastră și-a asumat răspunderea și mîndria de a le realiza. N-am avut vagoane, echipamente electronice. Industria noastră le-a fabricat. Metroul a fost și el, ca atitea construcții de prestigiu ale acestor glorioase decenii, locul de încercare a unor tehnologii moderne, locul de validare a unor soluții novatoare. 40 de institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, de proiectare și din învățămîntul 

superior șl, peste 45 de întreprinderi din întreaga țară au lucrat cu dăruire pentru cele peste trei sute de milioane de călătorii cu metroul bucureștean pînă acum. Răspunsul faptei la vibranta chemare a. secretarului general al partidului, ctitorul marilor înfăptuiri din acești ani menite să Înfrunte veacurile. Acest potențial se află necontenit în „priză", el își etalează rezultatele în fiecare călătorie cu metroul, îri efortul de naștere al noilor magistrale, care, potrivit orientărilor Congresului al XIII-lea al partidului, ale secretarului său general, pînă în anii ’90, trebuie să ajungă la circa 60 de kilometri.Cutezanța și uriașa capacitate de creație a unui popor stăpîn pe destinul său își taie pîrtii de afirmare pe măsură.Canalul Dunăre — Marea Neagră. Metroul bucureștean. Și Transfăgără- șanul. Și noile hidrocentrale, bazine miniere, platforme industriale. Și noile orașe cu mîn- drele lor edificii sociale și cui turale. Cit de multe, cit de mă rețe ctitorii în spațiul a numi douăzeci de ani ! Ele au fo posibile datorită dimensiunii f torice, dimensiunii creatoare acestui scurt, dar atît de de. segment de timp.Numai douăzeci de ani. Dar ani care au devenit Epocă. Epocă de neasemuit avînt creator pe care întregul nostru popor, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, o numește din adincul inimii după numele ctitorului ei : Epoca Ceaușescu.Ctitorii monumentale, la confluența dintre milenii, care însuflețesc, îndeamnă generațiile de azi și generațiile de mîine la continuarea și îmbogățirea strălucitei opere a unei strălucite epoci.
Iile TĂNASACHE 
Victor VANTU
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BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW SI’CEKIȘIIL INTENSIFICAT LA MAXIMUM
U-LlfJL lll^Cl lllULC XVX VV • O411Llucrări de durată avînd în vedere că trebuid realizate numeroase captări și zeci de kilometri de a- ducțiune secundară pentru a valorifica integral potențialul hidrografic din această zonă. Adunate toate aceste ape în lacul de a- cumulare de la Gura Apelor, cu un volum de 210 milioane mc, își vor continua drumul printr-o a- ducțiune principală — tunel în lungime de 18,4 km pînă la centrala subterană Retezat. In imediata apropiere se află centrala Clopotiva. Din acest punct, apele își continuă drumul spre aval trecînd, rînd pe rînd, prin alte nouă hidrocentrale.

Pe Rîul Ilare se află în construcție o salbă de hidrocentrale. In cadrul acestei amenajări hidroenergetice se vor realiza 1'6^centrale, a căror putere însumată va fi de 536 MW. Hidrocentrala Retezat, cu o putere instalată de 335 MW, se înscrie ca unul dintre cele mai mari obiective hidroenergetice de pe rîurile interioare ale țării, a doua ca mărime după Lotru. Caracteristicile tehnice și stadiul de realizare a acestei prime centrale din cadrul salbei de pe Rîul Mare au fost prezentate în „Scînteia" nr. 13 342 din 16 iulie a.c. în amonte se vor realiza în următorii ani alte 5 centrale a căror putere esteCRONICĂ DE ȘANTIER
1975. In Munții Retezatului, pe Rîul Mare, se bate primul țăruș la 

șantierul hidrocentralei de 335 MW, a doua ca mărime (după Lotru) de 
de pe rîurile interioare din România.

1976. încep lucrările de construcție la galeria de deviere, pe unde 
urmează să-și strămute cursul acest tumultuos Riu Mare.

1978, 18 martie. Au început lucrările de deviere a apelor Rîului Mare.
1979. începe depunerea la temelia barajului.
1982, 27 martie. A avut loc străpungerea galeriei de fugă de la cen

trala subterană, lungă de 776 metri.
2 septembrie. Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 

Partidului Comunist Român, a vizitat marele șantier hidroenergetic de la 
Rîul Mare - Retezat. Felicitîndu-i pe constructori pentru această mi
nunată realizare, le adresează indemnul să obțină succese tot mai mari 
in materializarea acestui important obiectiv energetic.

1 octombrie. Este străpuns primul tronson de pe aducțiunea principală.
1984, 27 decembrie. Ultima străpungere a fîșiei de rocă pe tronsonul 

Netiș - Valea Mare .de pe aducțiunea principală.
1985, iulie. La aducțiunea principală se consemnează o maximă con

centrare de forțe și mijloace tehnice pe tronsonul Netiș pentru executarea 
lucrărilor de injecții și betonare pe ultimii 4,5 km, a căror finalizare va 
decide momentul racordării la sistemul energetic național a centralei 
hidroelectrice Rîul Mare — Retezat.

PE ȘANTIERUL HIDROCENTRALEIDE LA OSTROVUL MIC :

Termenul de punere în funcțiune va fi respectatContinuăm investigațiile pe șantierul amenajării hidroenergetice de la 
Rîul Mare, în sectorul aval și, anume, în zona Clopotiva-Hațeg. Schema de amenajare energetică a cursului inferior a Rîului Mare asijură, după cum ne preciza ing. Mihail Drăgan, șef de proiect complex la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice București, punerea în valoare a potc ițialului disponibil din acest sector. Mai exact, în aval de hidro- cen. ilele de bază. Retezat și Clopotiva, se construiește o „baterie" de 
9 cer. rale cu o putere totală instalată de 134 MW, care vor produce anual 
peste 200 milioane kWh de energie electrică. Dintre acestea amenajările de la Ostrovul Mic, Păclișa și Hațeg sînt prevăzute cu centrale încorporate în barajele lacurilor de acumulare aferente. Cele trei hidrocentrale vor avea o utilizare complexă, producind energie electrică, asigurînd

alimentarea cu apă a orașului Hațeg și a necesarului pentru irigații. Celelalte șase sînt amplasate pe canale de derivație. Demn de remarcat este caracterul unitar al întregii amenajări. Hidrocentralele sînt de aceeași putere, fapt care a permis tipizarea echipamentelor tehnologice și a celorlalte lucrări : turbine, vane, batardouri. Căderile de apă — intre 15 și 20 m — au impus dotarea centralelor cu turbine „Kaplan" produse de întreprinderea constructoare de mașini Reșița. De altfel, toate instalațiile și echipamentele sînt realizate in întregime in țară.
O ultimă precizare : hidrocentrala de la Ostrovul Mic este prima care 

urmează să intre în exploatare, în luna septembrie. Așadar, cum se acționează, practic, în aceste zile pentru la termen ? finalizarea acestui obiectiv energetic

vaslui : Ritmul recoltării griului sporește zi de ziIn sfîrșit, putem spune că și în centrul Moldovei, în județul Vaslui, a sosit cu adevărat vara, luna aceasta din miez de an meritindu-și abia acum, cu adevărat, denumirea de „luna lui cuptor". După recoltarea celor 16 000 hectare cu orz, efectuată numai printre ploi, se desfășoară în aceste zile pe un front larg secerișul griului. „Momentul acesta ne-a găsit mai bine pregătiți — ■ ne spunea directorul direcției agricole județene, ing. Vasile Strungaru. Ne-am organizat in așa fel activitatea incit toate cele 1 550 de combine, mijloace de transport, mecanizatorii să lucreze întreaga zi-lumină“. Timp de o zi am urmărit și noi modul în care se lucrează în cîteva unități ale consiliilor agroindustriale Bîrlad și Fălciu.Hărnicia mecanizatorilor din C.A.P. Pochidia, comuna Tutova, era stimulată de vremea frumoasă și călduroasă. Pe tarlaua „La plopi", un podiș întins și mănos, lucrau din plin 13 combine. „Pentru a mări productivitatea și a putea să se intre imediat la eliberarea terenului, la discuit și semănat culturi duble — ne informează Ion Palade, șeful secției de mecanizare — acestea au fost împărțite în module de cîte 4 și 5 combine. Pe ele lucrează cei mai buni mecanizatori, între care Ion Oprișan, Gheorghe Stingă, Dumitru Iancu și Ion Paiu, care le reglează ori de cîte ori e nevoie pentru a se evita orice pierderi. Deși e greu, ei realizează zilnic în plus cîte un hectar, ba chiar un hectar și jumătate".In altă parte a județului, la Bere- veni, aceeași judicioasă organizare și rezultate pe măsură. „Sint de peste 25 de ani președintele acestei uni

tăți — ne spune Eroul Muncii Socialiste Ene Tătăruș, dar niciodată n-am avut condiții dificile ca în acest an : ploi peste limita normală, multă masă verde in lanuri, coacere neuniformă, talie mică a griului. Aceste condiții deosebite au impus măsuri diferențiate de la o solă la alta. A trebuit ca mai întii să evacuăm apa în exces de pe solele din lunca Prutului, apoi, pentru că solul era moale, am intrat cu echipe de sece- rători și cosași, am transportat grîul cu atelajele și l-am treierat staționar. Pină joi seara, aipi se recoltaseră 610 hectare din cele 1100, se eliberaseră de paie 570 hectare și se insămințaseră 320 hectare cu culturi duble. Cu o seară înainte, la organizarea muncii, împuternicitul biroului comitetului județean de partid din această unitate, Augustin Chiper, făcea observația că pe miriște rămăseseră spice și că e necesar să fie strînse. în consecință, în urma combinelor au fost trimise echipe de cooperatoare, tineri și copii să adune fiecare spic. Și Ia cooperativa agricolă vecină, Bozia, se lucra în două puncte cu toate cele 12 combine, două prese de balotat, 5 mijloace de transport. Inginerul-șef al unității, Iulian Stan, ne explică : „Controlăm, oră de oră, starea de coacere a lanurilor, iar pentru a face loc combinelor, recoltăm manual parcelele mai verzi, le lăsăm să se usuce și Ie treierăm staționar. Procedind așa, am reușit să recoltăm numai în patru zile 475 hectare din cele 800 hectare cu griu. Folosind și atelajele la transportul băieților, avem suficient front de lucru la semănatul porum

bului în cultură dublă, pe care l-am încorporat în sol pe 60 la sută din suprafață".Măsuri operative, diferențiate, și largă concentrare de forțe am constatat și în cooperativele agricole Vetrișoaia, Rinceni și Fălciu. Ingine- rul-șef al consiliului agroindustrial Fălciu, Gheorghe Secară,/ne spunea că, pentru grăbirea recoltării, au fost organizate peste tot echipe de sece- rători și cosași. „Fiecare clipă are acum prețul aurului — ne spunea el. Am recoltat 3 040 hectare din cele 5 500 și am semănat 650 hectare cu porumb, ceea ce reprezintă mai mult de o treime din plan. Anul a- cesta sînt condiții excelente pentru culturile duble".Datorită măsurilor întreprinse de comandamentul agricol județean și urmăririi riguroase a aplicării lor, cu fiecare oră ritmul recoltării în județ se intensifică, asigurîndu-se și o bună corelare între seceriș șl transport. Rezultate mai bune au obținut unitățile din consiliile Huși, Birlad, Fălciu, Murgeni, Zorleni și Banca, în județ griul fiind recoltat pînă vineri seara — cînd s-a înregistrat cea mai mare viteză de lucru din această campanie — de pe 37 la sută din cele 87 876 hectare. Se impune, în a- celași timp, să se acționeze peste tot mai susținut la eliberarea terenului de paie, la pregătirea patului germinativ și însămînțarea culturilor duble, fiindcă există în prezent un mare decalaj între aceste din urmă lucrări și recoltare.
Petru NECULA
corespondentul „Scînteii*

brăila ■ Nici o oră pierdută, nici un bob risipit

în primul rînd, să răspundem Ia următoarea întrebare : întrunește 
noua hidrocentrală condițiile cerute 
de punerea ei în funcțiune ? Din capul locului, răspunsul este afirmativ. Cu toate că ar fi trebuit să fie mult mai avansat, stadiul actual al 
lucrărilor este în măsură să permită 
constructorilor finalizarea lor rapidă. Cu o mare și importantă condiție : ritmul de lucru să fie substan
țial sporit. Acest aspect l-am discutat, de altfel, cu mai mulți constructori care muncesc pe acest șantier, inclusiv cu șefii de echipă Gheor- ghe Compot, Ion Anca, Aurel Burla- cu, Iosif Fantini. Și părerea lor a fost aceeași : există reale posibilități pentru grăbirea execuției lucrărilor, pentru atingerea ritmurilor necesare terminării lor la timp.De altfel, în marea majoritate a punctelor de lucru am întîlnit o 
puternică mobilizare de forțe uma
ne și mijloace tehnice. Aproape 600 de oameni muncesc în schimburi prelungite, eforturile lor fiind concentrate în special, la priza centrală, aproape terminată, Ia diguri, la bazinul de liniștire și la barajul dever- sor. Sînt în curs de execuție turnări de betoane, hidroizolații, montaj de utilaje și de elemente prefabricate, în paralel, sînt efectuate cu grijă reglajele și verificările la turbinele centralei.Cuvîntul de ordine al constructo
rilor : toate obiectivele menționate 
trebuie finalizate în întregime pină

la sfirșitul lunii august. Acesta este motivul pentru care evoluția activității de la bazinul de liniștire și barajul deversor, lucrări aflate pe „drumul critic", este urmărită cu prioritate. In funcție de rezultatele obținute zilnic, sint luate noi măsuri pentru menținerea ritmului de execuție.— Știm precis ce avem de făcut, ne-a confirmat și ing. Nicolae Pan- țea, directorul Antreprizei de construcții hidroenergetice Rîul Mare aval. Trebuie să turnăm în fiecare [Aprovizionării 
zi cel puțin 100 ine <le betoane și să ---- *
executăm 2 500 mc de umpluturi și 
500 mp de perete la diguri. Pentru a face față de muncă, detaliat de pletăm în impuse de plinei pe șantier, de folosirea integrală a timpului de lucru al oamenilor și utilajelor de construcții. De asemenea, cu sprijinul comitetului județean de partid, am soluționat o serie de probleme care, la un moment dat, depășeau posibilitățile noastre de rezolvare. Mă refer, în primul rînd, la asigurarea capacității de transport. Ca urmare a intervenției comitetului județean de partid, am primit 38 de autovehicule din județele Hunedoara Severin.Rezultatele s-au văzut în scurt timp, volumele mente executate s-au dublat. Și ar

acestui volum însemnat am stabilit un program activitate, pe care-1 com- permanență cu măsurile întărirea ordinii și disci-

și Caraș-imediat: de terasa-

putea fi și mai mari dacă Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, sub conducerea căruia se află aceste autovehicule, și-ar duce bunele intenții pînă la capăt. Adică, ar stabili un șef de coloană cu responsabilități precise privind utilizarea acestui parc de vehicule la capacitatea maximă și, de asemenea, ar constitui o echipă de intervenție pentru întreținerea, dar mai ales pentru repararea lor. Tot la acest capitol, considerăm necesar ca și Ministerul 
‘ ” î Tehhico-Materiăle săurmărească asigurarea în întregime a necesarului solicitat și justificat de anvelope și acumulatori — o problemă serioasă pe șantier.Există, desigur, și alte rezerve pentru urgentarea lucrărilor pe acest șantier. Una dintre ele constă în 
completarea forței de muncă în meseriile deficitare — acțiune în care trustul de construcții hidroenergetice a dovedit, intr-adevăr, pină acum destulă receptivitate. Important este însă ca, in continuare, acestei chestiuni să i se acorde maximă atenție, iar hidrocentrala de la Ostrovul Mic să nu fie considerată, în mod nejustificat, „sora mai mică" a lucrărilor de amenajare hidroenergetice din amonte. Așa cum se întîmplă, de pildă, cu parcul de autovehicule, repartizat cu prioritate la acest din urmă obiectiv și de care constructorii din aval nu beneficiază decît cînd plouă. Mai exact, cind vremea este frumoasă, mijloacele de transport se află la dispoziția celor

din amonte, iar cind vremea este nefavorabilă, deci nu se pot executa umpluturi în corpul barajului, sînt trimise la Ostrovul Mic. își imaginează, oare, cineva că în condiții se poate munci, locuri diferite, cu maximă te și rapiditate ? După o optică, dacă zece zile în este senin, cei din aval sînt puși in . situația să stea cu brațele încrucișai elin sfîrșit, împărtășim întru totul nemulțumirea constructorilor privind lipsa dc ritmicitate eu care întreprinderea de lianți și azbociment din Birsești — Tirgu Jiu își onorează obligațiile. La Ostrovul Mic sînt necesari, lunar, 2 000 mc de ciment HZ, care, din păcate, nu sosesc nici la timp și nici în cantitățile prevăzute. Concluziile se desprind de la sine.— Pe șantier mai sînt destule lucrări de realizat, deci se cer depuse, în continuare, eforturi hotărite și bine corelate, ne-a precizat tovarășul Gheorghe Matei, secretar cu probleme organizatorice al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. Sin- tem convinși că, printr-o muncă stăruitoare, mai bine organizată, cu sprijinul nostru direct, constructorii de la Ostrovul Mic își vor îndeplini in bune condiții sarcinile încredințate.Punct de vedere la care subscriem în întregime.
Cristian ANTONESCU 
Ion LAZAR

asemenea în două ritmici ta- asemenea șir cerul

Și în județul Brăila, datorită precipitațiilor care s-au prelungit pe parcursul ultimelor trei săptămîni, secerișul griului a început mai tîr- ziu decît in ceilalți ani. După ce lanurile de griu au fost controlate zilnic cu atenție, s-a intrat din plin la seceriș, pină în seara zilei de 18 iulie recolta fiind strînsă de pe 63 750 hec- .— tare, reprezentind 96 la sută din suprafața cultivată. De precizat că, pe baza unor analize concrete pe teren efectuate de activiști de partid și de stat, comandamentul județean pentru agricultură a luat o serie de măsuri menite să conducă la grăbirea recoltării. Astfel, combinele au fost dirijate mai întii pe lanurile curate și pe cele unde a apărut pericolul scuturării spicelor. In acest fel se lucrează în numeroase unități agricole din consiliile agroindustriale Traian, Viziru, Bărăganu, Dudești și Insula Mare a Brăilei. In

permanență este verificată umiditatea griului în lan, iar de la caz la caz, recolta se solarizează pe platforme special ■ amenajate în unități și la bazele de recepție.La cooperativa agricolă Vișani, de exemplu, din cele 830 hectare cultivate eu griu recolta a fost strînsă de pe .750 de hectare, iar, așa cum ne-a declarat președintele unității, Nicolae Caraman, secerișul se va încheia în următoarele două zile. Am urmărit desfășurarea secerișului pe terenurile fermei nr. 4. Combiner!! lucrau în ritm susținut, cu masa combinei coborîtă pentru a prelua în totalitate spicele, întrucît unele plante aveau o talie foarte mică. în urma combinelor miriștea răminea ca o perie de 10—12 cm. Pe o solă a C.A.P. Surdila Găiseanca griul era mărunt și rar ; de aici și dificultatea de a fi preluat în întregime de combină. La fața locului se aflau

Ingineful-șef al consiliului agroindustrial Făurei și inginerul-șef al unității, care căutau soluții acestei probleme. împreună cu cîțiva mecanizatori, specialiștii au organizat un sfat operativ, cu probe in lan, ale- gindu-se combinele care se puteau adapta în cele mai bune condiții la sola respectivă. Totodată, în urma combinelor veneau 40—50 de elevi care adunau spicele căzute.O amplă concentrare de forțe — și pe solele fermelor 1, 3 și 5 de la C.A.P. Movila Miresii, tinde se Iu* crează pe ultimele suprafețe. Ințele- gînd că in actuala campanie fiecare minut este prețios, mecanizatorii de aici au depus eforturi susținute pentru a pune la adăpost în cel mai scurt timp întreaga producție.
Cornellu IFRIM
corespondentul „Scînteii*

în întreaga țari, continuă să se desfășoare cu succes întrecerea socia
listă pentru traducerea in viață a obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului. Colectivele de oameni ai muncii din industrie, con
strucții, transporturi, din agricultură și din celelalte sectoare de activitate 
raportează, in cinstea aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, remarcabile succese în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul 1985 și pe întregul cincinal.

Ca urmare a rezultatelor obținute in semestrul I din acest an și a 
punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile 
de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii iunie “) pe primele 
locuri se situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1131,6 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 31,7 la sută la producția fizică, 21,4 Ia sută la producția netă, 16,5 la sută la producția- marfă vîndută și încâsată, 14,8 la sută la volumul de pregătiri miniere, 17,1 la sută Ia volumul de deschideri miniere, 15,4 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 4,1 la sută, iar cele materiale cu 2,2 Ia sută.Locul II : Mina Filipeștii de Pădure, județul Prahova, cu 952,7 puncte.Locul III : întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău, cu 697 puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea clectrocen- 
trale Porțile de Fier, cu 586,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,2 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea și-a îndeplinit sarcinile de plan la productivitatea muncii ; cheltuielile au fost mai mici decît cele prevăzute in buget cu 7 Ia sută, iar consumul propriu de ^energie electrică a fost sub cel normat cu 2,5 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Curtea de Argeș, cu 535,9 puncte.Locul III : întreprinderea electro- centrale Cluj, cu 482 puncte.

») Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe cinci luni.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE 

Locul I : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 330,3 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,4 la sută la producția fizică, 11,8 la sută la producția netă, 0,9 la sută la productivitatea muncii ; unitatea și-a îndeplinit sarcinile de plan la producția-marfă vindută și încasată și lă export ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3 la sută, iar cele materiale cu 5,7 la sută.Locul II : întreprinderea „Ciocanul" — Nădrag, județul Timiș, cu37.6 puncte.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

SI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de scule, 
dispozitive și verificatoare auto 
Costcști, județul Argeș, cu 589,1 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11 Ia sută la producția fizică, 3,3 la sută la producția netă, 8,5 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 9,9 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,2 la sută, iar cele materiale cu1.6 la sută.Locul II : întreprinderea mecanică Bacău cu 477,7 puncte.Locul III : întreprinderea „Sinte- rom“ — Cluj-Napoca cu 438,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Electro- 
timiș" — Timișoara cu 670,9 puncte.

Rezultate de prestigiu 
in îndeplinirea planului
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE ȘASE LUNI

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,7 la sută la producția fizică, 7,2 la sută la produc- ția-netă, 1,5 la sută la producția- marfă vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la productivitatea muncii ; consumurile de materie primă, materiale, energie electrică și combustibil au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea „Electro- banat" — Timișoara cu 221,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 

SUBRAMURA 
PRODUSE ANORGANICE, 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Eocul I : întreprinderea chimică 

Turda, județul Cluj, cu 1 283 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 16,3 la sută la producția fizică, 21 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 24,9 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, export, beneficii și la livrările de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,1 la sută; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 5,6 la sută.Locul II : întreprinderea chimică Dudești-București cu 1115 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestieră 

de exploatare și transport Rîmnicu 
Vilcea cu 1 054,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10 la sută la producția fizică, 6 la sută la producția netă, 7,6 la sută la. export, 5,2 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 1,5 la sută la productivitatea 

muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 2,5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 14 la sută.Locul II : Unitatea forestieră de exploatare și transport Craiova cu 699,9 puncte.Locul III : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani cu 543,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(lină, mătase, in, cincpă)

Locul I : întreprinderea „Liberta
tea" — Sibiu cu 727,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,2 la sută la producția fizică, 1,6 la sută la producția netă, 1,9 la sută Ia producția- marfă vîndută și încasată, 3,1 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței.Locul II : întreprinderea Filatura de lină pieptănată București cu 601 puncte.Locul III : întreprinderea Filatura de mătase naturală Lugoj, județul Timiș, cu 305,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARII’, 
PANIFICAȚIE 

ȘI PRODUSE FÂINOASE
Locul I : întreprinderea de morărit 

și panificație Bacău cu 855,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 22,5 la sută la producția fizică, 2,7 la sută la producția netă, 11,7 la sută la producția-marfă vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute la productivitatea muncii, beneficii și la livrări de 

mărfuri la fondul pieței ; consumurile realizate de materii prime, materiale de bază,, energie electrică și combustibil au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea de mo- rărit și panificație Suceava cu 709,3 puncte.Locul III : întreprinderea de morărit și panificație Neamț cu 661,2 puncte.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, cu 
1 214,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 22,2 la sută la producția de carne, 16,3 la sută la efectivele de bovine la sfîrșitul perioadei și cu 25,8 la sută la efectivele de porcine și ovine, 25,6 la sută la livrările de carne la fondul de stat; depășiri de plan au mai fost obținute la producția și la livrările de lapte la fondul de stat, precum și la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea agricolă de stat Tg. Frumos, județul Iași, cu847.8 puncte.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Strunga, județul Iași, cu 752 puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic jude

țean Vrancea cu 847,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 30,1 la sută la valoarea producției unităților silvice,7.8 la sută la masa lemnoasă ce șe pune in valoare, 31,2 la sută la suprafața pe care s-au executat lucrări de îngrijire, 31,6 la sută la livrări la 

fondul pieței și la producția silvică pe un angajat ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, beneficii și la produse ale pădurii.Locul II : Inspectoratul silvic județean Caraș-Severin cu 321 puncte.Locul III : Inspectoratul silvic județean Timiș, cu 787,4 puncte.
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză gene

rală de construcții industriale Craio
va cu 551,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 29,9 la sută la producția netă în construcții-montaj, 1,5 la sută la producția terminată, 32 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție au fost mai mici decît cele planificate cu 9,5 la sută, iar consumurile de ciment și metal au fost sub cele normate.Locul II : Trustul antrepriză generală de construcții industriale Brașov cu 498,3 puncte.Locul III : Trustul antrepriză generală de construcții industriale Iași cu 482,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul de cale ferată Ti

mișoara cu 296,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,5 la sută la volumul de transport, 7 la sută la productivitatea muncii, 3,2 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; costul la 1 000 tone brute km a fost mai mic decît cel planificat cu 10 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 1,2 la sută.Locul II : Depoul de cale ferată Adjud; județul Vrancea, cu 289,4 puncte.Locul III : Depoul de cale ferată Galați cu 242,4 puncte.
ÎN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercia

lă de stat textile-incălțăminte Craio
va cu 371 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10,7 la sută la des

facerea mărfurilor cu amănuntul și la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație realizate la 1 00) lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 18,3 la sută.Locul II : întreprinderea comercială de stat mixtă Covasna cu 320,1 puncte.Locul III : întreprinderea comercială de stat mărfuri alimentare Tîrgoviște cu 289,5 puncte.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare cu 788,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,7 la sută la volumul de desfacere prin depozit, 30,3 la sută Ia mărfuri încărcate și expediate paletizat și pachetizat ; depășiri de plan au mai fost obținute la preluarea stocurilor disponibile, beneficii, viteza de circulație a mărfurilor și la valorificarea stocurilor disponibile ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 1 la sută.Locul II : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Vilcea cu 786,8 puncte.Locul III : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Maramureș cu 744,6. puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă I 
Caraș-Severin cu 1 342 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 27,9 la sută la încasări din activitatea de producție prestații, 30,6 la sută la producția și prestații în unități fizice, 17,8 la sută la prestări de servicii pentru populație, 25,9 la sută la beneficii, 30,9 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție prestații au fost mai mici decît cele planificate cu 10,2 la sută, iar cele materiale cu 20,1 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vrancea cu 1 099 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vaslui cu 1 084,6 puncte.(Agerpres)
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La aniversarea a două decenii
de la istoricul Congres al IX-lea al partidului

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la simpozioanele organizate de:
M

(Urmare din pag. I)

Cronica zilei

buția sa de seamă Ia elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și inter
naționale a partidului și statului 
nostru.

Intervențiile din cadrul simpozio
nului omagial au evidențiat mani
festarea deplinei adeziuni a partici- 
panților, a tuturor juriștilor Ia poli
tica clarvăzătoare internă și externă 
a partidului și statului nostru, pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o ilustrați in chip magistral prin 
vasta și pilduitoarea activitate ce o 
desfășurați, prin gindirea dumnea
voastră cutezătoare pătrunsă de o 
Înaltă răspundere fată de viitorul 
națiunii noastre, prin hotăririle și 
orientările fundamentale de istorică 
importantă, prin care ati adus un 
spirit profund înnoitor, determinind

Academia d
(Urmare din pag. I)

Contactul dumneavoastră nemijlo
cit cu oamenii muncii, numeroasele 
și rodnicele vizite de lucru în uni
tăți din agricultură, din cercetarea 
științifică, prețioasele dumneavoas
tră indicații și orientări reprezintă 
un însuflcfitor factor de mobilizare 
a tuturor energiilor creatoare în di
recția înfăptuirii marilor obiective 
înscrise in programul dezvoltării 
agriculturii noastre socialiste.

în virtutea conceptului cu adevă
rat revoluționar al noii revoluții 
agrare, rod al profundei dumnea-

Oameni temeinic pregătiți 
in toate sectoarele producției materiale

(Urmare din pag. I)fii larg de calificare oamenilor muncii. care să permită pregătirea forței de muncă în meserii complexe, corespunzătoare progresului tehnico- științific contemporan. Astfel. în prezent ponderea muncitorilor calificați în economia noastră a ajuns la circa 90 la sută. în unele ramuri și sectoare fiind de 100 la sută.
competenta profesionala 

ȘI CONȘTIINȚA POLITICA, REVO
LUȚIONARĂ. în condițiile dezvoltării economiei naționale pe criterii de maximă raționalitate științifică, tehnică, materială, financiară, ecologică și social-politică, în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu pregătirea forței de muncă presupune competentă profesională solidă împletită cu o înaltă conștiință politică. revoluționară. în această perspectivă. calificarea presupune un 
ansamblu de cunoștințe tehnice, ști
ințifice, economice și deprinderi prac
tice. precum și o înaltă conștiință 
politică, o înaltă responsabilitate 
comunistă din partea fiecărui om al 
muncii pentru activitatea ce o des
fășoară.în întreaga perioadă de la Congresul al IX-lea al partidului încoace. tovarășul Nicolae Ceaușescu, militînd cu energie și perseverentă pentru dezvoltarea și modernizarea economiei românești în pas cu exigentele revoluției știintifico-tehnice. cu nevoile interne și cele izvorîte din relațiile economice internaționale, manifestă totodată o preocupare susținută pentru afirmarea permanentă a spiritului revoluționar, a romantismului revoluționar. îmbinarea organică a învătămîntului cu educația, pusă în serviciul eficientei econo- mico-sociale. al formării unui om nou. constituie cheia de boltă a conștiinței socialiste, a spiritului revoluționar promovat stăruitor de conducătorul partidului si al tării.Oamenii muncii. în noua lor calitate de producători, proprietari si beneficiari ai avuției naționale, dispun de un larg evantai de drepturi și obligații în cadrul organismelor democrației noastre muncitorești, revoluționare. Or. realizarea acestora necesită o solidă pregătire profesională. tehnică, de specialitate si. în același timp, o înaltă conștiință politică. patriotică, revoluționară. Au o însemnătate fundamentală orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind instruirea oamenilor cu cele mai noi și avansate cuceriri ale științei și cunoașterii umane și, concomitent. educarea lor în spiritul dragostei de patrie, al devotamentului fată de partid, popor si socialism, formîndu-se ca specialiști revoluționari, pasionați, îndrăzneți, gata de orice sacrificiu pentru interesele patriei. ale apărării independentei ei. ale păcii în lume. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere scolii, celorlalte forme de pregătire a tortei de muncă, organismelor autoconducerii muncitorești, să 'desfășoare o muncă susținută, organizată. prospectivă în domeniul calificării si creșterii nivelului acesteia, în concordantă cu cerințele producției moderne, ale obținerii unei calități si eficiente superioare în toate ■sectoarele economico-sociale.O componentă de mare responsabilitate economică și politică ce se degajă din concepția si activitatea revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceausescu vizează pregătirea forței de muncă în raport cu cerințele înfăptuirii programelor de dezvoltare a fiecărei ramuri, pornindu-se de Ia exigentele diviziunii muncii în so

inisterul Justifie a 
adinei prefaceri revoluționare în toa
te domeniile construcției socialiste.

Urmindu-vă exemplul de nestră
mutată dirzenie in instaurarea res
pectului fată de legile tării, pentru 
lărgirea drepturilor și libertăților ce
tățenești, pentru elaborarea și pro
movarea în întreaga noastră societate 
a principiilor umanismului socialist, 
ale eticii și echității socialiste, pen
tru adincirea continuă a democrației 
socialiste, juriștii din sistemul Mi
nisterului Justiției, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
își vor aduce o contribuție mereu 
sporită la întărirea legalității socia
liste, la promovarea politicii partidu
lui nostru în domeniul justiției, Ia 
dezvoltarea și perfecționarea dreptu
lui socialist românesc, Ia activitatea 
de popularizare a legislației și de 
prevenire a încălcărilor legilor, Ia 
creșterea susținută a rolului opiniei

e stiinfe agricol
voastră gindiri filozofice, politice și 
economice, știința agricolă a fost 
învestită cu înalta responsabilitate 
de a susține cu întreaga capacitate, 
energie și voință progresul tehnic 
care să asigure creșterea puternică 
a producției agricole.

însuflețiți de mărețele înfăptuiri 
ale epocii care poartă gloriosul dum
neavoastră nume, puternic angajați 
în opera de înfăptuire a noii revo
luții agrare, toți cei ce activează in 
domeniul științei agricole își expri
mă holărîrea neclintită de a acționa 
cu și mai multă fermitate pentru 
traducerea în viață a hotăririlor

cietatea noastră, de.la faptul că „în 
orice sector, munca constituie o 
datorie, o onoare, o cinste, că este 
Ia fel de importantă activitatea din 
electronică și cea din agricultură, 
activitatea minieră, ca și cea din 
construcțiile de mașini".In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea îmbunătățirii pregătirii forței de muncă începind cu orientarea profesională, ca un act de mare responsabilitate economică, socială și politică, prin care se asigură concordanța- între aptitudinile fizice și intelectuale ale tinerilor cu nevoile producției,, se corelează optim interesele personale cu cele .generale ale dezvoltării economiei naționale, urmărindu-se cu fermitate priorita-1 tea intereselor generale.

CINCINALUL VIITOR — O ETA
PA CALITATIV SUPERIOARA ÎN 
PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONA
REA PERSONALULUI MUNCITOR, în cincinalul viitor învătămîntul va asigura pregătirea tinerilor în mai multe meserii și specialități, spre a putea trece mai ușor de la o activitate la alta. în raport cu cerințele concrete ale producției și vieții sociale. în perioada anilor 1986—1990 se va desfășura o nouă etapă de perfecționare a pregătirii profesionale, în care accentul va fi pus pe însușirea cunoștințelor necesare conducerii mașinilor, utilajelor si instalațiilor moderne din dotarea unităților, participarea directă la perfectionarea tehnologiilor de fabricație. însușirea și aplicarea măsurilor de organizare rațională a producției și a muncii. Ținîndu-se seama de accentuarea laturilor calitative ale producției, întregul personal muncitor va dobindi, prin programele de reciclare. cunoștințe teoretice si practice corespunzătoare mînuirii noilor mijloace care vor intra în dotarea întreprinderilor ; se va acționa pentru ridicarea nivelului, de pregătire profesională, tehnică și științifică a întregului personal muncitor. în directă corelare cu gradul de dotare a industriei noastre, cu exigentele impuse de revoluția științifică si tehnică și cu cerințele de calitate din întreaga activitate economico-socia- lă. Ridicarea nivelului de pregătire a întregii populații va reprezenta o modificare calitativă în caracterul diviziunii sociale a muncii, contribuind atit la afirmarea personalității umane, cit și la satisfacerea superioară a intereselor și cerințelor generale ale societății.în conformitate cu strategia dezvoltării intensive, calitative a economiei românești, în cincinalul 1986—1990 se va realiza formarea profesională a unui număr de aproape 2 milioane persoane ; vor fi pregătiți peste 1,2 milioane de muncitori calificați, tehnicieni si maiștri si 146 mii de ingineri si alte cadre de specialitate cu studii superioare. îndeosebi pentru ramurile de bază — construcția de mașini, metalurgia, industriile minieră, petrolieră, chimică, a materialelor de construcții, iar pentru agricultură se va asigura formarea a 590 mii de persoane calificate. Programele de perfecționare a pregătirii profesionale vor cuprinde anual circa 3 milioane de persoane.Asemenea direcții de acțiune concepute cu aportul determinant al conducătorului partidului și statului nostru, pentru ridicarea pe un plan superior a procesului de pregătire si perfecționare a forței de muncă tin seama si de faptul că progresul știintifico-tehnic complex și rapid impune sporirea interdependentelor 
dintre diferitele categorii de perso

publice și colectivelor de oameni ai 
muncii în întărirea ordinii de drept 
socialiste.

Conștienți de sarcinile de mare 
răspundere care le revin din hotărî- 
rile de partid și legile tării, angajați 
plenar in efortul comun al întregului 
popor de înfăptuire a mărețelor 
obiective ale istoricului Congres al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân pentru edificarea noii societăți, 
juriștii își exprimă angajamentul 
solemn fată de conducerea partidu
lui, fafă de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, de 
a milita neobosit pentru transpune
rea în viată a politicii partidului, 
pentru întărirea orînduirii noastre, 
pentru apărarea legalității socialiste 
și ordinii de drept, pentru dezvolta
rea conștiinței juridice socialiste a 
tuturor cetățenilor țării.

! si silvice
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, pentru intensificarea muncii de 
cercetare, pentru scurtarea timpului 
în care rezultatele obținute să ajun
gă în producția agricolă.

Acum, la ora bilanțului marilor 
realizări ale celor două decenii de 
izbinzi, vă dorim din adincul inimii, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, viată lungă și 
neslăbită putere de muncă, pentru 
ca România să prospere, agricultura 
țării noastre să înflorească pe mai 
departe, pentru ca știința româ
nească să ocupe un loc tot mai demn 
de măreața epocă pe care o trăim.

nal muncitor. Dezvoltarea puternică a științei, integrarea ei directă în toate momentele procesului reproducției socialiste lărgite determină creșterea rolului muncitorului productiv 
colectiv, care se înfățișează ca un complex de munci si funcții ale mai multor lucrători ce produc laolaltă valoare și plusprodus. Categoria de muncitor productiv colectiv desemnează totalitatea personalului de diferite profesiuni sau specializări — muncitori, tehnicieni, ingineri, oameni de știință, cercetători, proiec- tanți. analiști s.a. — care încadrează aparatul de producție al societății, asigurînd direct sau indirect funcționarea lui și o înaltă eficientă economică. Actuala revoluție științifico- tehnică face ca progresul forțelor de producție și creșterea venitului national să fie condiționate prioritar de activitatea muncitorului productiv colectiv, care are în centrul său specialiști de înaltă calificare ce depun o muncă deosebit de complexă.Pregătirea si perfecționarea forței de muncă pe coordonatele concepției profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu implică tot mai mult, in condițiile dezvoltării intensive. ale funcționării noului mecanism economic bazat pe autocondu- cerea. muncitorească si autogestiunea economico-financiară. creșterea importantei pregătirii economice a forței de muncă. Aceasta presupune asimilarea unui sistem de cunoștințe științifice economice si formarea unor deprinderi practice si a unui mod superior de a gîndi si acționa în procesul muncii ca buni gospodari, preocupați în permanentă de a utiliza cît mai eficient resursele și de a spori productivitatea, rentabilitatea. Mai mult, se impune dezvoltarea unei conștiințe economice la toți membrii societății noastre pentru că. în ultimă instanță, fiecare beneficiază de rezultatele producției sociale. De asemenea, trebuie să avem în vedere că dezvoltarea puternică a științei și tehnicii actuale necesită convertirea sistematică a tehnicului în economic, în scopul cuantificării mai exacte a eficienței economice încă din momentul conceperii și proiectării noilor produse, noilor tehnologii de fabricație. Această latură se evidențiază mai ales în condițiile în care pînă in 1990 circa 95 la sută din produsele românești trebuie să fie din punct de vedere tehnic și calitativ la nivelul celor existente pe plan mondial, iar cel puțin 2—5 Ia sută dintre ele trebuie să aibă parametrii tehnici și calitativi care să situeze România pe primul loc în 
lume. Realizarea acestui obiectiv strategic implică o profundă muncă de creație științifică, tehnică, precum si o amplă gîndire economică pentru a gospodări cît mai bine resursele, pentru a asigura competitivitatea produselor românești sub aspect calitativ și economic.înfăptuirea hotăririlor istorice ale Congresului al XIII-lea al P.C.R. necesită deci îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale Si politice a forței de muncă, ridicarea ^nivelului general de cultură și de cunoștințe științifice ale întregii populații. Competența tehnico-profesională și conștiința politică înaltă a tuturor oamenilor muncii, asigurate pe temeiul concepției profund științifice și de largă perspectivă istorică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. reprezintă un factor calitativ decisiv in dezvoltarea intensivă, eficientă a economiei românești. în afirmarea personalității umane. în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României libere și independente.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Columbia, ambasadorul acestei țări la București, Lucella Ossman de Duque, a oferit vineri seara o recepție.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, miniștri, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
Angajare fermă pentru îndeplinirea 

sarcinilor de plan pe acest anîn întreaga țară au avut loc adunări festive pentru decernarea „Steagului roșu" și a „Diplomei de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, acordate întreprinderilor industriale, exploatărilor miniere, schelelor petroliere. trusturilor de construcții, întreprinderilor agricole de stat, unităților de transport și telecomunicații, de comerț, gospodărie comunală și de prestări de servicii, institutelor de proiectare și cercetare, distinse cu înalte titluri și ordine ale Republicii Socialiste România pentru rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe anul 1984.într-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare patriotică, participanții la adunări au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele Republicii, telegrame prin care exprimă recunoștința profundă a colectivelor lor de muncă pentru prețuirea pe care conducerea partidului și statului o acordă activității desfășurate cu abnegație de. toți cei ce muncesc în vederea realizării sarcinilor de plan, a unei producții de înaltă calitate și eficientă, perfecționării activității de cercetare științifică și tehnică, creșterii productivității muncii, gospodăririi judicioase a materiilor prime și materialelor, a energiei și' combustibililor. Colectivele distinse și-au reafirmat înalta lor apreciere și gratitudinea fierbinte față de contribuția inestimabilă a tovarășului
Un nou magazin în CapitalăPe calea 13 Septembrie din Capitală, la intersecția cu bd. Tudor Vladimirescu și șos. Panduri, s-a deschis ieri un magazin de textile, confecții și încălțăminte aparținînd rețelei I.C.L. Universal. Cu o suprafață desfășurată de peste 2 000 mp, dispusă pe două niveluri, noul magazin desface o gamă variată de mărfuri pentru adulți. La parter se află raioane de tricotaje, ciorapi, țesături de toate categoriile — pentru lenjerie de corp și de pat, îmbrăcăminte etc., precum și decoratiuni interioare. Etajul cuprinde raioane de încălțăminte, confecții, galanterie, marochinărie pentru bărbați și femei.Se remarcă bogăția și varietatea ofertei de marfă, ponderea revenind noutăților de sezon lansate de industria noastră și care țin perfect pasul cu moda ’85. Acest lucru este pus în evidență datorită modulul inspirat de organizare a magazinului. Cu multe spații-expoziție, unde se prezintă mostre din întregul fond de marfă existent în unitate, spații constituite ca niște alveole specializate în care sînt grupate judicios articole complementare. De pildă, la confecții femei se găsesc într-o alveolă

REMARCABILE FAPTE DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)greș al IX-lea al partidului, aici, în preajma celebrului Pod înalt, unde se înalță acum o puternică și modernă platformă industrială — nu exista decit un teren mlăștinos, plin de bălării.— Cele două decenii de aur — ne spune maistrul Mihai Cărare, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Mecanica" — au fost și pentru noi, vasluienii, ca pentru) întreaga țară, cele mai bogate în împliniri din întreaga istorie a acestor străvechi plaiuri românești. Iată de ce, cu dragoste și recunoștință, oamenii muncii de pe platforma industrială vasluiană tin să omagieze prin fapte, prin remarcabile fapte de muncă, aniversarea acestor douăzeci de ani ai „Epocii Ceaușescu".Cîteva din aceste fapte de muncă, așa cum ne-au fost transmise ieri de corespondentul nostru Petru Necula : colectivul întreprinderii „Mecanica" a realizat suplimentar 893 reductoare industriale, produse de mecanică fină și piese de schimb în valoare de 21,3 milioane lei, 166 tone de utilaje pentru explorări geologice. și altele ; întreprinderea de materiale izolatoare și-a îndeplinit înainte de termen planul cincinal ; combinatul de fire sintetice a obtinut. numai prin valorificarea superioară a materialelor refolosibile, o producție- marfă suplimentară în valoare de 7 milioane lei ; întreprinderea de aparate de măsură și control a produs ieri aparatul cu numărul 6 500 000. Și toate acestea — într-o localitate numită Vaslui, care, acum 20 de ani, nu avea, practic, nici un fel de industrie.La rîndul lor, oamenii muncii de pe șantierele de construcții din 
județul Teleorman acționează cu energii sporite pentru îndeplinirea planului în’condiții de înaltă calitate și eficiență. Ca urmare a măsurilor întreprinse pe toate șantierele pentru promovarea unor soluții constructive și tehnologii de execuție moderne și eficiente, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea mai accentuată a productivității muncii, planul la lucrările de invesțiții pentru perioada care a trecut din acest an a fost depășit cu aproape 17 milioane lei. „în cei 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului pentru dezvoltarea economico-socială a județului Teleorman s-a alocat un vo

Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, ambasadorul acestei țări la București, Boguslaw Stahura. a organizat, vineri, o întîlnire prietenească cu reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, atașați culturali și de presă ai unor ambasade străine la București. (Agerpres)

Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, la mărețele împliniri din anii glorioși ai epocii de aur deschise în istoria multimilenară a patriei de Congresul al IX-lea, care l-a ales în fruntea partidului. Ei și-au exprimat, totodată, hotărîrea neclintită de a transpune in viață obiectivele Congresului' al XIII-lea al P.C.R., de a înfăptui Programul partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, de a contribui, prin noi și tot mai mari realizări, Ia progresul și înflorirea României socialiste.Telegramele dau glas voinței tuturor oamenilor muncii din patria noastră de a acționa cu responsabilitate revoluționară pentru realizarea ritmică a producției, pentru introducerea mai accentuată a progresului tehnic în toate ramurile de activitate, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru creșterea productivității și eficientei muncii, reducerea consumurilor materiale, de energie și combustibili.Se exprimă, de asemenea, adeziunea deplină a celor ce muncesc fată de politica internă și externă a partidului și statului, față da exemplara activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată înfăptuirii dezarmării, apărării păcii și securității popoarelor, întăririi colaborării și înțelegerii internaționale, activitate care a ridicat necontenit prestigiul României socialiste în lume. (Agerpres)
separată pantaloni și șorturi de vară într-o mare diversitate de țesături, modele, culori și, tot aici, bluze, bleizere, canadiene, jachete, la fel de diferite ca sortiment, dar care se pot 'combina cu primele, alcătuind compleuri moderne, pentru toate gusturile. în apropiere se află cabine de probă, oglinzi pe rotile, precum și ateliere de retuș. Cumpărătorul va fi plăcut surprins de multitudinea inovațiilor în materie de expunere a mărfurilor : de la covoarele suprapuse, care se pot alege prin răsfoire, sau cămășile înșirate pe verticală în rafturi-coșuri și nu agățate, ca pînă acum, de la pantalonii așezați lejer în formă de evantai pină Ia eșarfele prinse în clame. La fel de plăcută este însăși ținuta magazinului. Finisajele de calitate și bun-gust, fundaturile îmbrăcate în polirom alternînd cu fișii de oglindă, mobilierul adecvat, decorul animat de mulțimea manechinelor, alte amănunte care compun laolaltă o ambianță deosebit de agreabilă recomandă acest nou magazin ca pe o unitate reprezentativă a unui comerț modern, civilizat. 
(G. Bondoc).

lum de investiții de peste 44 miliarde lei — ne spune inginerul Marcu Ionescu, secretar al comitetului județean de partid. Au fost ctitorite mari platforme industriale în Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea și Videle. Nu mai puțin de 90 la sută din fondurile fixe existente in momentul de față în județul nostru sînt realizate în ultimele două decenii.în prezent — ne transmite Stan Ștefan, corespondentul nostru — constructorii teleormăneni și-au concentrat forțele la execuția unor noi obiective industriale la întreprinderea de rulmenți din Alexandria, la schelele de producție petrolieră din Poeni și Videle, la întreprinderea de tricotaje din Turnu Măgurele, precum și la noile ansambluri de locuințe și obiective sociale din Alexandria, Roșiori de Vede și Turnu Măgurele.Bilanț bogat și în activitatea colectivului de la Trustul antre
priză generală de construcții- 
îuontaj Cluj, distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", care a dat ieri în folosință cel de-al1 000-lea apartament din planul peacest an. Constructorii clujeni se mîndresc cu faptul că, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, aplicînd cu consecvență în viață orientările și indicațiile date de secretarul general al partidului, și-au adus contribuția la dezvoltarea și înflorirea fără precedent a orașelor și satelor din această parte a țării. în acești 20 de ani — ne transmite corespondentul nostru Marin Oprea — constructorii clujeni au înălțat și dat în folosință oamenilor muncii 113 000 apartamente, edificii culturale, de învățămînt și sănătate, numeroase unități comerciale și prestatoare de servicii pentru populație. Și o cifră semnificativă, care vorbește de la sine : 85 lasută din populația județului Cluj locuiește acum în case noi, confortabile.Tot la înălțime se dovedesc șl 
constructorii hidrocentralelor de 
pe Valea Sebeșului. Ei au realizat străpungerea primului tronson de2 364 metri liniari al galeriei deaducțiune de la centrala Săsciori. O realizare care permite accelerarea lucrărilor de punere în funcțiune a acestui nou obiectiv energetic, care va avea o putere instalată de 44 MW, fiind cea de-a patra din constelația de lumini a Văii Sebeșului. J

ZIUA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Excelenței Sale
Domnului BELISARIO BETANCOUR CU ART AS

Președintele Republicii Columbia BOGOTASărbătorirea Zilei naționale a Columbiei îmi oferă prilejul deosebit de plăcut' de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului columbian prieten.îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și întări în continuare, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în întreaga lume, al instaurării unei noi ordini economice internaționale.
—-------------------- --Poporul columbian aniversează astăzi împlinirea a 175 de ani de la proclamarea independenței naționale.Țară sud-americană cu o străveche istorie și civilizație, Columbia era cunoscută pînă nu demult drept „țară a cafelei". Cele peste 500 000 tone de boabe produse anual continuă să situeze Columbia pe locul al doilea în lume — după Brazilia — în ierarhia producătorilor de cafea. Dar ponderea acestui produs s-a redus simțitor în comparație cu trecutul destul de apropiat. Tendința spre diversificarea agriculturii s-a materializat în ultimii ani în extinderea plantațiilor de bumbac, banane și. arbori de cauciuc, in sporirea suprafețelor cultivate cu cereale și legume, în aplicarea unui plan de sporire a șeptelului bovin — toate acestea Iexprimînd orientarea spre folosirea potențialului agricol ca sursă de finanțare a altor ranrjuri economice, în primul rînd a industriei. Aceasta fiindcă accelerarea industrializării a devenit o opțiune fundamentală pentru Columbia.Dacă la început industria colum- blană era concentrată în jurul principalelor centre urbane — Bogota, Medellin, Call și Barran- quilla — fiind dominată de producția bunurilor de consum, în cadrul căreia sectoarele alimentar și textil dețineau ponderea cea mai însemnată, în ultimii ani investițiile au început să fie orientate tot mai mult spre asemenea ramuri ca siderurgia, industria chimică, a automobilelor, cimentului și petrolului, bazate pe valorificarea superioară e resurselor naționale. De o aten-
tv
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Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 Iulie, ora 20 — 23 iulie, 
ora 20. In țară: Vremea va fi căldu
roasă, .îndeosebi în sudul tării. Cerul 
va fl variabil. In regiunile nordice vor 
cădea averse locale de ploaie, însoțiteInformații

ȘAH. • înaintea ultimelor trei runde, în turneul interzonal feminin de la Havana conduce Nana Alek- sandria (U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată de Dana Nuțu (România), Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 7,5 puncte. Elena Ahmiloskaia (U.R.S.S.) 7 puncte. Pia Cramling (Suedia) 6,5 puncte, etc. Conform regulamentului, primele trei clasate se califică pentru ■ turneul candidatelor la titlul mondial deținut de Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.). In rundele finale, maestra româncă Dana Nuțu va juca succesiv cu Nava Shterenberger (Canada), Nana Ioseliani (U.R.S.S.) și Zirka Frometa (Cuba). • In runda a 4-a a turneului internațional de la Na- lenchowe (Polonia), Constantin Ionescu l-a învins pe polonezul Psze- woznik. In clasament conduce bulgarul Velikov cu 3 puncte, urmat da Constantin Ionescu — 2,5 puncte.
BASCHET. în prima zi a turneului internațional pentru juniori de la Olsztiyh (Polonia) echipa României a întrecut cu 102—57 (50—20) formația R.D. Germane.

----------------------------------------------------

Drepturile și avantajeleEconomisirea organizată prin Casa de Economii și Consemna- țiuni constituie un proces obiectiv prin care populația are posibilitatea să acumuleze treptat anumite fonduri bănești în scopul de a le folosi ulterior pentru satisfacerea dorințelor personale. Atit timp cît banii sint păstrați la C.E.C., depunătorii beneficiază de multiple drepturi și avantaje, care conferă actului economisirii caracteristici de largă eficiență și utilitate pentru toți depunătorii.Astfel, in afara avantajelor specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii își păstrează banii, aceștia beneficiază și de drepturile și avantajele generale acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni tuturor depunătorilor.Un prim și important avantaj pe care îl conferă economisirea organizată prin C.E.C. îl constituie do- 
bînzile și cîștigurilc, care contribuie la creșterea veniturilor bănești ale depunătorilor. Un alt important avantaj constă în faptul că 
statul garantează depunerile populației la C.E.C.în gama largă a avantajelor generale asigurate tuturor depunătorilor consemnăm totodată scutirea 
de impozite și de taxe a sumelor păstrate la C.E.C., a dobînzilor și cîștigurilor acordate ; dreptul de-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 
ție specială se bucură extracția cărbunelui (rezervele cunoscute fiind estimate la 40—60 miliarde de tone). Se află în curs de aplicare un plan energetic național, considerat fundamentul ansamblului de proiecte privind dezvoltarea economică și socială a țării.în ce privește politica externă, ca membră a „Grupului de la Contadora" — din care face parte împreună cu Mexicul, Venezuela și Panama — Columbia acționează pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a situației' din America Centrală._ Poporul român urmărește cu simpatie eforturile poporului columbian pentru progresul multilateral al țării. Spre satisfacția reciprocă, relațiile de prietenie și colaborare româno-columbiene, întemeiate pe principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, cunosc o evoluție ascendentă în diferite domenii — politic, economic, tehnico-științific și cultural. Raporturile de conlucrare rodnică dintre România și Columbia au fost puternic impulsionate de înțelegerile convenite cu prilejul vizitei oficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu în Columbia și al dialogului la nivel înalt româno- columbian de la București, care au deschis noi și ample perspective raporturilor bilaterale. Răspunzînd intereselor ambelor țări, dezvoltarea colaborării prietenești dintre România și Columbia slujește, în același timp, cauzei păcii și progresului în lume.

Ceaușescu. 20 de ani de remarca
bile contribuții la edificarea unei 
lumi a păcii, mai bune și mal 
drepte
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de descărcări electrice șl izolat de 
grindină. In rest, ploi de scurtă du
rată, cu totul Izolat. Vint slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 11 șl 21 grade, Iar cele 
maxime între 23 șl 33 grade, Izolat 
mal ridicate In sud. In București: 
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bil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt în general slab. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse Intre 17 și 20 
grade, iar cele maxime între 30 și 33 
grade.sportive

FOTBAL. Turneul international de fotbal pentru juniori II, desfășurat Ia Rackeve (Ungaria), a fost cîștigat de formația U.R.S.S., care a întrecut în finală cu 3—1 (0—0) selecționata R.D. Germane. în ultima zi a competiției, echipa României a învins selecționata Cehoslovaciei cu 4—3 (2—3) și s-a clasat pe locul 5.
SCRIMĂ. Proba de spadă din cadrul campionatelor mondiale de scrimă, ce se desfășoară la Barcelona, a fost cîștigată de francezul Philippe Boisse (în finală, 10—8 cu cehoslovacul Jaroslav Jurka). Pentru locul trei Philippe Riboud l-a învins cu 10—8 pe Eronoe Kolczonay (Ungaria). Sorin Saitoc (România) a ocupat locul 8.
POLO PE APĂ. în ultima zi a turneului internațional de polo pe apă de la Hodmezevasarhely (Ungaria), echipa Crișul Oradea a terminat Ia egalitate (10—10) cu formația iugoslavă Rijeka. în clasamentul final, pe primul loc s-a situat selecționata orașului gazdă, urmată ele Rijeka, Crișul Oradea, Lodz, Szeol, Viena.

depunâtorilor la C.E.C.
punătorilor de a împuternici alte persoane să dispună de sumele depuse la C.E.C. ; dreptul de condi
ționare a restituirilor, ca și impres
criptibilitatea depunerilor, a dobin- zilor și a cîștigurilor acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni, depunătorii avînd dreptul să dispună timp nelimitat de sumele depuse, de dobînzile și ciștigurile rezultate prin tragerile la sorți.Pentru a răspunde dorințelor populației, Casa de Economii și Consemnațiuni — singura instituție autorizată să păstreze economiile bănești personale — oferă permanent o gamă variată de instrumente de economisire, care sînt destinate să satisfacă preferințele tuturor cetățenilor adepți ai chibzuinței și spiritului gospodăresc.Astfel, in afara libretelor de economii de diferite feluri, populația are permanent la dispoziție obligațiuni C.E.C. cu vîștiguri și conturi curente personale, iar cei mai mici depunători — elevii — instrumente de economisire specifice vîrstei și preocupărilor lor. Printr-o vastă rețea de unități care este răspîn- dită în întreaga țară. Casa de Economii și Consemnațiuni asigură o bună servire a tuturor depunătorilor, iar prin înființarea de unități și puncte de servire C.E.C. în numeroase unități economice și instituții se asigură servirea oamenilor muncii chiar la locul lor de muncă.

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

TELEORMAN : Producție fizică 
suplimentarăîn județul Teleorman, preocuparea stăruitoare pentru sporirea producției industriale și adaptarea structurii sale la noile cerințe ale dezvoltării economice s-a materializat în perioada care a trecut din 

acest an în realizări Importante. Astfel au fost livrate suplimentar 22 milioane mc gaze naturale, mijloace de automatizări electronice și electrotehnice în valoare de peste 34 milioane lei, 331 tone îngrășăminte chimice, 36 tone corpuri de încălzire, mașini și utilaje agricole, cherestea, tricotaje, confecții și alte produse. Față de aceeași perioadă a anului trecut, volumul producției-marfă obținute este mai mare cu peste 300 milioane lei, întregul spor fiind realizat prin creșterea productivității 

muncii. Printre colectivele de muncă fruntașe se numără cele de la întreprinderea de panouri și tablouri electrice și întreprinderea de aparataje și accesorii din Alexandria, (Stan Ștefan).
MIERCUREA-CIUC : 

Ansambluri moderne 
în noul centru civicNoi ansambluri de locuințe au fost date în folosință în noul centru civic al municipiului Miercurea- Ciuc. îmbinînd în structura lor ar

hitecturală elementele construcției tradiționale cu cele moderne, zveltele blocuri cu acoperișuri în șarpantă, cu balcoane frumos ornamentate, cu spații comerciale la parter, rînduite cu chibzuință și simț estetic, se integrează în mod armonios în peisajul urbanistic renăscut al așezării de la poalele Harghitei. Numărul apartamentelor date în folosință în noul centru civic al municipiului Miercurea- Ciuc a ajuns acum la 2 800. 
(I.D. Kiss).

CURTEA DE ARGEȘ : 
Produse noi, cu consumuri 

materiale reduseConcomitent cu înnoirea producției, colectivul întreprinderii de porțelan pentru menaj din Curtea de Argeș se preocupă stăruitor de reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibil. Este de remarcat faptul că 70 la sută din produsele ce se realizează în prezent aici sînt noi și reproiectate, cu o greutate mai mică față de cel® 

fabricate pînă acum. O altă preocupare a colectivului este aceea a recuperării integrale și reintroducerii în fabricație a resturilor tehnologice, ceea ce Înseamnă in acest an o economie de 450 tone de materii prime. De asemenea, a fost recuperată în proporție de 96 la sută căldura rezultată din procesul de ardere. (Gheorghe Cîrstea).
TULCEA : Nave livrate 
suplimentar la exportOamenii muncii din cadrul în

treprinderii de construcții de nave și utilaj tehnologic din Tulcea, ac- ționind cu răspundere pentru diversificarea și . creșterea calității producției, au livrat în acest an primele nave la export. Este vorba de navele de 2 000 tdw destinate transporturilor fluviale. Este de remarcat faptul că incă de pe acum, planul anual la export al unității a fost îndeplinit, iar pînă ia 31 decembrie constructorii navali din Tulcea vor livra suplimentar partenerilor externi alte două nave fluviale. (Neculai Amihulesei).



\ Manifestări consacrate împlinirii \

ia două decenii de la Congresul
\ 
\

\*
*
*

al IX-lea al P.C.R.
Prin conferințe, expoziții de 

numeroase manifestări, continuă __ ... ______ ,
diverse capitale ale lumii, împlinirea a două decenii de la istoricul 
Congres al IX-lea al P.C.R. La toate aceste manifestări este omagiată 
personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, se relevă cu preg
nanță contribuția determinantă a gîndirii sale novatoare, revoluțio
nare la marile realizări pe care poporul român le-a înregistrat în toate 
domeniile, în ultimele două decenii.

fotografii, prezentări de filme, alte 
să fie marcată, în aceste zile, în

HARARE 19 (Agerpres). — La 
Harare a fost deschisă o expoziție 
documentară de fotografii, intitu
lată „Realizările remarcabile ale 
României socialiste in ultimele 
două decenii". Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de președintele 
senatului Republicii Zimbabwe, 
Nollan Makombe, membru al Co
mitetului Central al Z.A.N.U., care, 
in numele conducerii acestui partid, 
a adresat calde felicitări poporului 
român și Partidului Comunist Ro- 

. mân, cu prilejul acestei aniversări 
i jubiliare, subliniind că succesele 
’ înregistrate de România pe calea 
V construirii socialismului constituie 
i o permanentă sursă inspiratoare 
' pentru întregul popor Zimbabwean, 
4 contribuind, totodată, la întărirea 
1 forțelor progresiste ce luptă pentru 
’ emancipare socială și națională, 
i pentru făurirea unei lumi mai 
* bune și mai drepte.

A fost reliefată puternic contri
buția hotăritoare a secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae ~ 
noitor 
IX-lea, 
două 
temelii 
tre, ridicind România pe noi trepte 
de progres și civilizație. Au fost 
evidențiate, de asemenea, relațiile 
de strinsă prietenie și solidaritate 
statornicite intre cele două partide 
și popoare ale noastre, voința co
mună de a da noi dimensiuni coo
perării bilaterale pe multiple pla
nuri.

\ 
\ 
\
\ 
\

Ceaușescu, la procesul in- 
inaugurat de Congresul al 
proces care, de-a lungul a 
decenii, a transformat din 

structurile societății noas-

I LISABONA 19 (Agerpres). — La 
i Universitatea din Lisabona a avut 
) loc o manifestare in cadrul căreia 

a fost prezentată conferința 
„1965—1985 — cea mai fructuoasă 
epocă din istoria României". Expu
nerea a relevat însemnătatea 
istorică a Congresului al IX-lea 
al P.C.R., care a 
fruntea partidului pe

ales in 
tovarășul

Nicolae Ceaușescu, eveniment ce a 
inaugurat în istoria României cea 
mai fructuoasă perioadă, numită, 
cu justificată mândrie, „Epoca 
Ceaușescu".

Au fost evidențiate pe larg 
uriașele transformări revoluționare 
petrecute în România și succesele 
obținute de poporul român in ulti
mii 20 de ani in toate domeniile 
vieții materiale și spirituale. S-au 
reliefat politica de pace, prietenie 
și colaborare cu toate statele lumii, 
înaltul prestigiu și rolul activ al 
României , in viața internațională.

*
I
I
I
I*
I

*
I
I

ANKARA 19 (Agerpres). — La 
Centrul cultural Kemal .Atatiirk din 
Istanbul a fost deschisă o expozi
ție documentară de fotografii con
sacrată realizărilor obținute de 
România în ultimii 20 de ani in 
domeniile economiei, culturii, știin
ței și învățământului, precum și o 
expoziție de artizanat și albume 
de artă. /

In alocuțiunile rostite la vernisaj ' 
au fost subliniate realizările re- i 
marcabile obținute de țara noastră • 
sub conducerea ' clarvăzătoare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
dorința poporului român de a trăi 
în pace și înțelegere cu celelalte 
popoare.

S-a subliniat că această manifes
tare constituie o expresie a dorin
ței comune a celor două țări de a 
promova pe mai departe coopera
rea și de a extinde contactele in 
domeniile culturii, artei și științei, 
pentru o mai bună înțelegere intre 
cele două națiuni, așa cum se men- . 
ționează în declarația comună sem- ț 
nată recent de președinții Romă- 1 
niei și Turciei. *

S-a exprimat convingerea că aceasta manifestare contribuie la 1 
mai buna cunoaștere a realizărilor t 
României de către poporul turc, i 
la apropierea în continuare între ’ 
cele două popoare.

„Spațiul extraatmosferic — patrimoniu comun 
al întregii umanități64 

Intervenția reprezentantului român 
la Conferința pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 19 (Agerpres). — în cadrul Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, la inițiativa mai multor delegații, intre care și cea a României, a l’ost creat un comitet special care, paralel cu dezbaterile generale din plenarele conferinței, a luat în discuție problema elaborării unor măsuri destinate prevenirii cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic.Luind cuvîntul în acest comitet, reprezentantul țării noastre a relevat necesitatea ca, în abordarea problemelor spațiului extraatmosferic, să se pornească de la principiul că acesta constituie un patrimoniu comun al întregii umanități, rezervat exclusiv utilizărilor pașnice. Obiectivul fundamental al tuturor eforturilor depuse pe plan internațional în acest sens — a subliniat el — trebuie să fie acela de a se pune capăt cursei înarmărilor, de a se

trece Ia Înghețarea și apoi reducerea armelor nucleare și a altor armamente și, in acest cadru, la oprirea oricăror acțiuni de utilizare a spațiului cosmic in scopuri militare.Evidențiind marea răspundere care revine oamenilor de știință, ale căror descoperiri sînt folosite tot mai mult în scopuri distructive, vorbitorul a spus că — in viziunea României — este necesar ca oamenii de știință de pretutindeni să acționeze în așa fel încît cuceririle științei să fie folosite numai în scopuri pașnice.Reprezentantul român a relevat, de asemenea, importanța identificării — încă din această fază a lucrărilor comitetului special — a unui ansamblu de măsuri care să facă obiectul unor negocieri concrete în vederea prevenirii și, în final, a interzicerii utilizării spațiului extraatmosferic în scopuri militare.

STATELE IN CURS
DE DEZVOLTARE GRAV 
AFECTATE DE POVARA

DATORIEI EXTERNEBRASILIA 19 (Agerpres). — Excedentul comercial al Americii Latine în 1984 a fost aproape in întregime absorbit de plata dobinzilor la datoria sa externă, a declarat. Ia Brasilia, expertul argentinian Norberto Gonzalez, secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină și Caraibi (C.E.P.A.L.).Gonzalez, care efectuează, în prezent, o vizită oficială de trei zile în Brazilia, a precizat că acest excedent comercial a fost de 38 miliarde dolari in 1984, în vreme ce dobinzile la datoria externă a țărilor latino- americane, estimată la peste 360 miliarde dolari, au atins, în cursul aceluiași an, nivelul de 37,4 miliarde dolari.Secretarul executiv al C.E.P.A.L. și-a manifestat, totodată, preocuparea față de consecințele scăderii prețurilor la materiile prime exportate de către țările Americii Latine, ca și față de consecințele „valului de protectionism promovat de țările bogate", care, a subliniat el. blochează importurile de produse manufacturate sau semimanufacturate provenind din această regiune.LIMA 19 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului peruan „La Republica*', președintele Institutului latino-american de studii internaționale, Juan Somavia, a subliniat necesitatea urgentă a cooperării pe plan politic între țările continentului pentru a înfrunta problemele comune ce le afectează, între care cea a datoriei externe — informează agenția Prensa Latina. El a relevat că o mobilizare politică va permite sensibilizarea opiniei publice din statele occidentale industrializate in legătură cu implicațiile și consecințele actualei crize economice a țărilor latino-americane și ale datoriei externe ce apasă pe umerii lor și, în același timp, asupra necesității găsirii de soluții pentru a le rezolva.Juan Somavia a apreciat, totodată, că intensificarea cooperării regionale pe plan politic va contribui la stabilitatea și aprofundarea proceselor naționale de transformări democratice.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 19 (Agerpres). — Situația se menține, în continuare încordată de-a lungul liniei de demarcație dintre sectoarele de est și de vest ale Beirutului, ca urmare a schimburilor de focuri dintre milițiile creștine și musulmane, relevă agențiile France Presse și Reuter. Ciocnirile s-au semnalat în special în zona vechiului centru al orașului. în cartierele de locuințe și în suburbii.Pe de altă parte, în zona de vest a Beirutului, preponderent musulmană. continuă să se aplice măsurile prevăzute în planul de securitate pentru această parte a orașului, conform înțelegerii realizate săptămîna trecută de reprezentanții grupărilor politice libaneze.DAMASC. 19 (Agerpres). — Siria se pronunța pentru reglementarea echitabilă a problemei Orientului Mijlociu și pentru instaurarea păcii în regiune — a declarat, la Damasc, președintele Hafez Al Assad. Convocarea unei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, ar constitui o cale practică de instaurare a unei păci jusțe și durabile în această parte a lumii — a arătat Hafez Al Assad.AMMAN 19 (Agerpres). — Orga

nizația pentru eliberarea Palestinei (O.E.P.) trebuie să ia parte la întregul proces de pace, fiind singurul reprezentant legitim al poporului palestinian — se arată într-un document al Ministerului iordanian al Afacerilor Externe, citat de agenția PETRA. Pronunțîndu-se pentru o conferință internațională de pace în Orientul Mijlociu, M.A.E. iordanian apreciază că această problemă constituie un element de bază al politicii iordaniene. Documentul cheamă, în același timp, statele arabe să depășească divergențele și să-și unească eforturile pentru realizarea țelurilor lor principale.CAIRO 19 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat săptămînalului egiptean „Al Moussawar". Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a reiterat ideea organizării unei conferințe internaționale asupra problemei palestiniene. El a arătat că la această reuniune se impune prezența membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate. Pe de altă parte, referindu-se la inițiativa ior- daniano-palestiniană din februarie a.c., Yasser Arafat a relevat -că a- ceasta reprezintă o încercare de a impulsiona rezolvarea problemei palestiniene. informează Qatar News Agency, citind interviul menționat.

Apreciere a Hui Politic al C.C. al P.C.U.S. 
in legătură cu recentele acorduri sovieto-chinezeMOSCOVA 19 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a aprobat informarea prezentată de N. Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., cu privire la convorbirile avute cu Yao Yilin, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze. Biroul Politic a relevat marea importantă a acordurilor semnate cu prilejul convorbirilor în problemele colaborării economice.

comerciale și tehnice dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză. A fost reafirmată necesitatea continuării eforturilor ambelor părți, pe baze reciproc acceptabile și reciproc avantajoase, in scopul depășirii complete a perioadei negative din relațiile sovieto- chineze și restabilirii colaborării bazate pe bună vecinătate, informează agenția T.A.S.S.
Populația de culoare din R.S.A. 

supusă unor noi acțiuni represivePRETORIA 19 (Agerpres). — Forțele polițienești ale regimului minoritar rasist de la Pretoria continuă actele de represiune la adresa populației de culoare majoritară, care luptă pentru abolirea inumanei politici de apartheid — transmit agențiile internaționale de presă.Joi, pentru a doua zi consecutiv, poliția a intervenit cu brutalitate împotriva participanților la acțiunile de protest din Soweto, marea aglomerare urbană rezervată negrilor, de lîngă Johannesburg, făcînd apel, ca de obicei, Ia grenade lacrimogene, bastoane și gloanțe de cauciuc, pre-

cum și la cîinl dresați special. O persoană de culoare a fost ucisă, iar altele două rănite. Alți 122 participant! la o demonstrație au fost arestați la Katlehong, la est de Johannesburg.Potrivit politiei sud-africane, de la inceputul acestei săptămini 10 persoane au fost ucise in împrejurări similare, iar în ultimele 17 luni — alte 500 și-au pierdut viața în cursul manifestațiilor tot mai viguroase ale populației de culoare îndreptate împotriva politicii da apartheid.
AGENȚIILE DE PRESĂ 

pe scurt
INTERVIU. Trebuie să ne întoarcem la principiile și la preve1- derile Actului final de la Helsinki — a declarat fostul cancelar al Austriei, Bruno Kreisky, într-un interviu acordat ziarului „Helsin- gin Sanomat". Procesul destinderii trebuie să fie general — a spus el — și acest proces trebuie să cuprindă și Orientul Mijlociu, America Centrală și Africa.

IN SPANIA, ALEGERI LA TER
MEN. Vicepreședintele cabinetului spaniol, Alfonso Guerra, a anunțat că alegerile generale vor avea loc în luna octombrie a anului 1986, cind se va împlini perioada legală a mandatului de patru ani al guvernului socialist prezidat de premierul Felipe Gonzalez.

unei conferințe internaționale care 
se desfășoară la Centrul american 
pentru problemele studierii ocea
nelor și atmosferei din Seatle 
(statul Washington). Sistemul 
COSPAS—SARSAT, din care fac 
parte sateliți artificiali ai Pămin
tului, în principal sovietici și ame
ricani, a început să funcționeze in 
septembrie 1982.

noirii Democratice, promotor al liniei politice a președintelui Ramalho Eapes. Decizia de legalizare, aprobată de Tribunalul Constituțional, a fost publicată in Buletinul Oficial al Republicii.

Sprijin soluționării 
prin mijloace pașnice 

a crizei 
din America CentralăCARACAS 19 (Agerpres). — Primul ministru al Italiei, Bettino Craxi, a reafirmat poziția țării sale potrivit căreia problemele cu care se confruntă America Centrală pot fi rezolvate doar prin negocieri, prin tratative politice.Intr-un interviu acordat săptămî- nalului venezuelean „Elite", premierul Craxi s-a pronunțat în favoarea reluării convorbirilor dintre Statele Unite și Republica Nicaragua in vederea normalizării raporturilor bilaterale și situației din regiune, ex- primîndu-și totodată sprijinul față de eforturile depuse de Grupul de la Contadora (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) în vederea soluționării prin mijloace pașnice a crizei din America Centrală.

„FORUM—’85". La Nairobi au luat sfirșit lucrările unei reuniuni a organizațiilor neguvernamentale de femei — „Forum—1985“ — care a marcat încheierea Deceniului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile femeii, lansat în 1976. Dezbaterile au fost consacrate e- xaminării problemelor privind rolul femeii în viața socială, economică, științifică și culturală, în lupta pentru pace.
PRIMIRE. Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Radovan Vlaikovici, l-a primit pe Mohamed Al-Zarouq ~ Comitetului Libiei, aflat prietenie în tuat un schimb de păreri cu privire la evoluția relațiilor bilaterale și unele aspecte ale situației internaționale — relatează agenția Taniug. A fost subliniată necesitatea consolidării mișcării de nealiniere, unității și capacității ei de acțiune.

Rajab, secretar al Popular General al în vizită oficială de Iugoslavia. S-a efec-

I VOT DE ÎNCREDERE. Camera Reprezentanților a parlamentului Belgiei a acordat vineri un vot deI incredere guvernului de tranziție Ial premierului Wilfried Martens, in vederea punerii în aplicare a unui „program de acțiune minim**, pînă la alegerile generale anticipate de
I la 13 octombrie. Senatul se va pro-| nunța simbătă asupra aceluiașiprogram.

ELIBERARE. Arnoldo Martinez Verdugo, lider al Partidului Socialist Unificat din Mexic (P.S.U.M.), fost secretar general al P.O. din Mexic și candidat prezidențial al acestei formațiuni politice la alegerile din 1982, sechestrat în urmă cu 18 zile de un comando al grupării extremiste autointitulată „Partidul săracilor**, a fost eliberat — a anunțat, la Ciudad de Mexico, un purtător de cuvînt al P.S.U.M. Cu citeva ore mai devreme, Felix Bautista Matias, de asemenea lider al P.S.U.M., sechestrat din luna februarie de aceeași grupare extremistă, a fost pus în libertate.

LEGE. In baza unei legi aprobate luna trecută de parlament, la propunerea Consiliului Național al Securității, vineri a fost ridicată legea marțială. în alte șase provincii din Turcia, unde se află și capitala țării, Ankara, precum și Izmir, cel de-al treilea oraș turcesc ca populație. Ea va fi înlocuită, pentru o perioadă de tranziție de patru luni, de o legislație de urgență.

ACCIDENT. Un grav accident 
a avut loc vineri la amiază in 
Italia, soldat cu moartea a aproxi
mativ 100 de persoane. Este vorba 
de cedarea unui dig de pămint 
bătut, care forma un lac de acu
mulare pe un afluent al riului 
Avisio, din nordul țării. Sub pre
siunea apei și slăbit de ploile 
abundente din ultimele zile, acesta 
s-a deschis, permițând scurgerea in 
numai citeva secunde a unui vo
lum de apă de 150 000 metri cubi 
în direcția comunei Tessero, cu 
2 500 locuitori, aflată la o altitu
dine de 1 200 metri. Masa de apă 
a cuprins 14 locuințe și patru ho
teluri aflate 
ristică.

in

ÎN al
această zonă tu-

FRANȚA. Minis-Muncii a dat pu-ȘOMAJUL terul francez blicității, la Paris, un raport asupra evoluției șomajului. Astfel, potrivit raportului, numărul șomerilor înregistrați oficial în Franța, la sfîrșitul lunii iunie, era de 2,408 milioane.
APEL. Rostind o alocuțiune radiotelevizată, cu prilejul împlinirii a 155 de ani de la adoptarea primei constituții a țării, președin- . tele Uruguayului, Julio Maria San- guinetti, a lansat un apel populației la amplificarea eforturilor * consacrate consolidării procesului național de transformări democratice — transmite agenția I.P.S. El a criticat încercările cercurilor conservatoare de a deturna de pe făgașul său normal cursul democratic al vieții politice interne și a reafirmat hotărirea guvernului său de a-și respecta toate angajamentele asumate față de popor.
COSPAS—SARSAT. Cu ajutorul 

sistemului internațional de sateliți 
ai Pămintului COSPAS—SARSAT 
au fost salvate viețile a 500 de 
persoane de la accidente de avion 
sau pe mare, s-a relevat in cursul

DECIZIE MONETARA. Ministrul italian al trezoreriei, Giovanni Goria, a hotărît vineri să închidă bursa de devize de la Roma, ca urmare a prăbușirii bruște a cursului monedei naționale — lira. Față de paritatea de 1 839,7 lire pentru un dolar, consemnată joi, moneda italiană a suferit o devalorizare de 19 procente, fiind schimbată vineri la circa 2 200 lire pentru un dolar. Agenția France Presse relevă că presiunile asupra lirei italiene s-au intensificat după anunțarea — vineri dimineața — a unui deficit record pe primele cinci luni al balanței comerciale externe a Italiei.
POPULAȚIA BRAZILIEI va 

ajunge, in anul 2000, la aproxima
tiv 180 milioane locuitori — trans
mite agenția Reuter, citind un 
comunicat apărut la Brasilia. La 
sfîrșitul anului trecut, Brazilia 
avea 135,5 milioane locuitori.

CONSTITUIRE. In Portugalia a fost constituit oficial Partidul îri-

Scuze tardive...
TOKIO 19 (A,gerpres). — Na

gasaki a refuzat să primească 
scuzele publice ale omului care, 
acum 40 de ani, a aruncat bom
ba atomică asupra acestui oraș 
japonez — a anunțat un repre
zentant al municipalității. „ti 
înțelegem regretele, însă multe 
victime ale bombei atomice mai 
suferă și azi și nu doresc să-l 
padă. pe .acest om" — a decla
rat oficialitatea menționată.

Potrivit agenției Reuter, Ker- 
mat Beahan, in vârstă de 66 de 
ani, omul care a declanșat bom
ba atomică aflată la bordul a- 
vionului american „B-29", s-a 
oferit să viziteze orașul Naga
saki pentru a-și cere scuze, cu 
ocazia celei de-a 40-a comemo
rări a tragediei de la 9 august. 
Explozia atomică a omorit, la 
Nagasaki, circa 70 000 de locui
tori și a lăsat un oraș in ruină.
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10 ANI DE LA SEMNAREA ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI

înfăptuirea securității europene
inseparabil legată de înfăptuirea dezarmării

Omagiul pe care întregul nostru popor îl aduce in aceste zile secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la aniversarea 
a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, pentru marile împliniri 
ale acestor ani, pentru certitudinile prezentului și ale viitorului pe care 
ni-l făurim în libertate și demnitate, este totodată un omagiu pentru 
ampla activitate internațională ce a impus numele României socialiste in 
conștiința contemporaneității prin multiplele sale demersuri și inițiative 
puse in slujba nobilelor idealuri ale păcii, securității și colaborării.

Una din marile direcții de acțiune ale politicii externe românești 
a constituit-o in acești ani promovarea cauzei edificării unei securități 
trainice în Europa, președintele României avind un rol de excepțională 
însemnătate in definirea a însuși conceptului de securitate europeană. 
(De altfel, în cadrul serialului de articole „Epoca Ceaușescu, epoca unei 
intense activități internaționale a României socialiste", „Scinteia" a publi
cat, în nr. 13 330 un material distinct, special consacrat rolului și contri
buției deosebite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în cristalizarea con
ceptului și afirmarea cauzei securității europene).

Are o profundă semnificație faptul că de la București, in iulie 1966, 
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia a adoptat Declarația cu privire la întărirea păcii și 
securității in Europa, în care pentru prima dată era formulată propunerea 
organizării unei conferințe general-europene consacrate acestui important 
obiectiv. Din partea României, declarația poartă semnătura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Era la un an de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
aceasta reprezentind una din primele acțiuni de amplă anvergură inter
națională ale acestei perioade, între ai cărei inițiatori se numără Româ
nia socialistă. Prin multiple acțiuni și inițiative, România avea să aducă 
o contribuție larg recunoscută la normalizarea relațiilor intereuropene, la 
crearea premiselor pentru organizarea conferinței general-europene. Peste 
aproape un deceniu, ideea lansată la București devenea realitate.Există evenimente a căror dimensiune istorică se etalează in toată plenitudinea mai ales de la o anumită distanță în timp. Un asemenea eveniment este Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, al cărei moment de vîrf l-a constituit semnarea, in urmă cu zece ani, a Actului final....Helsinki, 1 august 1975. In somptuoasa sală de marmură a palatului „Finlandia", peste care mai pluteau încă acordurile simfoniei lui Sibelius interpretate in semn de salut, avea loc ceremonia oficială a semnării Actului final al conferinței. Document ce exprima voința fermă a popoarelor reprezentate de a acționa in comun pentru edificarea unei Europe a păcii și colaborării, în care fiecare, în 

deplină siguranță, să-și poată dedica toate forțele creatoare progresului economic și social. Și pe bună dreptate el a fost apreciat drept o „Cartă a păcii și securității în Europa".Privirile tuturor popoarelor Europei erau îndreptate in acea istorică zi de august spre Helsinki, unde, pentru prima dată, se aflau in jurul aceleiași mese șefii de stat și de guvern ai cvasi totalității stat elor continentului, precum și ai S.U.A. și Canadei — cu speranța că hotăririle adoptate, angajamentele asumate în mod solemn de cei mai inalți reprezentanți ai statelor vor deschide cu adevărat o pagină nouă în analele europene.După cum este însă bine cunoscut, aceste așteptări nu și-au găsit acea 

împlinire sperată de popoare. Perioada care a trecut de atunci a fost o perioadă complexă și contradictorie, marcată de unele progrese pe calea jalonată prin Actul final de la
„Aniversarea, peste puțin timp, a 10 ani de la semnarea Actului 

final al Conferinței pentru securitate și cooperare europeană de 
la Helsinki trebuie să constituie un prilej de intensificare a luptei 
unite a tuturor popoarelor continentului pentru a impune dezarmarea 
și înlăturarea pericolului unei catastrofe nucleare, pentru o Europă 
unită, a colaborării, securității și păcii”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Helsinki, dar și de nu puține momente de încordare și confruntare, ajungînd să cunoască in stadiu deosebit de grav culos.Evoluția evenimentelor parcurs pune în lumină
prezent un și de peri-deceniului o învățăminte de stringentă țațe. serie de actuali-

primul și invățămînt cel maipe care îl„dece
Nu poate exista secu

ritate la umbra rachete
lor. Este convingător evidențiază evenimentele din niul post-Helsinki". România socialistă, care s-a numărat printre inițiatorii Conferinței general-europene, aducind o contribuție larg apreciată desfășurarea cu la la pregătirea și succes a acesteia, a pus de început în atenția statelor participante că nu poate exista o securitate autentică și trainică in condițiile continuării nestingherite și chiar intensificării cursei înarmărilor, că o securitate reală este de neconceput fără adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare pe continent. Să reamintim cu cită insistență a cerut

țara noastră includerea pe ordinea de zi a aspectelor militare ale securității. Să reamintim că datorită eforturilor perseverente ale României, la care s-au raliat ulterior și

conferinței,

alte țări neutre și nealiniate, dar și din cele două blocuri militare, a fost impusă pină la urmă ideea înscrierii în Actul final de la Helsinki a unui subcapitol distinct privind măsurile de ordin militar pentru creșterea încrederii și întărirea stabilității pe continent.Acțiunile convenite, angajamentele astimate constituiau doar un început. De la tribuna președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat cu tărie că acestui prim pas, inițial, trebuie sâ-i urmeze alți pași, concreți, că este necesară continuarea eforturilor pentru a se ajunge la măsuri eficiente de dezarmare, ca singur suport efectiv al securității europene.Cei zece ani care au trecut au pus și pun și mai puternic în evidență justețea acestei poziții consecvente a României socialiste, a președintelui țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Evoluțiile politice sinuoase, caracterul intr-adevăr fragil și reversibil al cursului destinderii, momentele sale de sincopă, stările de gravă confruntare apărute în acești ani, recrudescența tendințelor de revenire la „războiul rece" sînt, toate, indisolubil legate de continuarea și intensi

ficarea înarmărilor pe continent. Din totalul cheltuielilor militare mondiale, care au ajuns la 850 miliarde de dolari anul trecut, peste 80 la sută, adică circa 700 miliarde de dolari, revin țărilor semnatare ale Actului final de la Helsinki. Și trebuie spus că o bună parte din cheltuielile pentru înarmări a fost alocată realizării de arme nucleare cu o putere de distrugere, precizie și viteză de deplasare din ce în ce mai mari.Imenselor arsenale existente în spațiul nostru geografic li s-au adăugat astfel în cursul ultimului deceniu zeci și sute de noi rachete nucleare. în total, există pe continent peste 15 000 de încărcături nucleare, 

capabile să distrugă nu numai Europa, ci întreaga planetă. Trecerea la amplasarea de către S.U.A. a rachetelor cu rază medie de acțiune in unele țări vest-europene a fost urmată. cum se știe, de anunțarea con- tramăsurilor nucleare adoptate de Uniunea Sovietică. Noile arme nucleare au creat și creează o amenințare fără precedent, nu numai pentru popoarele continentului, ci pentru întreaga omenire. In loc să aducă securitate, înarmările au sporit imens insecuritatea generală, au adus primejdii din cele mai grave la adresa a însăși existenței popoarelor.
Primatul tratativelor, pri

matul rațiunii. Sub greuta“ tea rachetelor, a armelor de tot felul, cursul destinderii nu a putut rezișta. Cu atît mai pregnant, în aceste condiții, se impune adoptarea de măsuri concrete pentru înlăturarea pericolului nuclear prin oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa și trecerea la lichidarea definitivă a celor existente. Țara noastră a salutat ca un fapt pozitiv începerea negocierilor so- vieto-americane, de la Geneva în 

problemele armelor nucleare și cosmice, subliniind necesitatea de a se depune toate eforturile, manifestîn- du-se o înaltă răspundere față de destinele păcii în Europă, astfel incit să se ajungă la rezultate concrete, de natură să ducă la reducerea și apoi la eliminarea tuturor armelor nucleare de pe continent și din restul lumii. România s-a pronunțat și se pronunță pentru oprirea de către ambele părți, pe timpul tratativelor, a amplasării și desfășurării de noi arme nucleare, acordind o deosebită importanță moratoriului instituit în mod unilateral de Uniunea Sovietică și propunerilor sale referitoare la sistarea, în perioada negocierilor, a oricăror experiențe nucleare. Este de aceea de așteptat ca și S.U.A. să răspundă in mod constructiv acestei măsuri, să vină cu propuneri care să ducă la înțelegeri reciproc acceptabile privind încetarea amplasării armelor nucleare și oprirea militarizării Cosmosului.Desigur, problema eurorachetelor privește toate statele continentului, pentru că toate sînt amenințate de noile arme. De aceea, România consideră că toate statele europene trebuie să se manifeste activ, sprijinind soluționarea problemei înlăturării lor. In mod deosebit se impune ca țările membre ale celor două alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — să se intilnească, să ia inițiative și să contribuie la găsirea unor soluții corespunzătoare in cadrul negocierilor. Dacă este adevărat — și este ! — dă edificarea securității are ca verigă hotăritoare încetarea cursei înarmărilor, aceasta, la rindul ei, are in momentul actual, ca pirghie centrală, problema înlăturării rachetelor de pe continent.In acest spirit se înscriu numeroasele inițiative ale țării noastre, demersurile de amplu ecou internațional ale președintelui Nicolae Ceaușescu. După cum se știe, România se numără printre promotorii Conferinței pentru măsuri de incredere și de securitate și pentru dezarmare, ale cărei lucrări se desfășoară la Stockholm. în cadrul conferinței, țara noastră se pronunță in mod constant pentru intensificarea eforturilor în vederea finalizării cu succes a acestui prim for general-european în problemele încrederii și dezarmării, astfel încît, prin hotăririle sale, el să marcheze o contribuție concretă la reducerea tensiunii din climatul politic european și internațional, să favorizeze reluarea politicii de pace, destindere și colaborare.Intre documentele de lucru aflate pe masa conferinței se află docu

mentul „Poziția României, concep
ția și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind măsuri 
de încredere și securitate și pentru 
dezarmare in Europa**, suplinind atenției participanților un program constructiv, concret, realist și echilibrat, de acțiuni menite să deschidă o perspectivă reală pentru depășirea situației de gravă încordare de pe continent. Propunerile țării noastre vizează astfel nu numai dezvoltarea și aprofundarea măsurilor de creștere a încrederii înscrise deja în Actul final de la Helsinki, ci și asumarea unor angajamente care să deschidă calea unui proces efectiv de dezarmare.

Pentru o Europă unită. Retrospectiva deceniului care a trecut dc la semnarea Actului final de la Helsinki ilustrează o creștere a preocupării popoarelor europene față de marile pericole care le amenință. Marile mișcări de masă împotriva amplasării noilor rachete, desfășurate in țări de pe tot cuprinsul continentului, au demonstrat voința și aspirațiile reale ale popoarelor, dornice să trăiască în liniște și pace. Poporul român, răspunzind inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu, apelurilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, s-a integrat cu vigoare acestor mișcări. Este convingerea partidului și statului nostru că, acționînd in strinsă unitate și colaborare, popoarele europene pot determina adoptarea de măsuri care să ducă la încetarea aberantei curse a înarmărilor, la reluarea și consolida^ rea destinderii, la întărirea securității pe continent, in spiritul prevederilor generoase ale Actului final de la Helsinki.Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, prin întreaga ei desfășurare, a dovedit că, pe deasupra oricăror deosebiri, dialogul între statele continentului este pe deplin posibil, că, acționindu-se cu răspundere față de destinele păcii, pot fi găsite, in coiAun, soluții corespunzătoare năzuințelor și intereselor tuturor popoarelor. Europa este vatra unei strălucite civilizații, avind o contribuție inestimabilă la îmbogățirea tezaurului culturii universale. Ea poate și trebuie să ră- mînă patrimoniul comun al tuturor popoarelor ce conviețuiesc de milenii in acest spațiu geografic, al popoarelor întregii lumi.Acesta este mesajul peste ani al Actului final al istoricei conferințe general-europene de la Helsinki.
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