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O concepție științifică, 
novatoare asupra dialecticii 

procesului revoluționar

La aniversarea istoricului
Congres al IX-lea al partidului

ÎNSUFLETITOR RAPORT 
MUNCITORESC

Mândria datoriei
împlinite

la Întreprinderea de mașini grele bucurești

O REALIZARE TEHNICĂ

Trăim zile de efervescentă sărbătoare, zilele în care întregul popor, unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omagiază drumul de glorie și de izbîndă parcurs în cei douăzeci de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Iar în tumultul de fapte de muncă, de manifestări care însoțesc aceste zile de sărbătoare descifrăm înțelesul major pe care comuniștii, întregul popor, urmînd pilda marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înțeleg să-l dea actelor omagiale : suprema cinstire pe care o aducem rememorării zilelor de seamă din calendarul patriei este inteți- rea eforturilor în muncă și în creație. Intr-adevăr, anii construirii noii orînduiri, mai cu seamă perioada - cea mai fertilă din istoria patriei - pe care cu legitimă, cu superbă mîndrie poporul o numește EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU, ne-au învățat că valoarea de temelie, betonul indestructibil pe care se înalță edificiul vieții noastre este munca. Munca harnică, munca devotată, munca însoțită de gîndire și talent, de creativitate, munca pusă în slujba binelui și fericirii poporului, a măreției și gloriei României socialiste, este morca definitorie a vieții noastre.lată de ce înregistrăm cu nespusă satisfacție, cu bucurie toate știrile pe care presa și radioteleviziu- nea ni le aduc în aceste zile luminoase de pe frontul muncii. Raportul muncitoresc dedicat marelui eveniment este modul direct, angajat, concret în care aniversăm Congresul al IX-lea, sub semnul căruia de două decenii se desfășoară marile volute ale devenirii patriei. Faptele - iată, dintotdeauna, modul în care clasa muncitoare. îșî exprimă marile sale opțiuni ; faptele - iată modul în care poporul român își spune cu'vîntul în toate împrejurările istoriei sale ; faptele - iată supremul criteriu de evaluare al tuturor actelor noastre, in acest sens, realizările unui"colectiv' sTnt"*feâliză-  rile noastre, ale tuturor, prilej de mîndrie pentru întregul popor.Hidrocentrala Porțile de Fier I a pulsat suplimentar în sistemul energetic național, pînă la 19 iulie, 175 de milioane de kWh, economisindu-se, totodată, la consumul propriu, peste 300 000 kWh ; într-o singură zi, 18 iulie, oamenii muncii de la „Electromureș" din Tg. Mureș au realizat o producție-marfă industrială în valoare de 7 milioane lei, producție-record ; minerii de la Motru și Rovinari obțin producții zilnice de peste 100 000 tone cărbune, de două ori mai mult decît media zilnică a primului trimestru ; incepînd de la 15 iulie, cei ce muncesc la „Electrotimiș" - Timișoara sînt angajați într-o „săptămină-record", în timpul căreia, sistematic, fiecare formație de lucru, fiecare om și-a depășit sarcinile de plan ; colectivul întreprinderii „Grivița roșie" din Capitală a realizat cu două săptămîni înainte de termen o instalație de o mare complexitate, respectîndu-și astfel angajamentul luat in fața secretarului general al partidului....Doar un mănunchi de spice din marele lan al patriei, . lanul muncii entuziaste a întregului popor, muncă dedicată înfloririi și pe mai departe a patriei socialiste, ascensiunii ei neabătute pe noi trepte de progres și civilizație. Semnificația majoră a celor amintite și a tuturor o descifrăm în împrejurarea că ele reflectă atașamentul profund, dragostea nețărmurită a poporului pentru Partidul Comunist Român, pentru cel mai iubit fiu al poporului, marele nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ele reflectă, totodată, imensa capacitate de mobilizare a oamenilor muncii, hotărîți să dea măsura întreagă a capacității lor de muncă și creație pentru a omagia astfel marea aniversare de cuget și de simțire a națiunii noastre socialiste. Roadele muncii noastre încorporează hărnicie, competență, creativitate - calități pe care cei douăzeci de ani ai Epocii Nicolae Ceaușescu le-au ridicat la cote supreme. Anii cei mai băgați în înfăptuiri materiale sînt și anii înfloririi personalității umane, anii în care omul nou a devenit o prezență de masă. Cele două mari construcții, cea materială și cea spirituală, se îngemănează în realitatea noastră esențială - Patria Română, tărîm în plină ascensiune pe drumul glorios deschis de Congresul al IX-lea al partidului.Acesta este înțelesul plenar al faptelor de muncă prin care poporul sărbătorește aniversarea istoricului Congres al partidului : reflex firesc al recunoștinței față de cel care întruchipează marile virtuți ale națiunii, centrul ei vital, chezașul suprem mersului nostru neabătut înainte - Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Georțje-Radu CHIROV1CI

Ieri, în timpul probelor tehnologice la caja laminorului de benzi la rece de.la I.M.G.B.Foto : E. Dichiseanu

DE PRESTIGIU. La întreprinderea de mașini grele din Capitală — ctitorie reprezentativă a „Epocii Ceaușescu" — in secția mecanică I s-au finalizat in aceste zile operațiile de montaj și au început probele tehnologice la caja laminorului de benzi la rece, produs deosebit de complex, cu o greutate de peste 450 de tone, destinat Combinatului siderurgic din Galați.O comandă dată de inginerul Cor
nel Stăncescii declanșează o serie de manevre prin care se deplasează cu mare precizie o piesă-gigant, de zeci de tone. Podul rulant începe să ridice pe verticală cadrul metalic al cajei cu o lungime de peste 8 metri și o greutate in jur de 140 de tone. în mai puțin de o oră, cit a durat operația, se finalizează munca tenace de luni de zile a unui număr însemnat de oțelari, forjori, trata- mentiști și strungari, autorii, u- nei noi performanțe tehnice de excepție realizate la I.M.G.B., dar care exprimă de fapt forța industriei românești in anul 1985, anul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului.— în întreprinderea noastră s-au mai executat numeroase caje pentru laminoarele Combinatului siderurgic din Galați — ne spune inginerul Constantin Dicu, directorul tehnic al întreprinderii. Fiecare dintre ele a fost un unicat. Trebuie , spus, totuși, că acest utilaj este cel mai complex și a ridicat in execuție probleme tehnice deosebite. Aș aminti, în primul rind execuția cadrjjlui-șubahsarnblu, pentru turnarea căruia s-a pregătit cu mai multe cuptoare o șarjă de peste 200 de tone de oțel lichid. în al doilea rind. aș menționa operația de tratament termic aplicat cilindrilor de lucru ai cajei. Este vorba de călirea „superficială", cum spunem noi, a cilindrilor, dar care are totuși o grosime de 25 milimetri — in vederea asigurării unei durități înalte, operație tehnică deosebit de dificilă.în hala mecanică I, caja centru laminorul de benzi la rece din cadrul Combinatului siderurgic Galați domină incinta. Noul utilai va permite metalurgiștilor gălățeni să producă mari cantități de tablă pentru industria de automobile.

Gheorqhe IONIȚA

A apărut în aceste zile, ce marchează împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, o nouă lucrare de sinteză in colecția consacrată gîndirii filozofice a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Tema centrală a acestei lucrări : 
„Revoluția socialistă — proces con
tinuu de înaintare spre stadiile su
perioare ale civilizației materiale și 
spirituale comuniste" este și una dintre temele perene ce captează interesul reflecției teoretice, gindirii filozofice și controverselor ideologice contemporane. Revoluția in genere, revoluția socialistă in mod deosebit, a reprezentat și reprezintă, mai ales in ultimele decenii, punctul cardinal dc referință al tuturor doctrinelor politice' și filozofice.

în vasta operă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — expresie 
a gindirii vii, dialectice, știin
țifice — teza continuității pro
cesului revoluționar este am
plu și profund argumentată, 
descifrarea sensului social și 
duratei în timp a revoluției 
socialiste ca fenomen obiectiv 
și necesar constituindu-se in
tr-o remarcabilă contribuție 
originală Ia îmbogățirea teoriei 
și practicii sociale. Măsurarea lucidă, realistă a mersului revoluției și construcției socialiste, desprinderea unor concluzii' novatoare, prin prisma experienței partidului și poporului nostru, ca și a lumii contemporane in general, caracteristică a operei teoretice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă și trăsăturile, linia- mentele. numitorul comun al prezentei selecții de texte. Ideile, aprecierile cuprinse în volum arată cu deosebită limpezime și forță de convingere că numai analiza obiectivă a socialismului ca fapt social- istoric fundamental al enocil este de natură a releva istori- 
citatea progresului social, con
tinuitatea procesului revoluționar, rezultate din caracterul dinamic al acțiunii legilor generale în fireasca diversitate de condiții specifice de la țară la țară, de la etapă la etapă.în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, noua orînduire și-a dovedit capacitatea de a rezolva probleme vitale ale existenței umane, constituind realmente un salt calitativ, revoluționar și ireversibil, înscriind un mare număr de popoare, de țări pe făgașul dezvoltării eco- . nomico-sociale ascendente, pe ma- ' gistrala civilizației moderne, de avantajele căreia se bucură înseși nâțiunile care o făuresc. Viabilitatea și superioritatea istorică a socialismului, așa cum demonstrează în mod strălucit perioada inaugurată in tara noastră de Congresul al IX-lea, rezidă in esența sa revoluționară, în adevărul că oamenii muncii, în frunte cu clasa muncitoare, sînt de drept și de fapt deținători ai puterii politice și economice, stăpîni ai propriilor destine. Statornicirea proprietății obștești asupra principalelor mijloace de producție, statuarea relațiilor de colaborare

între membrii societății, organizarea și conducerea planificată unitară a economiei naționale, a întregii societăți, înfăptuirea principiilor socialiste de repartiție se înscriu intre cuceririle definitorii ale noii orin- duiri. Aceasta se înfăptuiește în condiții concrete, specifice fiecărei țări, în concordanță cu particularitățile social-istorice, cu nivelul de dezvoltare a forțelor de producție și caracterul relațiilor de producție, cu tradițiile vieții politice și sociale etc. Diversitatea acestor condiții gene
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rează deosebiri în privința sarcinilor, formelor și metodelor de înfăptuire a transformărilor revoluționare de la o țară la alta, ca expresie a unității dialectice dintre general și particular, dintre obiectiv și subiectiv în contextul procesului dinamic, ' continuu și atotcuprinzător al revoluției șl construcției socialiste. Desigur, victoria noii orînduiri, instaurarea proprietății socialiste, generalizarea noilor relații de producție, succesele obținute în ridicarea gradului de instruire a maselor au schimbat radical baza vieții materiale, au înlăturat inegalitatea de condiții economice și politice, au dat întruchipare concretă idealurilor dreptății sociale. Prin aceasta nu au fost soluționate însă toate problemele pe care le implică înfăptuirea deplină, în toate sferele vieții sociale, a principiilor socialismului, principii care nu se afirmă de Ia sine, spontan, fiind necesară acțiu
nea revoluționară continuă, consec
ventă in direcția perfecționării noii 
orînduiri. „Noi nu avem pretenția că

am realizat pe deplin principiile societății socialiste — atrage atenția, în spiritul realist ce caracterizează . întreaga sa operă, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dimpotrivă, spunem că am realizat pași importanți și că ne preocupăm continuu de înfăptuirea în cele mai bune condiții în viață a acestor principii. Acesta este un proces lung, determinat și de nivelul forțelor de producție, de gradul general de dezvoltare al țării". In acest sens, caracterul realist al concepției partidului nostru asupra construcției socialiste, conștiința eforturilor materiale ,și umane cerute de fiecare etapă de. dezvoltare pornesc de Ia luarea in considerare a faptelor, de la refuzul schemelor prestabilite, de la înțelegerea necesității de a privi mereu critic, analitic drumul parcurs. 
„Procesul revoluționar, revo
luția socialistă continuă — și 
trebuie să se dezvolte continuu 
in conformitate cu fiecare sta
diu istoric — atit în domeniul 
forțelor de producție, cit și al 
transformărilor structurii so
cialiste, al relațiilor de pro
ducție și sociale, al conducerii 
societății, al modului dc viață al oamenilor" — arată secretarul general al partidului.Potențialitatea creatoare a noii orînduiri este strîns legată de capacitatea factorului subiectiv, a partidului de a acționa pentru perfectionarea 
continuă a organizării și con
ducerii sociale in vederea soluționării la timp a problemelor dezvoltării armonioase, multilaterale a societății, depășirii contradicțiilor, asigurării participării clasei muncitoare, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la elaborarea și aplicarea deciziilor în cadrul unui sistem democratic funcțional, de înalt randament, în această viziune, așa cum subliniază frecvent secretarul general al partidului, conducerea economico-socială este eficientă în măsura în care cuprinde toate laturile vieții sociale, toate compartimentele societății, în care asigură unirea tuturor eforturilor, ca premisă a progresului rapid al tuturor domeniilor.în lumina tezei privind continuitatea procesului revoluționar în România, partidul nostru pune în centrul atenției necesitatea stringen

tă de a asigura înfăptuirea indicato
rilor calitativi, care exprimă real
mente originalitatea și superiorita
tea socialismului. Apreciind că societatea noastră socialistă s-a dezvoltat rapid, îndeosebi in ultimele două-trei cincinale, că o dată cu creșterea cantitativă puternică și modernizarea forțelor de producție s-au perfecționat și relațiile de producție, partidul a sesizat faptul că există totuși o anumită contradicție între nivelul forțelor de producție și stadiul relațiilor sociale și de producție, fiind necesar a se acționa în

Ion MÎTRAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

^e^EPOCA CEAUȘESCU^QS^
EPOCA DEZVOLTĂRHARMONIOASE A TUTUROR JUDEȚELOR PATRIEI

La ceas de sărbătoare
Iși scaldă țara chipul în razele de soare 
Ce luminează astăzi înaltul ei destin, 
Și inimile noastre, în strai de sărbătoare, 
Aduc prinos de cîntec acestui timp deplin. 
Un timp fertil în toate și demn în devenire, 
Aflat sub semnul celui de-al IX-lea Congres, 
Care-n istoria țării înseamnă înnoire 
Prin cel pe care-n frunte poporul l-a ales. 
De-atunci ne este țara un plai al împlinirii 
Și-un timp de epopee aievea îl trăim, 
De Două mari Decenii, cu torțele iubirii 
Ne luminăm urcușul spre care năzuim.
Avem temei de fapte, chezaș de biruință, 
Conducătorul nostru, cel Mare și cel Drept, 
Care slujind partidul și țara cu credință 
Ne făurește zborul din gîndu-i înțelept.
E Ceaușescu ctitor de eră-nfloritoare 
Ce numele i-l poartă cu cinste peste ani, 
Să înălțăm poeme la ceas de sărbătoare 
Mîndri că sîntem astăzi cu El contemporani!

Viorel COZMA

SLA TINA - DE 60 DE ORI MAI PUTERNICA 
INDUSTRIAL DEClT IN 1965

Vie ilustrare a politicii științifice a partidului, a măreței opere 
constructive la care secretarul general al partidului a chemat 

cu însuflețire poporul
Slatina — ca atîtea alte așezări Înnoite din temelii. 

îjj perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului — iși spune cu mindrie istoria noii sale cti
torii. tn acest arc de cutezătoare deschideri creatoare 
pentru întreaga țară, orașul de pe malul sting al 
Oltului și-a semnat actul de naștere, ca metropolă a 
aluminiului românesc, prin elaborarea, în vara anului 
1965. a primelor șarje de metal argintiu. Prin gindul 
și acțiunea revoluționară a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Slatina, ora
șul care nu cunoscuse pină atunci decît modestele 
activități meșteșugărești ale unui Ia fel de modest 
centru urban cu rosturi administrative și economice 
minore, intr-un spațiu exclusiv agricol, se racorda 
organic, datorită aluminiului ei. Ia crearea și dezvol
tarea industriilor de virf ale țării — industria aero- 
spațială, industria electronică, industria nucleară.

1965 a fost un început. în cei douăzeci de ani care 
au urmat. Slatina a crescut mai mult decît a crescut 
în șase secole, cit numără ca vîrstă atestată docu
mentar, restructurîndu-se din temelii. Oamenii ei, 
angajați plenar în aceste transformări materiale de 
esență, au trăit și trăiesc intens procesul complex atit 
de delicat, atit de gingaș al propriei lor reclădiri ca 
oameni și constructori ai vremurilor noi. Rememo- 
rindu-i istoria, pas cu pas, cu ajutorul mărturiei lo
cuitorilor săi, umplindu-ne sufletul cu chipul ei 
înfloritor, luind cunoștință de avîntatele-i pro
iecte de viitor deslușim în adincime permanenta 
regenerare a unor inepuizabile resurse creatoare, 
proprii „Epocii Ceaușescu".

Slatina, orașul clădit pe temelii de aluminiu, Iși 
spune minunata poveste a noii sale ctitorii.
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EPOCA DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A TUTUROR JUDEȚELOR PATRIEI

SLATINA-DE 60 DE ORI
MAI PUTERNICĂ INDUSTRIAL DEClT IN 1965

Vie ilustrare a politicii științifice a partidului, a măreței opere constructive 
la care secretarul general al partidului a chemat cu însuflețire poporulIi cunoșteam și chipul vechi, chipul de pină în anii 1965. Un tirg modest cuibărit la malul sting al Oltului, cu străzi înguste, repezite Ia vale pe coasta podișului, șerpuitoare, parcă veșnic bătute de vînt, căutînd adăpost intre garduri de șipci negre, părăduite de vreme, de ploi, de viscole și de arșițe. Clădirea vechii primării ni se părea, pe atunci, monumentală. Domina căsuțele din jur, privind semeață peste acoperișuri de tablă și de carton. Astăzi se apropie de ea, intr-un alert ritm constructiv, blocurile de locuințe de pe noul bulevard Nicolae Titulescu — clădiri în pastel, îmbrăcate parțial în cărămidă aparență, cu acoperișuri de țiglă roșie, trase în pantă, aidoma vilelor din pretențioase stațiuni de odihnă. Vecinătatea aceasta transformă, dintr-o dată, edificiul primăriei într-o clădire ce pare, acum, ceva-ceva mai răsărită în vechea aglomerare slătineană.Urcăm spre noul centru al Slatinei, lăsîndu-ne în. voia pașilor, pe alte noi bulevarde la fel flancate de construcțiile zvelte — verticale urbane concepute cu spor de fantezie arhitecturală, plină de bun gust. Slatina are acum cîteva bulevarde de proporții, magistrale demne de o adevărată metropolă modernă. Ne vorbise despre ele, cu nedisimulată mîndrie, primarul municipiului, tovarășa Elena Mitreanu.— Sînt cartiere frumoase — ne spusese dînsa — cu nimic mai prejos, ci, dimpotrivă, ca aspect și înzestrare urbană, asemănătoare cu cele din marile orașe ale țării. Vi- zitați-le, duceți-vă în „Crișan" I și II, III și IV, în „Progresul" — tot patru la număr, în cartierul „Eca- terina Teodoroiu" sau în cel care dă și numele celui mai nou bulevard — „Nicolae Titulescu". Constructorii s-au străduit să fie la înălțime, să-și onoreze cu maximă răspundere angajamentele luate față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul numeroaselor sale vizite de lucru întreprinse în municipiul și în județul nostru. Pentru că, să știți, secretarul general al partidului a fost prezent în mijlocul nostru încă de .la.. începuturile noului’ oraș, hotărîndu-i, împreună cu noi, noul chip, noua personalitate. De aceea, pe bună dreptate, îl socotim ctitorul municipiului. Pentru că secretarul general al partidului i-a gîndit noile strategii industriale, în urma cărora Slatina a căpătat aripi puternice, transfor- mîndu-se in capitală a aluminiului românesc.— In comparație cu chipul din 1965 al Slatinei...— Știu ce vreți să spuneți ! O, 

e altceva, e alt oraș. Locuiesc în el acum peste 73 000 de oameni. Peste 80 la sută dintre aceștia trăiesc in cele 20 000 de apartamente construite în ultimele două decenii. Au la dispoziție toate dotările social-cultu- rale necesare unui mare oraș, case de cultură, cinematografe, spații comerciale în suprafață de 13 000 metri pătrați, un spital dotat la cel mai înalt nivel, două policlinici, la fel înzestrate, școli noi și1 licee industriale și de cultură generală in care învață cam 20 000 de elevi — o populație tînără, egală, ca număr, cu întreaga populație a orașului din anul 1965... Și construim în continuare, avem planuri și proiecte îndrăznețe — noi obiective industriale, noul port Slatina la vadul unui Olt care va deveni navigabil spre sfîr- șitul viitorului cincinal. Slatina întinerește mereu.Da, Slatina întinerește mereu, un proces care este ușor de sesizat urmărind activitatea trepidantă de construcție a noilor sale cartiere. Și cu atît mai evidentă este întinerirea în clipa în care pășești pe noua platformă industrială din partea nord-estică a așezării. Discuția începută cu primarul orașului o continuăm aici, în universul uzinelor Slatinei, cu maistrul Alexandru Albit, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii de aluminiu, prima întreprindere care și-a aprins focurile, In iunie 1965, la Slatina.— Orașul de astăzi e darul minunat al implantării industriei moderne, aici, la vadul Oltului — ne mărturisea interlocutorul nostru. Sigur, atunci, cu douăzeci de ani în urmă, cînd dădeam primele șarje, așa cum 

vă spunea și primărița noastră, visam un oraș frumos, modern, demnă citadelă a aluminiului românesc. Dar visul a fost cu mult depășit. Știți care era valoarea producției industriale realizate de cei 700 de muncitori ai Slatinei angajați în cele cîteva cooperative meșteșugărești și de către noi, primii aluminiști, la început de drum ? 253 de milioane de lei.— Nu e puțin, dacă te gîndești că valoarea aceasta era de 30 de ori mai mare decît valoarea bugetului orașului din anul 1938, cel mai prosper an al vechii Românii...— E foarte puțin, ascultați-mă pe mine ! Nu ne mai putem compara cu acel îndepărtat trecut. Producția industrială a Slatinei, azi, se ridică la valoarea de peste 15 miliarde lei. Orașul deci este cam de 60 de ori mai puternic decît era în 1965. Realizați lucrul acesta ? De aceea, eu zic că aluminiul este inima care a reînsuflețit urbea noastră, i-a dat alte puteri, alt chip,,alte visuri, alte speranțe și proiecte de viitor. Vă
Răspunderea de a fi primii 

într-o nouă ramură industrialăEra în vara anului 1965...Muncitorii Slatinei întîmpinau lucrările celui de-al IX-lea Congres al partidului elaborind primele șarje de aluminiu. în perspectiva timpului, aceste prime șarje, ne apar, în mod simbolic, ca piatra fundamentală a noului destin al orașului, Slatina înscriindu-se, dintr-o dată, pe primele locuri pe harta economică a Europei, in domeniul respectiv, și pe locul al cincilea pe harta economică a lumii prin intrarea în producție a uneia dintre cele mai mari uzine făuritoare de metal argintiu, metalul secolului XX.Ne-am propus să reconstituim, pentru o clipă, acel ": moment ’inau» gural, solicitînd amintirile cîtorva veterani ai uzinei de aluminiu de pe platforma • Slatinei.— Cine și ce erați dumneavoastră atunci, cît și ce știați despre aluminiu, despre acest metal alb, strălucitor, ușor ca fulgul, pe care țara îl importa în întregime, plătind băni grei pentru el ?— Cine eram noi ? — și-a început mărturisirea maistrul turnător Gri- gore Aninoiu, veteran al uzinei de aluminiu, pe care astăzi îl aflăm, cu aceleași rosturi, la întreprinderea de prelucrare a aluminiului. Aflînd că Slatina, locul de baștină, va deveni izvor industrial de aluminiu, unii s-au reîntors, care de pe unde plecaseră să învețe meserie — eu, de pildă, am revenit de la turnătoria Nădragului, alții de la Hunedoara sau de la Reșița, unii de la siderurgia Galaților, alții din industria chimică a Craiovei. Mulți, foarte mulți însă veneau direct din agricultură, descoperind orașul pentru prima oară, noul lui univers industrial. Cu toții descifram ABC-ul aluminiului la cursuri intensive de pregătire, lu- crînd, în același timp, la săpăturile pentru fundații. îmi amintesc — și acum simt în palmă coada cazmalei — la săpăturile pentru hala I. Era un teren viran, la marginea Slatinei...Era un teren viran, în marginea vechii Slatine. De aici, orașul de-a- bia se zărea, aplatizat parcă de' cerul uriaș al cîmpiei. Nu, oamenii Slatinei și ai satelor din jur nu deslușeau încă, și nici nu ar fi putut să deslușească limpede, în acei zori proaspeți de nouă istorie pentru întreaga țară, cît de amplă se va dovedi angajarea lor în vastul proces al complexei și originalei. strategii de dezvoltare multilaterală a României socialiste concepută de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Toate acestea aveau să li se limpezească treptat, dar nu cu încetul, ci foafte repede, în ritmuri dinamice nemai- întîlnite, care-i solicitau la maximum, fortificîndu-le încrederea în propriile forțe, punîndu-le la încercare ambiția, cutezanța, orgoliul chiar.— Nu eram mulți, cei întorși acasă, dar fiecare stăpînea bine o meserie — turnător, oțelar, electrician, lăcătuș — ne spunea maistrul ener- getician Marian Militaru. în 

spun sincer, acum douăzeci de ani îmi cunoșteam aproape toți concetățenii. Atît de mic era orașul. Acum sînt zeci și zeci de mii, alți oameni, cu alte preocupări, cu alte pregătiri, specialiști in metalurgia neferoasă, chimiști, electroniști, constructori de mașini... Alte orizonturi, alte opțiuni. Cu toții însă ne-am în- tilnit in același gînd și voință în fața proiectelor de construcție a orașului. Schițele de sistematizare au fost îndelung discutate in adunările cetățenești. Cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, aceste schițe au fost revizuite, îmbogățite permanent, rediscutate cu cetățenii, cu aluminiștii, așa cum tot împreună au gîndit, proiectat și construit impunătoarea platformă industrială. Orașul, așa cum arată el acum și cum se proiectează el în viitor, este rezultatul unei gîndiri colective, pe potriva timpului nostru de mari avînturi constructive, demnă ctitorie a „Epocii Ceaușescu".

nostru s-au grupat tinerii din regiune, țărani care încă mai aveau gîndul întors spre curgerea anotimpurilor, cu toate muncile lor specifice. Cei vechi, socotesc eu, au fost ca niște catalizatori, formînd primele nuclee muncitorești, în jurul cărora s-au grupat cei noi, deprinzînd primele noțiuni ale disciplinei industriale.— Totul era o noutate, ca o des-
„Construind uzina ne-am făurit 

pe noi înșine"Străbatem uzina, hală cu hală. Sînt 11 hale uriașe numai ale electrolizei — 10 hale obișnuite, iar a 11-a vedeta numărul 1 : aici se produce, pe baza unei tehnologii românești, pusă la punct de specialiștii uzinei și ai institutului central de chimie, aluminiu rafinat, cu o puritate de 99,99 la sută, folosit în industria electronică și în cea farmaceutică. Trecem apoi în halele de turnare continuă dotate cu utilaje moderne, care permit desfășurarea procesului tehnologic în condiții de automatizare completă. Rîuri de metal incandescent izvorăsc din cuptoare și sînt conduse pe jgheaburi speciale în diferitele forme de lingouri. Metal alb, strălucitor ca argintul, luîndu-ți ochii. Dar cît efort, cît consum de energie creatoare umană, cită suplețe de gîndire, cîtă iscusință tehnică și științifică nu solicită el ! în toți acești 20 de ani. creșterea uzinei s-a produs vertiginos pe două planuri aflate în strînsă interdependență — înțelegem noi din explicațiile economistului Ion Popescu, șeful serviciului plan, și el veteran al întreprinderii : pe planul extinderii capacităților de producție și, concomitent, pe planul neîncetatei ridicări a calității aluminiului, dindu-se permanent bătălia pentru reducerea consumurilor energetice.— Care sînt momentele-cheie ale ascensiunii aluminiului românesc ? — întrebăm noi. Conturați-le, pentru a-i putea cuprinde sintetic evoluția.— Sînt, într-adevăr, cîteva mo- mente-cheie — ne spune interlocutorul nostru. La 18 martie 1965 intra în funcțiune prima secție de fabricat anozi ; la 30 iunie, același an, se elabora prima șarjă. Uzina fusese concepută la o capacitate de 50 de mii de tone aluminiu, capaciSfte care a fost pusă complet în funcțiune în martie 1966. Deja însă, la cel de-al IX-lea Congres se și hotărîse dublarea acestei capacități prin noi dezvoltări, care au intrat in funcțiune în anul 1970. Cel de-al X-lea Congres al partidului hotărăște însă o nouă dublare a producției, deci pînă la 200 de mii de tone, ținînd seama de ritmurile dinamice de dez- jurul voltare a noilor și modernelor ra-

țelenire... Și pentru cei ca dumneavoastră. Fabricarea aluminiului, la noi, își trăia primii pași...— Așa stăteau lucrurile, fără îndoială, dar învățam din mers, cu aviditate. Cei cu meserii deja însușite ni Ie reconsideram, ne adaptam, ne specializam în noul profil : alții învățau într-adevăr meserie nouă; la locul de muncă,, la cursuri speciale. Ne înzeceam cu toții eforturile, con- știenți că participăm direct la făurirea marii opere, concepută de partid. Priviți uzina — este uriașă, modernă, s-a dezvoltat, de-a lungul a vreo 5 etape, determinînd apariția, în preajma ei, a altor uzine — cea de prelucrare a aluminiului, cea de anozi și cațozi, de produse cărbunoase, uzina de piese turnate și pistoane auto, ca să amintesc numai pe cele care-și trag direct obîrșia de la nașterea aluminiului. S-au construit însă și alte uzine pe platforma noastră, de alt profil, care numai aparent nu au legătură cu aluminiul. La o privire mai atentă vedem cît de strîns se conjugă totul. Multe din soțiile muncitorilor noștri lucrează în moderna întreprindere de textile sau în industria alimentară sau în cea de utilaj alimentar. Numeroși alți slă- tineni au devenit energeticieni, lu- crî'nd la hidrocentralele Oltului. Alții vor pătrunde, în curînd, pe porțile noii și modernei uzine de rulmenți, a cărei construcție se apropie de sfirșit... Acești 20 de ani, care au trecut de la prima noastră șarjă de aluminiu și pe care eu, simbolic, o leg nu numai de destinul Slatinei, fac cît o sută de vieți trăite intens, cu bucuria marilor impliniri, de către noi toți, de întreaga țară. Acești ani formează strălucita „Epocă Ceaușescu", epoca marilor armonii creatoare în întreaga dezvoltare socialistă și comunistă a patriei.

muri industriale consumatoare >de aluminiu și de cerințele crescinde ale exportului. Astăzi, producția de aluminiu depășește cifra de 250 de mii de tone. în ultimii 20 de ani, uzina noastră a produs peste 3 300 000 de tone aluminiu.— Un fluviu de metal ! Spectaculoase cifre...— Desigur, aceste cifre impresionează. Mai spectaculoasă decit ele mi se pare mie a fi evoluția oamenilor. Ei s-au străduit să fie mereu cu un pas înaintea tehnicii pe care o mînuiau. Așa le-a cerut secretarul general al partidului să procedeze, întotdeauna, cu prilejul numeroaselor sale vizite de lucru în uzină. Pentru că, să știți, tot ce s-a construit aici, la Slatina — și uzina, și orașul nou — se află sub semnul creator al gîndirii și acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu. Fiecare pas înainte în uzină, pe întreaga noastră platformaȘ, a fost gîndit și hotărît împreuna cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în acel dialog de lucru atît de fructuos cu oamenii muncii, dialog care a intrat în conștiința întregii țări. îndemnul neobosit al secretarului general al partidului pentru continua perfecționare profesională a fiecăruia dintre noi, la însușirea și aplicarea în producție a celor mai moderne și înaintate tehnologii, la găsirea celor mai eficiente soluții de reducere a consumurilor energetice a fost cu tenacitate urmat de toți muncitorii și specialiștii uzinei.Gînduri asemănătoare le-am auzit exprimate în sectoarele turnătoriei, în cel al uzinei mecanice, la anozi, în halele de la electroliză.— Am fost prezent la toate vizitele de lucru pe care le-a întreprins tovarășul Nicolae Ceaușescu pe platforma noastră în toți acești ani. — ne spunea inginerul Alexandru Tran
dafir, directorul uzinei de piese de schimb. Sînt momente de neuitat. Cu un asemenea prilej — lucram la vechiul atelier mecanic — secretarul general al partidului s-a oprit și in sectorul nostru. Ne-a ascultat cu atenție, ne-a urmărit gîndul și a aprobat întru totul măsurile pe care le prevăzuserăm pentru îmbunătățirea 

activității noastre. Eram emoționați și ne întrebam dacă explicațiile date reușiseră să alcătuiască tabloul complet al muncii noastre, dacă nu cumva îndrăzneam prea mult in planurile de viitor ale colectivului. Secretarul general al partidului a apreciat planurile noastre, dar, zimbind într-un fel anume, ne-a cerut să îndrăznim și mai mult, să ne dezvoltăm în așa fel incit toate nevoile uzinei. din punct de vedere mecanic, să le rezolvăm prin forțele noastre. Să gindim lucrurile nu de la nivelul unui atelier mecanic modest, ci de la dimensiunile de viitor ale uzinei de aluminiu. Dintr-o dată lucrurile căpătau alte proporții.— Și ce a urmat?— Am pus in practică, Imediat, indicațiile secretarului general al partidului. Priviți, vechiul atelier este astăzi o adevărată uzină de piese de schimb — chiar așa o și denumim — pentru uzina de aluminiu și pentru alte uzine de pe platforma Slatinei. Efectivul ei muncitoresc este de 850 de oameni — mai mult decît efectivul muncitoresc al uzinei de aluminiu din anul 1965. Rezolvăm totul cu forțele noastre, nu mai batem la poarta nimănui cind avem nevoie de ceva.— Meditez uneori Ia tot ce s-a petrecut in acești douăzeci de ani și le măsor frumusețea tocmai prin transformarea oamenilor, prin evoluția lor — ne mărturisea maistrul principal Vasile Matei, coordonator al unei secții de electroliză. Vă spun sincer părerea mea : meseria nu se învață o dată pentru totdeauna. Concepția asta a fost a altei epoci. Mi-am dat seama, pe deplin, de lucrul acesta cu prilejul unei vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în uzina noastră. Discuta cu noi despre reducerile de consum, energetic. Ne-a îndemnat să găsim căi mai eficiente, mai deosebite. Ne-a îndemnat să introducem la electroliză calculatorul de proces, o soluție modernă, eficientă. Treaba asta iți cere să-ți gin- dești altfel meseria, iți cCr'e' uft efoi't,- e adevărat, dar este un' efort salutar și pentru tine ca om, și pentru modernizarea uzinei. Am înfăptuit-o! Astăzi, halele noastre de electroliză sînt puse sub supravegherea severă a calculatorului și obținem reducerile necesare de energie. Vedeți dumneavoastră, meseria te solicită mereu: „descoperă-mă mai bine — par

că îți spune — sînt încă rezerve, învață, află-le, pune-le în practică!". Cu alte cuvinte, gîndește-ți viața ca un revoluționar, și ca muncitor, și ca cetățean al țării socialiste.— Are dreptate maistrul Matei — întărește subinginerul Ștefan Barbu, de la secția anozi, de față la discuție. Drumul celor peste 5 000 de oameni ai muncii din uzina noastră, al tuturor celor peste 40 000 de pe întreaga platformă a fost un drum mereu in suiș și așa îl concepem și pe mai departe.— Lucrați în aceeași secție de anozi, ca și în 1965...— Da, dar secția a devenit mult mai complexă. Noi am modernizat-o continuu, i-arh revăzut și reconstruit

Slatina - izvor industrial de aluminiu. După douăzeci de ani de la intrarea în funcțiune, aici, s-au produs peste 3 300 000 de tone de aluminiu, un fluviu de metal, o parte din puterea industrială a patriei. Iar o dată cu industria au crescut oamenii, au crescut capacitatea lor tehnică, competența, lor

instalațiile, am realizat transportoarele vibrante, am reutilat-o... Am gîndit cu toții cum să-i mărim constant productivitatea, făurindu-ne și condiții de muncă mai bune și am introdus inovații.. Dar eu vă spun tot lucruri tehnice! Știți, important este să fii, ca om, tot timpul, o conștiință trează, gindind tot timpul că viitorul este ziua de mîine pe care ți-o apropii, plămădind-o. conștient, încă de astăzi. Pare simplu, dar, ui- tindu-mă la tot ce s-a realizat în ultimii douăzeci de ani, îmi dau seama că zestrea acestei epoci de mare lumină este rodul unei astfel de gindiri revoluționare.îi ascultam pe interlocutorii noștri și, fără să vrem, ne întrebam: oare tot așa visau aluminiștii cu 

douăzeci. de ani în urmă, elaborind prima șarjă de aluminiu, despre viitorul platformei industriale, despre destinul orașului lor? Poate că a- tunci, la începuturi, certitudinile zilei de azi nu le erau atît de precis conturate in conștiință, dar astăzi viitorul le este infinit mai clar deslușit, văd infinit mai departe, de la înălțimea mărețelor cuceriri socialiste ale „Epocii Ceaușescu". Pentru că viitorul, cum spunea unul dintre eroii reportajului nostru, este ziua de mîine pe care, conștienți, o plămădim încă dc astăzi.
Dionisîe Ș1NCAN
Mihai GRIGOROȘCUȚAcorespondentul „Scînteii"

In 1965, Slatina dădea o producție industrială de 253 milioane lei. Astăzi, producția
I.............. ............. ........... 

industrială a orașului depășește 15 miliarde lei - din care bună parte se realizează înalță pe temelii de aluminiu aici, la întreprinderea de aluminiu. Pe bună dreptate, slătinenii spun că orașul lor se Fotografii : Eugen Dichiseanu
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U9^EFOCA CEAUȘESCU^»
EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Patriotismul literaturii
militante

In aceste două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului s-a scris o literatură bogată și diversă, în deplină concordanță cu spiritul înnoitor și efervescent declanșat de acest istoric eveniment în întreaga viață materială și spirituală , a țării. S-a scris • o literatură umanistă, originală și patriotică, de o valoare artistică înaltă, ca efect nemijlocit ai unui nou climat spiritual, profund favorabil actului de creație, afirmării libere și nestinjenite a talentelor capabile să dea un sens major, superior, celor mai diverse experiențe sociale și individuale, in pledoaria sa pentru umanism, partidul- are in vedere, că afirmarea în planul literaturii a unui sens progresist, . optimist, încorporat ideilor de umanitate și spirit revoluționar nu poate exista în afara valorii, a talentului, a valorificării marilor tradiții literare românești, a elementelor definitorii ale spiritualității noastre. Atari distincții și înțelegeri nuanțate, adecvate specificului activității literare, definesc gîndirea artistică actuală. Gindire indisolubil legată de li

bertatea de creație și de afirmare, prin intermediul unei largi diversități a modalităților artistice, a concepției despre lume și viață a societății de azi. Căci militantismul scriitorului și al literaturii - despre care depun mărturie și scriitorii de față - rezidă, în ultimă instanță, în făurirea acelor opere de o înaltă calitate artistică și pline de adevăr, capabile, precum nemuritoarele scrieri ale celor dinaintea noastră, să dea seama despre viața și lupta poporului, inchegînd în imagini trainice profilul unei epoci eroice și al oamenilor care au străbătut această epocă, dăruindu-și patriei forța lor de muncă, înaltele virtuți morale, resursele lor creatoare. Ce definește, așadar, condiția scriitorului angajat, a literaturii militante, astăzi, la _ douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea, intr-o epocă in care scriitorul României socialiste .se bucură de un climat creator deschis și receptiv, de stima și prețuirea societății, de respectul direct proporțional cu valoarea operei sale, de un adevărat și demn statut social ?
A sorbi din apa vie 

a izvoarelor 
naționaleAm părerea că, în intimitatea sa profundă, condiția militantă a scriitorului nu se ilustrează, dar nici măcar nu începe cu actul nud al prezenței in arena literelor ; adică nu se acoperă prin cunoașterea tablei înmulțirii cuvintelor . in frază, nemaivorbind de celelalte o mie de adevăruri necesare apropierii de hirtia imaculată, și nu se autentifică prin mereu apăsata și ades invocata nevoie de autoexpri- mare. Suspiciunea, în cazul unor atari afirmații, se dovedește îndreptățită, căci sugerează, in legătură cu exercițiul literaturii, posibilitatea ca el să fie simplă supapă de eliberare din plictiseală, exercițiu pur de gimnastică riiai mult sau mai puțin intelectuală. 

O proprietate intrinsecă a creației 
și, nu mai puțin, a condiției crea
torului presupune un mod decis 
de implicare, de asumare a anei 
inițiative, emblematică pînă la 
urmă, față de realitate și față de 
latențele receptorului.

Condiția scriitorului ni se relevă 
in dialog dinamic cu consumatorul 
de literatură. El poartă bătălii îm
potriva obișnuinței, pentru nou, 
împotriva constrîngerilor cotidia
nului, a inchistării și a drumurilor 
înfundate, pentru un spirit con
tinuu înnoitor, pentru luminarea a 
ceea ce e nobil, măreț in om, pen
tru o noutate de conținut a vieții — și aceasta cu armele sale, cu realitatea operei sale. Militantis
mul scriitorului rezidă in lupta sa 
pentru dezvăluirea măreției din om și împotriva „trucării" adevărului, in inițiativa sa mereu revigorată 
de a afirma adevărurile epocii și de a fi credibil in ceea ce afirmă. In fond, in realitatea de a avea o ideologie, de a fi aceasta și cea adevătată. Ea derivă din definirea de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a rolului șf misiunii scriitorului in lumea noastră socialistă. O astfel de definire în
seamnă situarea problematicii li
teraturii pe terenul vieții reale a 
oamenilor, a necesităților ordonate 
de valorile ideologice și politice ale 
fiecărui moment istoric. Determinată de ansamblul forțelor din cimpul marilor bătălii sociale, dinamica literaturii impune o implicare reală a demersului literar, o reală conjugare a Iui la mersul societății. Dintr-o asemenea largă viziune despre rolul literaturii se inspiră concepția P.C.R., a secretarului său general, privind carac
terul revoluționar, angajat al li
teraturii socialiste, caracterul rea
list și umanist al ei. valențele 
înalt patriotice și estetice ale ac
tului scriitoricesc, sarcinile in for
marea omului nou, a conștiinței 
socialiste, a spiritului revoluționar, 
militant. Contrară opiniilor privind autonomia literaturii, exilului ei in sfera esteticului pur, opusă hotărit tendințelor decadente și demobilizatoare. de exacerbare a subumanului, de afișare a unui individ în degringoladă existențială, reflex al unei așa-zise crize a valorilor spirituale, concepția partidului a 
restituit literaturii — in acești 
douăzeci de ani care au trecut de 
la istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R. — demnitatea ei structurală, 
rosturile ei perene. Legătura cu viața reală a poporului, accesul la sursa adevărată a vieții, adăparea din apa vie a izvoarelor naționale sint, totodată, condiții ale adevăratei literaturi, o literatură care s-a aflat și se află în prim-planul frontului ideologic, asumîndu-și cu demnitate rosturi formative și patriotice, iar nu simple și sterile orgolii de podoabă spirituală sau joc gratuit al imaginației desprins de contextul istoric. Iată, după opinia mea, care sint trăsăturile ce definesc literatura angajată, partinică și pe scriitorul militant de astăzi, înscris cu opera și ființa sa in amplul proces istoric deschis, acum douăzeci de ani, de istoricul Congres al IX-lea al P.C.R.

Vasile SĂLÂJAN

A participa la 
marile înfăptuiri 

ale poporuluiPort în mine țara, sînt răspunzător pentru tot ce se întimplă. Nu aș dori ca aceste cuvinte să pară o autoflatare ieftină, chiar dacă sînt concepute la -persoana intii. Trăim intr-o asemenea societate și într-o asemenea epocă, unde și 

cînd, într-o anumită formă, într-o anumită măsură cu toții constituim 
o parte activă a prezentului, pro- iectanți și cei care punem bazele viitorului. Cu toții, "creatori cu uneltele noastre specifice, pe tărî- mul de activitate al fiecăruia. în cadrul diviziunii sociale a muncii mie mi-a revenit poezia.Și chiar cind spun acestea, pe sub geamul meu trec, școlari în- cărcați cu strofe de poezie, cu formule matematice, azi cu mai multe decît ieri, mîine cu mai multe decit azi. Mai încolo văd lanurile, fabricile, minele, laboratoarele, bibliotecile, sălile de curs pline cu dorinți de mai mult, de mai bine, cu hotărîre fermă de a acționa. Mai mult ca oricînd, scri
itorul României socialiste deslu
șește azi, in viața patriei și a po
porului său, freamătul clocotitor 
al muncii pentru obiective inalte, 
efervescența unui vast și profund 
proces creator, care-i înflăcărează 
imaginația și-i inspiră condeiul. El 
trăiește, vreau să spun, intr-un 
climat spiritual creator mai favo
rabil ca oricînd. Autorul acestui climat de mărețe înfăptuiri în care omul este chemat să-și afirme plenar virtuțile sale creatoare, pasiunea pentru nou, dorința de a-și sluji patria este partidul nostru, secretarul său general, tovarășul .Nicolae Ceaușescu, strălucitul ctitor al României moderne. Iar ceasul istoric al începutului acestui nou ev al țării este Congresul al IX-lea al P.C.R., eveniment politic de inestimabilă importanță și semnificație în viața materială și spirituală a poporului.De multe ori mă gîndesc la ce 
este acum primordial la noi. Cunoștința sau conștiința ? Priceperea ori participarea ? Oare ce are o mai măre importanță în societatea noastră, care făurește socialismul multilateral dezvoltat ? Nu aș putea da un răspuns univoc. Știu doar că ambele sint organic legate 
de făurirea planurilor noastre. Iată 
datoria, iată răspunderea mea ! Da
toria și răspunderea oricărui scri
itor angajat, a creatorului militant, 
legat prin mii de fire de viața so- t 
cietății, a poporului. Mă aplec peste coala de hîrtie, caut verbul adecvat gîndului, sentimentelor despre și pentru ei, pentru cei în mijlocul cărora trăiesc. Ca și datorită mie ei să se vadă, să se cunoască mai bine.O perioadă de neuitat a vieții mele a fost iarna în care am patronat, în satul meu natal, universitatea populară. După cite o conferință discutam pînă în zori despre problemele satului, despre ce este de făcut pe plan economic, social, uman, ingemănîndu-le cu preocupările, țării, punîndu-le in concordanță cu evenimentele din întreaga lume. Din cuvinte simple, necăutate se contura noul ce se naște sub privirea noastră, adeziunea, sîrguința, dorul de cunoaștere,, grija față de colectivitate, simțul' de răspundere, dorința de a înfăptui. Cu aceste sentimente am plecat întotdeauna de acolo ; îmi reamintesc și azi cu plăcere scriitori, savanți, artiști cu care am participat lă această activitate. Nu amintesc toate acestea pentru a mă evidenția, ci drept un exemplu modest al măreței munci de edificare a societății socialiste, de creare a culturii noi la care sîntem cu toții părtași și despre care s-ar putea aduce milioane de exemple de- pe toate plaiurile țării. Și tocmai în interesul celor ce avem de făptuit, de împlinit. Iar dacă cumva ești poet, ca o completare la versurile tale, pentru noile poezii închinate oamenilor, țării de azi.

LETAY Lajos

A cunoaște viața 
celor mulțiAjungînd cineva creator de cultură, prin multă muncă, dar și încredere în existență, în unelte, într-un spațiu uman dat, a ajuns și un militant. Chiar și în cazurile cind viața socială nu i-a rezervat un rol mai acătării, ca de pildă lui G. Bacovia. Militanți : Brâncuși, Lucian Blaga, păstorul cu mustăcioară ca spicul griului, din Miorița, Ciprian Porumbescu, tînăr auzind pe.o vioară de mesteceni în vînt Baladă. ' Pentru . mâi înalt, pentru mai durabil, pentru frumos. Evident; întreagă cultura noastră, ca oricare alta, ca natura, îmbie, revarsă exemple mai directe. Cro

nicarii, pașoptiștii, Hasdeu, Emi- 
riescu, Slavici, Coșbuc, Sadoveanu, 
Luchian, Pârvan. Apoi exemplari
tăți ca Octavian Goga, Nicolae, 
Grigorescu și Tonitza, Panait Istra- 
ti. Am gradat astfel lume de nume 
pentru că in „condiția militantă" 
vreau să se vadă in același grad 

condiția specificului. Fără de care sintagma „creator’ de cultură" iese din cauză, se refuză. Mai rămin două arene de pomenit, a mani
festărilor publicistice și a vieții 
civice, amindouă compatibile cu prima, jurnalismul și activismul, cu. prețurile lor, ca pentru Emines- cu sau pentru Bălcescu, și situîn- du-se nu mai prejos decît lucrarea cintecului. Angajarea, prin inter
mediul operei și militarea, acțiu
nea in conștiințe, prin focul ei sacru. Urci, s-ar zice, la munți, in tării, ca să vezi, și prin tine să vadă, cu ochi scâlciați in adevăr, cine străbate peisajele tale de lavă care pe alții nu-i mai ard, cărora le-a ajuns — spre a putea rezista dintelui vremii — jertfa de sine a făuritorului. Trebuie să re
venim mereu, vrind-nevrînd, la 
formularea memorabilă călinescia- 
nă : ziua în vuietul cetății, iar 
noaptea in turnul tău de litere, de 
ocnaș al stelelor : sau la dictonul latin „nula die sine linea" ; și in ultimă instanță la principiul diviziunii sociale a muncii...Astfel, prin dăruirea omului din 
artist, direct, cauzelor vieții, pa
triei socialiste, epocii acesteia atît 
de bogate in mărețe înfăptuiri ale 
poporului condus de partid ii 
mijlocim, în fond, cunoașterea ne
mijlocită, contactul permanent cu 
dialectica faptelor, cuvintelor și nuanțelor, autenticitatea și prospețimea impresiilor care garantează calitatea și durabilitatea operei de artă.

Aurel RĂU

A fi suflet 
în sufletul 

neamului tăuOrice scriitor autentic, prin însăși structura activității sale, devine un creator militant. Acest adevăr, care nu este o simplă și banală aserțiune apodictică, poate fi demonstrat — începind de la Homer— prin toate personalitățile de pisc ale literaturii universale.Militantismul scriitorului autentic se manifestă pe multiple planuri, dintre care îmi îngădui a releva doar două — ce mi se înfățișează drept esențiale.înainte de toate, scriitorul este o 
prezență activ militantă prin opera 
ce se străduiește să o edifice, 
operă care, întoarsă cu fața spre 
viitor, il atestă fiu al epocii sale. Numai rostind răspicat adevărurile de esență ale vremii lui, într-o formulă care îl particularizează in lumina creației, scriitorul își realizează, nemijlocit, opera, deci destinul propriu.în al doilea ,rînd, ca orice creator de bunuri materiale și spirituale, scriitorul nu-și aparține doar 
sieși. Prin operă — atita cit o rea
lizează — scriitorul își păstrează 
individualitatea distinctă, dar, așa 
cum sugerează un fericit loc co
mun, el este, implicit, o prezență 
activă in colectivitate. Dacă, inevitabil,. prin naștere aparține unui anume timp, tot prin naștere aparține unui anume loc și unei anumite colectivități care, drept prim dar, îi hărăzește propria-i istorie. 
Destinele și operele tuturor ma
rilor scriitori au dovedit că ține 
de umbra iluziei gindul de a te 
rupe din istoria colectivității în 
care te-ai născut, de istoria patriei 
tale. Mecanismul vieții sociale demonstrează că nici scriitorul (ca orice creator) x nu se poate păstra în raporturi neutre față de istoria patriei lui, față de cultura acesteia. în acest context complex, scriitorul se constituie drept 
prezență activă in cetate, adică 
militant.La acest punct al clarificărilor exprimate anterior, problema de conștiință a scriitorului — ca individualitate creatoare distinctă și ca prezență activă în colectivitate— este următoarea : pentru ce anume militează el ? In ce mă pri
vește, ca scriitor comunist, care mă 
bucur de privilegiul și răspunderea 
de a crea in epoca de mare efer
vescentă inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, militez pen
tru respectul, desăvîrșit față de 
strălucita istorie a poporului meu, 
față de marile izbînzi — de ieri 
și de azi — ale ființei culturii 
naționale, față de contemporanii 
mei care, prin clocotitoarea lor 
activitate creatoare, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, construind o 
lume mai bună, îmi dăruie și mie 
șansa realizării în plan scriitoricesc 
și social.

Al. CÂPRARIU

Dezbatere organizată la Cluj-Napoca de
C. STĂNESCU

Lucrare de Cornelia IONESCU Lucrare de Cornel BRUDAȘCU

Arta unei societăți di
namice, revoluționare cum 
este societatea socialistă 
și-a aflat in ultimele 
două decenii un vast te
ren de afirmare, bucurin- 
du-se de o largă rezonan
ță socială. Lucrări reali
zate in tehnici si stiluri 
dintre cele mal variate — 
de la reprezentative lu
crări de for public la pic
tură .și sculptură, de la 
grafică la arte decorati
ve, de la design la sce
nografie — prezente in 
mari expoziții colective 
sau personale, in săli 
destinate manifestărilor 
de artă sau in mijlocul 
oamenilor, în incinta ce-i 
lor mai variate locuri de 
muncă, au năzuit să emo
ționeze, să influențeze 
conștiințe, să formeze a- 
tițudini. înaintate. O dată 
cil valoarea artistică a lu
crărilor, privitorii au pu
tut descifra valoarea lor 
ca mijloc specific al'cu
noașterii in lumina cau
zelor de ordin etic și so
cial care au contribuit la 

^plăsmuirea lor. Ele au o- 
ferit posibilitatea desci
frării unor linii structu- 
ratoare în raport cu da
tele personalității fiecă
rui autor, capabile însă 
să 'prezinte, dincolo de 
cunoscute și necesare di
ferențe individuale, un 
tot capabil să pună in va

0 concepție științifică, novatoare 
asupra dialecticii procesului revoluționar

(Urmare din pag. I)direcția unei concordanțe cît mai depline a celor două laturi, pentru perfecționarea în continuare a relațiilor sociale, a formelor de conducere și planificare, pentru trecerea la o dezvoltare calitativ superioară, intensivă în toate domeniile. Este astfel evidentă concepția științifică, revoluționară potrivit căreia nu se poate defini societatea, noua orîn- duire sau o etapă a devenirii sale exclusiv prin nivelul forțelor de producție, prin mijloacele tehnice, prin mărimea produsului național sau alți parametri cantitativi. Textele culegerii înmănunchează, în această ordine de idei, o vastă problematică teoretică și practică privind . carac
terul revoluționar complex al obiec
tivului ridicării patriei noastre pe o 
treaptă calitativ superioară de civi
lizație materială și spirituală. Modul in care partidul nostru abordează problema înaintării construcției socialiste arată că tocmai in acest proces obiectiv șe află rațiunea continuității procesului revoluționar .chemat să.ducă relațiile de producție, pe cele sociale în general, la nivelul u- nor relații specifice viitoarei socie-, tați comuniste. Pe calea perfecționării organizării, conducerii și planificării economiei, a integrării mai' active a științei și învățămîntului cu producția sînt depășite o serie de ră- mîneri în urmă, unele contradicții, relațiile, de producție. socialiste par- curgînd procesul . revoluționar al: transformării lor, în relații calitativ, superioare,, apte a răsp.unde tuturor cerințelor umane.Dialectica acestui .proces solicită neîntrerupt descifrarea cerințelor calitative, care privesc multilaterali-. tatea dezvoltării» în primul rind for- , țele de producție, al căror nivel este, pe fiecare treaptă, expresia sau indicatorul măsurii în care omul a reușit să supună, cum scria Marx, forțele naturale inteligenței sociale, micșorînd mereu, în favoarea, ameliorării , condiției umane, . cantitatea de timp destinată muncii fizice. Ur-. mărind creșterea puternică a forțelor de producție, pe baza cuceririlor revoluției tehnico-științifice, astfel

loare noul climat filozo
fic și social al ■țării.

Mereu prezente in con
știința creatorilor de fru
mos, cuvintele președin
telui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au 
constituit, în fiecare din
tre intilnirile cu artiștii 
plastici, îndemnuri la o

pe plan spiritual, își în
sușește o concepție îna
intată și acționează in 
toate împrejurările in 
spiritul umanismului nou. 
Acest om, stăpîn pe des
tinele sale, își făurește 
viitorul in mod liber, așa 
cum dorește".

Viața spirituală a omu-

buie la stabilirea acelei 
efervescente creatoare ca
pabile să ducă la crearea 
unor lucrări intr-adevăr 
reprezentative pentru mo
mentul actual al dezvol
tării noastre artistice. U- 
manismul conceput ca a- 
titudine deopotrivă ge
neroasă și militantă a fost

Semne ale iubirii 

de patrie

înaltă responsabilitate 
pentru conținutul opere
lor,, pentru audiența . lor 
din ce ih ce mai largă. 
„Oamenii de literatură și 
artă, sublinia astfel secre
tarul general al partidu
lui, uniunile de creație 
au un rol din ce in ce 
mai important in ridica
rea nivelului cultural al 
poporului nostru, in for
marea și educarea omului 
nou, constructor al socia
lismului, a omului care, o 
dată eliberat de sub do
minația claselor exploa
tatoare, se eliberează și 
de tarele morale ale ve
chii orinduirî, se . înalță

lui contemporan, specta
culoasele mutații înregis
trate cotidian, variatele 
domenii ale vieții noastre 
social-economice au oferit 
artiștilor teme de o reală 
forță emoțională. Așa cum 
ne-au demonstrat-o pină 
acum edițiile succesive 
ale Festivalului național 
„Cintarea României", so
cietatea românească de 
azi oferă un teren neli
mitat de afirmare forțe
lor creatoare chemate să 
contribuie și prin mijlo
cirea limbajului artistic la 
formarea unor conștiințe 
pe măsura vremurilor pe 
care le trăim, să contri-

și este continuu prezent 
dincolo de variatele as- 
păhte ale vieții sociale 
contemporane investigate 
de artiști, in imagini cu 
valoare simbolică din via
ta tineretului, în aspecte 
semnificative ale muncii 
desfășurate in industrie 
sau pe vaste terenuri 
agricole, in adevărate 
mărturii ale luptei pen
tru pace. Multe din 
aceste lucrări au con
turat chipul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
Înconjurat de pionieri, 
in mijlocul oamenilor, 
pe marile șantiere ale 
construcției socialiste,

îneît să se poată asigura sporirea continuă a producției de bunuri materiale, linie consecvent urmată după Congresul al IX-lea, partidul pornește de la ideea potrivit căreia revoluționarea continuă a forțelor de producție nu se reduce la sporirea lor cantitativă, ci privește eficiența lor socială, umană. Conștiința caracterului realmente propulsiv, revoluționar al forțelor de producție a generat politica de creștere în ritm susținut și de perfecționare a acestora prin dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei, pe baza industrializării socialiste, făuririi. economiei socialiste unitare, transformării socialiste și modernizării agriculturii, promovării ferme a științei și tehnicii de vîrf, organic integrate producției și servind scopului final al acesteia : ridicarea gradului de civilizație a societății, afirmarea u- nei noi calități a vieții. Astfel, direcțiile de dezvoltare multilaterală stabilite de Congresul al XIII-lea, ’ accentul pus pe modernizarea proceselor de producție din industrie și1 agricultură,. pe latura , calitativă și eficiența acestora includ .ideea de, noi' transformări . revoluționare, în sensul de edificare a unor forțe de producție de o asemenea calitate tehnică, eficiență economică și1 funcționalitate social-umană îneît să reprezinte fundamentul' trainic al. dezvoltării în continuare a societă-, ții și ridicării bunăstării poporului.Fertilitatea teoretică și practică a tezei potrivit, căreia procesul revoluționar, lupta revoluționară nu cu-, nosc pauze și stagnări, ci se afirmă în noi condiții istorice, în fiecare etapă a construcției socialiste izvo- ’ răște din concluzia — puternic. pusă în lumină de volumul de față — că, îh mod obiectiv,’ edificarea noii orînduiri reprezintă un proces complex și continuu, ale cărui legi, ce-’ rințe' și ritmuri de înaintare decurg, din dialectica dezvoltării sale în1 condiții istorice și naționale concrete, urmărind . realizarea unei tot mai sțrînse unități și întrepătrunderi între baza materială și viața spirituală a societății. Ca sistem so

cial-economic revoluționar, socialismul este — în fiecare țară — un proces dinamic de soluționare permanentă a problemelor economice, sociale, politice în pas cu transformările și posibilitățile fiecărei etape. El nu este, cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, avertizînd asupra pericolului voluntarismului și subiectivismului, „un marș triumfător, ci un drum de muncă și luptă revoluționară", o operă deschisă, a cărei capacitate de progres, de perfecționare și autodezvoltare se bizuie pe promovarea constantă a noului în toate domeniile.In lumina acestui adevăr cu caracter de principiu fundamental, volumul selectează aprecieri de o deosebită valoare teoretică și practică, lupta dintre nou și vechi reprezen- tînd o legitate dialectică a dezvoltării sociale, „motorul" tranformă- rii revoluționare, continue spre comunism,. cînd revoluția, procesul revoluționar, departe de a se încheia, de a dispărea, vor trebui — anticipează în spirit profund științific secretarul general al partidului nostru —‘ să soluționeze noi și noi probleme. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că- „por
nind de Ia faptul că lupta între > 
yechi ,și nou ,va continua să se ma
nifeste in întreaga perioadă de fău- ■ 
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a comunismului, 
că vor apărea continuu contradicții 
în diferite domenii de activitate, ■ 
partidului îi revine roiul de a se
siza la timp apariția diferitelor con
tradicții și de a acționa pentru înlă
turarea' lor, de a da curs și a asi-1 
gura afirmarea cu putere a noului, 
de a acționa pentru dezvoltarea con
tinuă a forțelor de producție, pen-: 
tru perfecționarea relațiilor de pro
ducție și sociale, a organizării în
tregii societăți socialiste și comu
niste pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și cunoașterii umane". Se impune, astfel, ca o cerință firească și o necesitate obiectivă ca fenomenele și procesele economico- sociale, cu aspectele lor pozitive și negative, să fie mereu examinate c.u discernămint, dat fiind că în producția materială, în formele și structurile de organizare și condu

chipul conducătorului iu
bit al partidului și sta
tului nostru, ca și acela 
al tovarășei ELENA 
CEAUȘESCU sintetizează 
prinosul de recunoștință 
adresat de artiștii între
gii ■ țări momentului' de 
înălțare spirituală pe care 
îl trăiește România. Sint 
tot atitea semne ale iubi
rii de patrie, posibile răs
punsuri la necesitățile u- 
nei comunicări fertile și 
stimulatoare intre public 
și creația artistică, capa
bile să asigure condițiile 
unei confruntări perma
nente, ale unui dialog 
care să permită atît cu
noașterea realităților ar
tistice și a valorilor, cit 
și orientarea procesului de 
educare pe calea și prin 
mijloacele specifice . ale 
artei. In. acest sens, sutele de manifestări care 
au avut loc, expozițiile 
anuale de artă plas
tică, saloanele anuale 
republicane, expozițiile 
bienale republicane, trie
nalele de scenografie și 
design, cvadrienala de 
arte decorative, precum și 
numeroase expoziții repu
blicane cu caracter oma
gial au readus în con
știința publicului momen
te de o deosebită însem
nătate ale artei noastre.

Marina PREUTU
7

cere socială, în raporturile dintre oameni, in gîndirea și comportamentul acestora, în ideologie și morală, în viața socială apar permanent elemente noi, în confruntare cu vechiul, înfruntarea dintre nou și vechi exprimînd contradicția universală dintre schimbare revoluționară și imobilism, conservatorism. Purtător și exponent al concepției ma- terialist-dialecțice despre lumfe și viață, forță socială revoluționară ce exprimă interesele clasei muncitoare, ale oamenilor muncii, partidul îndeplinește rolul de promotor al noului.Inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, aplicată cu. succes pe parcursul celor două decenii, cu contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strategia dezvoltării economico-sociale a României, așa cum se reflectă în documentele Congresului al XIII-lea, urmează a- celași curs înnoitor, concretizat în accentuarea rolului factorilor1 intensivi, în perfecționarea și modernizarea structurilor și relatiilpr sociale, a conducerii economico-sociale sub e- gida fertilă. a spiritului creator, revoluționar.Noul volum pune cu putere în lumină adevărul că, în concepția și o- pera' tovarășului' Nicolae Ceaușescu, definirea realistă a sarcinilor și o- biectivelor revoluționare se ’ află în strînsă relație cu gradul de cunoaștere și capacitatea de interpretare obiectivă, creatoare a cerințelor legilor generale în conexiunea lor dialectică, organică cu stadiul concret istoric. Luarea permanentă în considerare a împrejurărilor concrete, în afara cărora orice adevăr general, orice teză — juste în esență și enunț — ar deveni inoperante abstractizări, reprezintă una • din componentele vitale ale dezvoltării, ale necesarei îmbogățiri; în păs cu viata. a- teoriei și practicii sociale.Ideile și, aprecierile tovarășului Nicolae CeaușesCU despre revoluția 
socialistă ca proces continuu de îna
intare spre stadii superioare ale ci
vilizației materiale și spirituale co
muniste îmbogățesc patrimoniul gîn- dirii filozofice, al vieții ideologice contemporane.
________________ y



PAGINA 4 SClNTEIA — duminica 21 iulie 1985

Competitivitatea produselor - principalul argument 
în promovarea exportuluiîncă de Ia începutul anului, Combinatul de fire sintetice din Iași avea asigurate pentru producția de export numeroase contracte ferme, de lungă durată, cu mulți parteneri externi. „Exista deci un cadru favorabil pentru pregătirea și derularea producției — ne spune tovarășul 

Ion Staicu, directorul combinatului. Nu ne-am oprit însă aici. In tot acest răstimp, am pregătit și am trecut operativ la fabricația produselor prevăzute în toate contractele încheiate ulterior, precum și la onorarea comenzilor pe care unii parteneri externi ne-au solicitat să le realizăm în devans. Așa că permanent a trebuit să acționăm pentru buna organizare a muncii și producției, pentru ridicarea calității produselor la nivelul noilor exigențe ale partenerilor externi. Țin să menționez că exportăm produse în peste 20 de țări, unele — cum sînt R.F. Germania, Spania, S.U.A. și altele — cu multă experiență în fabricarea firelor și fibrelor sintetice, deci și cu pretenții mai mari".Creșterea competitivității produselor realizate a fost, prin urmare, principala preocupare a întregului colectiv. Atît pentru specialiștii din sectorul de cercetare și proiectare, cit și pentru operatorii care supraveghează instalațiile, exportul reprezintă prioritatea nr. 1. Cu toții desfășoară o adevărată competiție cu timpul, dovedind o înaltă răspundere pentru calitatea producției, pentru asimilarea în fabricație a_ unor noi sortimente, care să satisfacă exigențele partenerilor externi. Sintetic spus, așa a fost posibil ca, în 

primul semestru al anului, planul Ia 
export să fie îndeplinit ritmic și 
chiar depășit cu 17 milioane lei.Există multe aspecte care evidențiază că în cadrul combinatului s-a dobindit o bună experiență în. ce privește contractarea și realizarea producției pentru export. Inginerul Eugen Frunză, directorul comercial al combinatului, ne-a precizat că o serie de specialiști din uni
tate, prospectind cerințele pieței ex

La Combinatul de fire sintetice din lași

terne și reușind să Încheie multe 
contracte pe termen lung, au reținut 
de la partenerii respectivi și o serie 
de propuneri privind diversificarea 
producției, care s-au și pus in apli
care. „Pe baza propunerilor făcute, a tendințelor manifestate pe piața externă, specialiștii noștri din cercetare și proiectare — ne spune directorul comercial — au extins producția de fire din gama de peste 200 torsiuni pe metru și a firelor și fibrelor colorate în masă, care sint mult solicitate în toate țările unde sînt exportate produsele noastre. Mulți parteneri ne cer, de exemplu, fibră colorată în negru, care are o mare finețe. După multe încercări și combinări de soluții, am reușit să obținem o fibră de culoare neagră de calitate excelentă, satisfăcînd astfel tot mai multe din cerințele partenerilor externi. Acum, cercetările sint 

îndreptate în direcția extinderii coloritului și creșterii fineții produselor poliesterice, care au mare căutare pe piața externă".La rîndul șău, inginerul Constan
tin Moisa, șeful centrului de cercetare, ne-a precizat că s-au întreprins noi studii menite să lărgească și mai mult gama fibrelor și firelor oferite la export. Avantajele unor astfel de cercetări, care vin în în- 
timpinarea tendințelor manifestate 

pe piața externă, au fost probate în repetate rînduri. „Chiar recent — ne spune inginera Dora Berari, șefa compartimentului invenții și inovații — o serie de parteneri din Republica Populară Chineză au solicitat lărgirea gamei de fire cu torsiuni pînă la 2 000 pe metru, sortiment pe care, sinceri să fim, nu credeam că îl vom putea realiza. Problema a fost dată ca temă pentru invenții și inovații și, în acest fel, în foarte scurt timp s-au realizat trei noi sortimente de fire cu această finețe, puțind astfel satisface și cerințele altor parteneri".Demn de relevat este și faptul că în cadrul combinatului s-au constituit o serie de colective speciale care 
studiază posibilitățile de promovare 
Ia export a unor noi sortimente de 
fire sintetice. Totodată, s-a înființat 
și o comisie care urmărește rezolva

rea cît mai promptă a problemelor 
cu privire la aprovizionarea cu ma
terii prime și desfacerea producției, 
lansarea in fabricație a comenzilor, 
asigurarea ambalajelor și altele, tn general, activitatea este în așa fel organizată îneît fiecare comandă să fie finalizată cu cîteva zile înainte de termenul de livrare stabilit.O serie de măsuri deosebit de eficiente s-au luat și pentru perfecțio
narea tehnologiilor în secțiile care 
realizează producția pentru export. Măsuri tehnice și organizatorice care să asigure ridicarea calității producției de fire și fibre poliesterice s-au luat, practic, în fiecare secție ; s-au organizat formații speciale care lucrează numai pentru export, iar asistența tehnică s-a întărit prin repartizarea judicioasă a celor mai buni specialiști pe schimburi.Toate aceste acțiuni, prin aplicarea cărora s-au obținut rezultatele de pînă acum, oferă garanția că planul la export pe întregul an va fi îndeplinit și chiar depășit. Dgsfășurîn- du-și activitatea în spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, cei peste 9 000 de oameni ai muncii din combinat sînt hotărîți să sporească continuu producția destinată exportului, să-și îndeplinească întocmai toate sarcinile ce le revin 
pe anul 1985 și pe întregul cincinal.

Manole CORCACIcorespondentul „Scînteii”

în actualitate —ritmul recoltăriiDupă o perioadă în care timpul nefavorabil a împiedicat realizarea programului de lucru, de citeva zile s-a reușit reintrarea în normal, re- coltîndu-se pînă la sfîrșitul zilei de vineri. 19 iulie, 94 la sută din suprafața cultivată cu griu. Condițiile din acest an — talia redusă a culturii și gradul mare de îmburuienare a lanurilor — au pus la grea încercare pe mecanizatori și specialiști, care au trebuit să găsească pentru fiecare solă soluții potrivite. în zonele unde, din cauza excesului de umiditate, combinele n-au putut intra în lan, cooperatorii au lucrat cu secerile și coasele. La C.A.P. Călărași s-a procedat. altfel, griul fiind recoltat pe 100 de hectare cu vindroverele. Aici i-am găsit la tabăra din cîmp, alături de mecanizatori, pe inginerul-șef al consiliului agroindustrial, Mircea Enache, și pe inginerul-șef al cooperativei, Ionel Șandru, care ne-au asigurat că oamenii sînt gata să lucreze pînă noaptea tîrziu la recoltare, cu Condiția să nu se mai defecteze combinele.Discutăm acum la încheierea campaniei — dacă merg sau nu combinele — pentru că la C.A.P. Călărași s-a lucrat cu numai 50—60 la sută din capacitate. Motivul ? N-au 1'ost bine 
Exemplele de bună organizare dovedesc 

că secerișul poate fi intensificat

reparate — ni se explică — iar acum, cînd condițiile sînt dMicile, la cel mai mic obstacol se defectează. Aceeași situație este și la C.A.P. Vărăști. Pornind de la aceste situații, este de reținut un exemplu concret de muncă organizată exemplar, de o „mecanizare" ca la carte : la C.A.P. Mînăstirea, dovadă că acolo
CĂLĂRAȘI

unde s-a acționat cu toată răspunderea la reparații, combinele recoltează fără întrerupere, 13 combine, în perfectă stare de funcționare, au intrat concomitent in lan înainte de ora prînzului, cind s-a putut lucra cu adevărat bine, griul fiind numai bun de recoltat. Concomitent au intrat și cele 7 prese de balotat. Desigur, în cîmp erau prezenți, și nimeni nu a plecat acasă pină n-au încheiat parcela începută, președintele cooperativei, Nicolae Fotin, inginerul-șef, Mircea Șindelaru, și directorul S.MA., Damian Anfile. „La cooperativa agricolă Mînăstirea totul este pus la punct: începind cu mecanizarea, prîn- 

zul mecanizatorilor, organizarea schimburilor". Intervenția aparține lui Iulian Stamate, activist al comitetului județean al P.C.R., care, în această campanie, răspunde de desfășurarea lucrărilor.Consemnăm și alte consilii agroindustriale in care s-a lucrat cu toate forțele pentru recuperarea restantelor : Chirnogi, Frăsinel,Cuza Vodă, Jegălia și Vlad Țepeș. După exemplul lor, unitățile din consiliile agroindustriale Fun- deni, Sărulești, unde au fost deplasate combine de la S.M.A. Borcea, Jegălia, Cuza Vodă, Dragalina și Mînăstirea, care recoltează ultimele suprafețe, Budești și Fundulea sînt datoare să acorde maximum de atenție organizării lucrului, să organizeze schimburi de noapte la pregătirea terenului, iar la insămințare să se lucreze zi-lumină. în reușita acestei campanii o mare răspundere o au organele și organizațiile de partid, specialiștii, care au obligația să urmărească cu maximum de exigentă strîngerea și depozitarea recoltei de grîu în timpul cel mai scurt.
Rodlca SIM1ONESCUcorespondentul „Scînteii"

„ZIUA

CONSTR UCTOR ULUI"
Sărbătorim astăzi 

„Ziua constructoru
lui", zi tn care între
gul nostru popor cin
stește munca sutelor 
de mii de lucrători de 
pe șantiere, din insti
tute de cercetare și 
proiectare, care prin 
activitatea lor plină 
de dăruire și pasiune 
au edificat de-a lun
gul anilor mari hidro
centrale și termocen
trale electrice, impu
nătoare combinate și 
uzine, sisteme de iri
gații și complexe agri
cole, moderne ansam
bluri urbanistice, ne
numărate edificii de 
învățămint, cultură și 
așezăminte de sănăta
te, contribuind astfel 
la progresul economi- 
co-social necontenit al 
României socialiste.

tură de înalt randa
ment, pentru bună
starea generațiilor 
prezente și viitoare, 
operă care pune cu 
strălucire in lumină 
profundul umanism al 
politicii partidului nos
tru, grija sa pentru 
om, pentru fericirea 
lui.

Desfășurată sub sem
nul atmosferei de în- 
suflețitor patriotism și 
deplină angajare cu 
care oamenii muncii, 
întregul popor aniver
sează, chiar in aceste 
zile, împlinirea a 
douăzeci de ani de la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — eveniment de 
excepțională însemnă
tate in viața partidu
lui și țării — sărbă
toarea constructorilor 
din acest an reliefea
ză în chipul cel mai 
convingător hotărirea 
lor de, a acționa cu 

■perseverență' și răs-

Intrată intr-o fru
moasă tradiție, ă cărei 
durată coincide cu pe
rioada cea mai bogată 
in împliniri din^isțo- pundere_.pen.tru înfaP
ria patriei,' deschisă turtea" "exemplară a

sarcinilor ce le-au fost 
încredințate in dome
niul investițiilor. In 
primul semestru al 
anului au fost puse în 
funcțiune numeroase 
obiective și capacități 
de producție, dintre

de Congresul al IX- 
lea al partidului, săr
bătoarea de astăzi 
simbolizează însăși 
vocația întregii noas
tre națiuni socialiste 
de a realiza o operă 
constructivă fără pre
cedent, schimbînd ra
dical harta eco
nomică a țării, chipul 
orașelor și satelor, în
fățișarea pământului 
românesc. O operă 
constructivă inițiată de 
partid, de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în
făptuită prin munca 
plină de abnegație a 
întregului popor, pen
tru făurirea unei eco
nomii înfloritoare, cu o industrie puternică, 
modernă și o agricul

care unele in avans. 
Pe șantierele noilor 
blocuri de locuințe se 
desfășoară, de aseme
nea, o hotărită luptă 
cu timpul, in vederea 
construirii și predării 
la termenele stabilite 
a tuturor apartamen
telor prevăzute in 
plan.

Sarcinile ce revin In 
continuare constructo
rilor sînt deosebit de 
importante, iar înfăp
tuirea lor exemplară

depinde nemijlocit de 
îmbunătățirea sub
stanțială a activității 
desfășurate pe șantie
re. Mai mult ca ari
cind, în acest an în 
care se încheie actua
lul plan cincinal, se 
impune ca întreaga 
muncă a constructo
rilor să fie așezată 
ferm pe coordonatele 
fundamentale ale în
tregii noastre activi
tăți economice : ritmi
citate, calitate, efi
ciență. Pe primul plan 
trebuie să se afle, așa 
cum a subliniat re
cent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, re
cuperarea răminerilor 
în urmă, acolo unde 
acestea există, și pu
nerea in funcțiune la 
termen sau chiar mai ■ 
devreme a tuturor o- 
biectivelor planificate 
să producă in acest 

tlan, prin■ concentrarea 
■ pe aceste șantiere a 
Jorțeloro constructori-, 

■'ior 'și mohtonlor, 
celorlalți factori care 
participă la realizarea 
investițiilor.

Felicitîndu-i de ziua 
lor, întregul popor iși 
exprimă convingerea 
că, prin mobilizarea 
capacităților și ener
giilor lor creatoare, 
constructorii vor rea
liza in bune condiții 
amplul program de in
vestiții stabilit pentru 
acest an și pe întregul 
cincinal, că iși vor 
dedica toate forțele 
înfăptuirii obiectivelor 
prevăzute de Congre
sul al XUl-lea al 
partidului, aducindu-și 
astfel contribuția la 
progresul continuu și 
multilateral al socie
tății noastre socialiste.

Poate mai mult decît oamenii de alte profesii, constructorii sînt profund legați de opera lor durabilă. Cu atît mai mult cu cît această operă se numește „Porțile de Fier" — această cetate a luminii și energiei, construită în ultimele două decenii, aflată acum (așa cum o arată și numele : „Porțile de Fier II") la al doilea episod constructiv. Acest sentiment de mindrie și de răspundere pentru opera pe care sînt chemați s-o înfăptuiască ■ se degajă și din scrisoarea trimisă redacției noastre de tovarășul S. Trușcu- Iescu, secretar al comitetului de partid din Șantierul II ecluze

din cadrul Antreprizei de construcții hidroenergetice „Porțile de Fier II", în care se vorbește cu căldură despre faptele de muncă ale constructorilor, despre efortul depus pentru în- > deplinirea angajamentelor pe care și le-au luat. Iar ca un omagiu adus „Zilei constructorului", corespondentul nostru ne trimite și două fotografii de pe șantier, realizate de el, repre- zentind o vedere parțială a hidrocentralei „Porțile de Fier II" și pe constructorul comunist Marin Stanciu (înVmijlocul fotografiei) împreună cu doi muncitori din echipa pe care o conduce.

în județul Tulcea, griul ocupă 63 500 hectare. Mecanizatorii, ceilalți oameni ai muncii din unitățile agricole depun eforturi stăruitoare pentru urgentarea recoltării. Ca urmare, pină în seara zilei de vineri, 19 iulie, producția de grîu a fost adunată de pe mai bine de 35 000 hectare, ceea ce reprezintă 56 la sută din suprafețele cultivate. Datorită bunei organizări a muncii, vitezele de lucru cresc de la o zi la alta. In această săptămînă, de exemplu, recolta de grîu a fost adunată in fiecare zi de pe aproximativ 5 000 hectare, cu aproape 2 000 hectare mai mult decît viteza înregistrată la sfirșitul săptămînii trecute.O imagine edificatoare asupra modului responsabil în care se lucrează la secerișul griului ne-au oferit numeroase unități agricole. „La noi, unde grîul ocupă aproape 4 000 de hectare — ne spunea tovarășul Gheorghe Cablu, președintele Consiliului agroindustrial Mahmudia — mecanizatorii de pe cele 70 de combine au recoltat 80 la sută din suprafață doar în cinci zile. Lucrînd în acest ritm, pină duminică seara, vom pune la adăpost întreaga producție". De adevărul acestor afirmații ne-am convins în majoritatea cooperativelor agricole din acest consiliu agroindustrial. La C.A.P. Mahmudia, de exemplu, combinele secerau ultimele 40 de hectare, din cele 330 cultivate. „Pe această suprafață, din cauza ploilor căzute săp- tămina trecută, griul este imburuie-

nat — ne spunea Paul Pilat, Ingine- rul-șef al cooperativei. Pentru a nu pierde producția și a grăbi recoltarea, cosim suprafețele cu buruieni și apoi treierăm grîul cu combinele. Aplicăm această metodă de la începutul campaniei, iar producția am adunat-o în numai patru zile de lucru. Lăudabil este faptul că această inițiativă a fost preluată de cooperativele vecine — Iazurile, Inde-
TULCEA

pendenta, Valea Nucarilor și Agi- ghiol — unde secerișul este avansat. Remarcăm, în același timp, buna organizare a muncii și la C.A.P. Sari- nașuf. „Condițiile specifice din această vară, cînd, din cauza secetei, plantele au talie mică, iar unele lanuri au fost năpădite de buruieni, impun luarea unor decizii operative — ne spunea tovarășul Zaharia Cio- bănescu, președintele cooperativei. Pentru a răspunde acestei necesități, asigurăm o bună colaborare între specialiști și mecanizatori. Inginerul- șef și șefii de fermă au în primire cîte o grupă de combine. Chiar dacă formațiile acționează într-o singură fermă, specialiștii se deplasează acolo unde se seceră și răspund de combinele repartizate. Împreună cu mecanizatorii, ei adaptează operativ combinele în funcție de starea lanurilor. Pentru a duca toate spicele la

aparatul de tăiere, la unele combine a fost nevoie să modificăm rabatoa- rele. Acolo unde talia griului este mică scoatem săniile de la heder, asigurînd tăierea plantelor cît mai aproape de sol. Reglarea combinelor în cooperativa noastră nu se mai face de trei ori pe zi, așa cum prevăd normele tehnice, ci aproape la fiecare brazdă. Strîngem sau slăbim tobele de nenumărate ori fiindcă lanurile sînt neuniforme".Trebuie spus însă că nu peste tot combinele sînt folosite la întreaga capacitate. La C.A.P. Beștepe, de exemplu, la ora 9,30, nici una din cele 14 combine nu recolta : 10 nu aveau motorină și așteptau să sosească cisterna de la Mahmudia, iar patru apte de lucru au fost introduse în brazdă doar în momentul sosirii noastre. De asemenea, la C.A.P. Sabangia, din șapte combine, trei erau defecte. Ion Mitroi, inginerul-șef al unității, ne spunea că de îndată ce intră în lan, din cauza reparării necorespunzătoâre, combinele se defectează, iar mecanizatorii mai mult pierd timpul reparîndu-le, decît seceră grîul., Ca urmare, in această unitate, pînă acum s-au recoltat doar 130 de hectare, ceea ce reprezintă mai puțin de o treime din suprafața cultivată.
Neculal AMIHULESEIcorespondentul „Scînteii"

Prezentăm tn continuare rezultatele obținute în întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, construcții, transporturi, din unități agricole, precum și din 
domeniul circulației mărfurilor.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a intrecerii socialiste, la 30 iunie *)  
pe primele locuri se situează :

• Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe cinci 
luni.

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
SI PREPARARE A MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră Ve
lei, județul Hunedoara, cu 1068,1 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 16,1 la sută la producția fizică, 13 la sută la producția netă, 24,3 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 9,1 la sută la volumul de pregătiri miniere, 24 la sută la volumul de deschideri miniere, 11,3 la sută Ia productivitatea muncii ; consumurile de materiale de bază au fost sub cele normate cu 15,6 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 30 la sută.Locul II : Exploatarea minieră Ilba, județul Maramureș, cu 953,4 puncte.Locul III : întreprinderea minieră Bălan, județul Harghita, cu 919,9 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție gaze 
naturale Mediaș, județul Sibiu, cu
632,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,8 la sută la producția netă, 2,7 la sută la produc- tia-marfă vîndută și încasată. 3,3 la sută la productivitatea muncii, 20,4 la sută la volumul de fluide injectate în zăcămint ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,5 Ia sută, iar cele materiale cu 4,7 la sută.Locul II : Schela de producție gaze naturale Țg. Mureș, cu 591,1 puncte.Locul III : Schela de producție petrolieră Moșoaia, județul Argeș, cu 421,2 puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electrocen- 

trale Oradea cu 163,3 puncte.Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,8 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor, 6,4 la sută la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii ; consumurile de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice și termice, ca și consumul propriu tehnologic au fost sub cele normate.
IN INDUSTRIA DE UTILAJ 

ENERGETIC, PETROLIER 
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE, CIllMIE 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea „Neptun"- 
Cîmpina cu 719 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,7 la sută la producția fizică, 7,3 la sută Ia producția netă, 12,6 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 2,1 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibil au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea „Armătu- ra"-Cluj-Napoca cu 664,4 puncte.Locul III : întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie“-București cu535,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI — SUBRAMURA 
ELECTRONICA ȘI TEHNICA 
DE CALCUL, ECHIPAMENTE 

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Electro- 
aparataj“-București cu 716,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro-

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

ducția fizică, la producția netă șl la productivitatea muncii, 5,8 la sută la producția-marfă vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia export și la beneficii; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 2,5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 6,7 la sută.Locul II : întreprinderea de piesa 
de radio și semiconductori Băneasa cu 639,4 puncte.Locul III : întreprinderea de ferite Urziceni cu 618,5 puncte.

IN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de medica

mente București, cu 605,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2 la sută la producția fizică, 7,7 la sută la producția netă, 1,4 la suta la export, 2,4 la sută la producția-marfă vîndută și încasată. 1,7 la sută la productivitatea muncii, 2,7 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cela normate cu 15,3 Ia sută.Locul II : întreprinderea de produse cosmetice „Farmec“-Cluj-Napo- ca cu 546,5 puncte.Locul III : întreprinderea de antibiotice Iași cu 370 puncte.
IN INDUSTRIA TEXTILA 

(BUMBAC)
Locul I : întreprinderea Filatura 

de bumbac Urlați, județul Prahova, 
cu 566,4 puncte.

Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,1 la sută Ia producția fizică, 4,8 la sută Ia producția netă, 6,7 la sută Ia producția- marfă vîndută și încasată, 3,8 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia export și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,8 la sută, iar cele materiale cu1,3 la sută.Locul II : întreprinderea Filatura de bumbac Drăgăneștl, județul Olt, cu 501 puncte.Locul III : întreprinderea textilă „11 Iunie“-Cisnădie cu 194,8 puncte.
In industria pielăriei, 

CAUCIUCULUI 
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul I : întreprinderea de piele. 
Încălțăminte și marochinărie „13 De
cembrie" — Sibiu cu 978,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,5 la sută la producția fizică, 8,9 la sută la export, 6,6 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 2,1 Ia sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia producția netă, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 4,7 la sută.Locul II : întreprinderea de piele și încălțăminte „Pionierul" — București cu 724,7 puncte.Locul III: întreprinderea tăbăcă- rîa Jilava București cu 676,2 puncte.

IN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de indus

trializare a sfeclei de zahăr Oradea 
cu 1 079,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 22,1 la sută la producția netă, 15,8 la sută Ia producția- marfă vîndută și încasată, 22,8 la sută la productivitatea muncii, 3 la sută la livrări de mărfuri Ia fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II ; întreprinderea de produse zaharoase „Kandia" — Timișoara cu 869,4 puncte.Locul III : întreprinderea de ulei „Unirea" — Iași cu 674,5 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI INGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii do 
porc Timiș cu 520,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 31,6 la sută la producția de carne, 6,3 la sută la efectivele de porcine la sfîrșitul perioadei, 20,8 la sută Ia livrările de carne la fondul de stat ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Ialomița cu 508,6 puncte.Locul III : întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcinelor Bonțida, județul Cluj, cu 266,6 puncte.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
DE CONSTRUCȚII-MONTAJE — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepri

ză de construcții și montaje miniere 
Jilț, județul Gorj, cu 1104,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu’: 30,2 la sută la producția netă în construcții-montaj, 34,1 la sută Ia productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 Iei producție de con- str.ucții-montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 3,1 la sută, iar cele materiale cu 12,5 Ia sută ; consumurile de ciment, metal, combustibil și carburanți au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București, M.I.C.M., cu 875 puncte.Locul III : întreprinderea antrepriză construcții-montaj „Delta Dunării" — Tulcea, M.A.I.A., cu 571,3 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată Iași, 

cu 476,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 30,2 la sută la volumul de transport, 29.7 la sută la productivitatea muncii, 17,8 la sută la vagoane intrate-ieșite la încărcare-descăr- care și tranzit cu manevră-vagoane, 10.7 la sută la tonajul mediu brut pe tren de marfă, 16,4 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; staționarea vagoanelor de marfă la în- cărcare-descărcare a fost mai mică decît cea planificată cu 1 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 0,7 la sută.Locul II : Stația de cale ferată Bîrlad cu 402,8 puncte.Locul III : Stația de cale ferată Oradea Est cu 371,1 puncte.
IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 

MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comercială 
cu ridicata pentru mărfuri metalo- 
chimice Iași cu 305,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,5 la sută la livrări 

de mărfuri cu ridicata, 7,4 la sută la volumul livrărilor de mărfuri pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei livrări au fost mai mici decît cele planificate cu 7,6 la sută.Locul II : întreprinderea comercială cu ridicata pentru mărfuri textile- încălțăminte Ploiești cu 295,2 puncte.Locul III : întreprinderea comercială cu ridicata pentru mărfuri alimentare Alba Iulia cu 249,8 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de turism 

Gorj cu 416,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 13,4 la sută la prestări servicii către populație, 2,3 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 2,5 la sută la încasări medii pe un lucrător, 9.9 la sută la numărul de turiști ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și la coeficientul de utilizare a capacității de cazare ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : Oficiul județean de turism Prahova cu 334,6 puncte.Locul III : întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București cu 315,4 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații și administrație 10- 
cativă Foișor — București, cu 827,7 
puncte.Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 15,3 la sută la producția de construcții-montaj, 7,8 la sută Ia încasări din activitatea de producție, 17 Ia sută la volumul lucrărilor de întreținere, reparații curente și prestări în construcții, 21,2 la sută la prestări servicii pentru populație, 8,8 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție au fost mai mici decît cele planificate cu 30 la sută.Locul II : întreprinderea pentru administrarea clădirilor București cu 811,2 puncte.Locul III : întreprinderea de construcții, reparații și administrație lo- cativă Colentina, București, cu 731 puncte. (Agerpres)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Sint bucuros să transmit Excelentei Voastre cele mai sincere și calde felicitări cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la alegerea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România.Sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, poporul român a.dobîndit o serie de realizări mărețe, devenind un exemplu fericit pentru orice popor care privește spre un viitor mai bogat și luminos.îmi face plăcere să exprim și cu această ocazie înalta noastră apreciere față de eforturile dumneavoastră dezinteresate vizînd folosirea tuturor posibilităților pașnice spre o pace justă și globală în Orientul Mijlociu. Exprim, In același timp, satisfacția noastră față de relațiile strinse ce leagă popoarele egiptean și român prietene, relații care se întăresc și dezvoltă zi de zi, în interesul comun, al securității și păcii mondiale.Vă rog să primiți, stimate domnule președinte, salutul meu fierbinte și cele mai bune urări de deplină sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.Cu deosebită considerațiune,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI GIURGIU 
AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRIULUIîn atmosfera de puternică angajare patriotică în care întregul nostru popor sărbătorește împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, oamenii muncii din agricultura județului Giurgiu raportează încheierea recoltării griului.în telegrama adresată tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Giurgiu al P.C.R., se arată :
Toți lucrătorii ogoarelor din ju

dețul Giurgiu — mecanizatorii, ță
ranii cooperatori, specialiștii — vă 
exprimă dumneavoastră, marele 
făuritor de istorie și tară nouă, re
voluționar consecvent și patriot în
flăcărat. personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, cele mai alese 
sentimente de fierbinte recunoștință

pentru neobosita activitate pe care 
o desfășurati, cu pilduitor devota
ment, pentru ridicarea României pe 
noi trepte de civilizație socialistă, 
pentru fericirea poporului din rîndul 
căruia v-ati ridicat, pentru pacea și 
progresul întregii omeniri.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sîntem hotăriti să muncim fără 
preget, urmînd luminosul dumnea
voastră exemplu, pentru a înfăptui, 
la nivelul înaltelor exigențe pe care 
Ie-ati formulat în repetate rîndurî, 
sarcinile și obiectivele ce revin 
agriculturii județului Giurgiu în 
acest an și în viitorul cincinal, pen
tru transpunerea în viată a istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XUI-lea al partidului, a tuturor o- 
biectivelor noii revoluții agrare.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A POLONIEI SOCIALISTE

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central'al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

la aniversarea a două decenii de la istoricul

Congres al IX-lea al partidului

AMPLE MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE 

______ $1 CMRAL-ADTISTICE

Cronica zileiTovarășul loan Avram, vlceprim- ministru al guvernului, a primit, sîmbătă, pe Manolo Garcia Diaz, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării al Republicii Cuba, care, în fruntea unei delegații. face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost evidențiate posibilitățile de dezvoltare a colaborării româno-cubaneze în

diferite domenii de activitate, In anul 1986 și în perspectivă pînă în 1990, inclusiv în realizarea în comun 
a unor obiective economice, și s-au analizat acțiunile ce trebuie . întreprinse în vederea lărgirii schimburilor comerciale bilaterale reciproc avantajoase. (Agerpres)

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Centra] al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii. Socialiste România, al poporului român, precum și al nostru personal adresăm Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Polone, întregului popor frate, polonez cordiale felicitări și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei.Oamenii muncii din România urmăresc cu viu interes activitatea susținută pe care poporul prieten polonez o desfășoară sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, pentru asigurarea dezvoltării economico-sociale, înfloririi științei și culturii, pentru edificarea socialismului in patria dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Dînd o Înaltă apreciere evoluției favorabile a raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare fructuoasă dintre partidele și statele noastre, ne exprimăm ferma convingere că acestea vor continua să se dezvolte in spiritul înțelegerilor la care am ajuns împreună, spre binele și în interesul popoarelor român și polonez, al cauzei păcii, socialismului și progresului în întreaga lume.Sărbătoarea dumneavoastră națională ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa, dragi tovarăși, urări de noi succese in întîmpinarea celui de-al X-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în dezvoltarea multilaterală a Poloniei socialiste.

LA NĂVODARI

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româniaîn județul CLUJ s-au desfășurat noi și ample manifestări politico- educative și cultural-artistice consacrate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, manifestări la care au participat mii de oameni ai muncii din întreprinderi, de la sate, din instituțiile de învățămint, știință, artă și cultură. La Dej, comitetul municipal de partid a organizat simpozionul intitulat „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al P.C.R., moment de referință al noului curs din viața partidului, a întregului popor, generator de spirit novator, profund științific, consecvent revoluționar, promovat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în toate domeniile de activitate1 * * * * * 7'. A urmat apoi un spectacol cultural-artistic omagial. Acestui eveniment i-a fost consacrată și expoziția „Epoca Nicolae Ceaușescu — bilanț de glorioase împliniri socialiste și mărețe perspective", deschisă la Muzeul de istorie din Cluj-Napo- ca. Simpozioane, expuneri, mese rotunde, dezbateri consacrate acestui eveniment au avut loc și la combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujeana", întreprinderea „Tehno- frig", Institutul de tehnologie izoto- pică și moleculară din Cluj-Napoca, întreprinderea „Electroceramica" și fabrica „Turdeana" din Turda, întreprinderea „11 Iunie" din Dej și altele. în cadrul acestor manifestări s-a reliefat importanța Congresului al IX-lea pentru dezvoltarea patriei noastre, subliniindu-se realizările din acești ani din economie, știință, cultură, artă, participarea țării noastre la acțiunile pentru salvgardarea păcii, pentru instaurarea unui climat de bună înțelegere între toate popoarele lumii. (Marin Oprea).

neral al întreprinderii de mașiniagricole. Din acel moment începecu adevărat dezvoltarea unității și a producției de combine. Cu timpul s-au construit noi hale de fabricație, ateliere de cercetare și proiectare. în anul 1975 începe adoua etapă de dezvoltare a fabricii. Concomitent s-au modernizat și tipurile de combine construite.Primele tipuri de combine „Vistula" aveau o capacitate mică, de circa 2 kg de masă recoltată pe secundă. Din 1970 a început producția de combine tip „Bizon". în paralel s-au făcut și o serie de adaptări, astfel incit combinele „Bizon" au devenit mașini universale și pot recolta griu, porumb, floarea-soarelui, semințe de ierburi, Ultimul tip de combină, „Bizon gigant", are o capacitate de , 10—12 kg masă recoltată pe secundă. Ca rezultat al investițiilor efectuate și extinderii spațiilor de producție, acum putem fabrica circa7 000 de combine autopropulsate pe an.
Intr-adevăr, crearea și devenirea 

acestei întreprinderi reflectă etape 
întregi ale dezvoltării industriei 
poloneze. In perioada planului 
șesenal 1950—1955, tind la Plock 
s-a realizat prima combină de re
coltat cereale, o puternică dezvol
tare a cunoscut întreaga industrie, 
au fost puse bazele unor sectoare 
de activitate noi : industria oțelu
rilor nobile, a mașinilor-unelte 
grele, a rulmenților, a tractoarelor, 
a autoturismelor și autobuzelor, a

(președintelui) Seimului Republicii Populare Polone, Stanislaw Gucwa.Cu același prilej, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, conducerile unor in-

în organizarea Asociației scriitorilor din Craiova și a Comitetului județean de cultură și educație socialistă DOLJ, la Craiova a avut loc jm simpozion omagial sub genericul „Creația literară în epoca de aur numită Nicolae Ceaușescu", dedicat împlinirii a două decenii de la istoricul Congres . al IX-lea al partidului. Au vorbit despre literatura română contemporană, despre cimpul larg de afirmare a creației literar- aYtistice în cele două decenii așezate în istorie- cu înaltă cinstire și mîn- drie patriotică sub numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu", despre condițiile actuale ale creatorilor din țara noastră, scriitorii Dumitru Radu Popescu, Alexandru Bălăci, loan Alexandru, Mircea Tomuș, Anghel Dumbră- veanu, Mircea Ciobanu, Mircea Ivă- nescu și Marin Sorescu. Actorii Naționalului craiovean susțin în . întreprinderile de pe platforma industrială de est a Craiovei, ctitorită in arcul de timp al ultimilor 20 de ani, recitaluri de poezie patriotică și revoluționară sub genericul „Trăim în miezul unui ev aprins". (Nicolao 
Băbălău).Simpozionul omagial organizat de Comitetul municipal PETROȘANI al P.C.R. a relevat rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea și transpunerea în viață a politicii partidului, contribuția de inestimabilă valoare adusă la îmbogățirea tezaurului, de gîndire al materialismului dialectic și istoric, a practicii construcției socialiste.Participanții la' simpozion au dat expresie sentimentelor de profundă gratitudine ale minerilor Văii Jiului, ale tuturor oamenilor muncii și locuitorilor din această străveche vatră carboniferă, față de secretarul general al partidului, președintele țării, pentru grija manifestată pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă din toate așezările miniere. (Agerpres).„20 de ani de mărețe izblnzl, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu" s-au intitulat simpozioanele organizate in ultimele zile în întreprinderi industriale, de construcții și transporturi din județul MEHEDINȚI — la Drobeta- Turnu Severin, Orșova, Baia de Aramă, la căminele culturale din alte peste 30 de localități. în alte unități economice și social- culturale au avut loc expuneri, simpozioane și dezbateri cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai Înfloritoare împliniri din istoria României". (Agerpres).

Sub genericul „Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu în județul BRA
ȘOV" în întreprinderi, instituții și așezăminte de cultură se desfășoară un ciclu de colocvii politico-ideolo- (țice. în cadrul acestor manifestări sint prezentate expuneri privind însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea in viața partidului și a țării și efectele pe care le-a avut el asupra dezvoltării economice și sociale a județului Brașov în ultimii 20 de ani. Prin întreaga sa desfășurare, ciclul de colocvii politico-ideologice se constituie intr-un vibrant omagiu adus de brașoveni celor două decenii de profunde prefaceri revoluționare inaugurate de Congresul al IX-lea, operei și personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul noii Românii socialiste.în același context se înscriu și celelalte manifestări, dintre care amintim gala de filme documentare „Orașe noi pe harta țării" desfășurată la Casa de cultură a municipiului Brașov, simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca tinereții noastre revoluționare", organizat la clubul întreprinderii „Electropreci- zia" din Săcele, expunerea „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca înfăptuirilor fără precedent din istoria patriei", prezentată în fața chimiștilor din orașul Victoria, expoziția de carte sociai-politică deschisă la Zăr- nești. (Nicolae Mocanu).Aniversarea a 20 de ani de la Con- . greșul al IX-lea al partidului este marcată în toate localitățile județului VASLUI de numeroase și . atractive manifestări politico-educative, culturale și artistice omagiale. Sub ' genericul „Epocă Nicolae Ceaușescu — perioada celor mai grandioase împliniri socialiste", in așezămintele de cultură din Biriad și Vaslui, la biblioteca județeană, în întreprinderi industriale, în toate comunele vasluiene au avut loc expuneri, expoziții de carte sociai-politică, mese rotunde, urmate de spectacole cultural-artistice susținute de formații distinse in Festivalul național „Cin- tarea României". în amfiteatrul școlii generale nr. 3 din orașul reședință de județ s-a desfășurat, in organizarea inspectoratului școlar, simpozionul „20 de ani de continuă dezvoltare și perfecționare a învățămin- tului românesc". Simpozioane dedicate aceluiași memorabil eveniment diii viața națiunii noastre au mai găzduit casele de cultură din Huși și Negrești, muzeul județean, de istorie, întreprinderile textila și de aparate de măsură și control' Vaslui. Tot în municipiul reședință. de județ, la casa de cultură a sindicatelor a fost prezentat un amplu și vibrant spectacol artistic omagial, intitulat „Corola de lumină a marelui Congres". (Petru Necula).

Unități turistice în județul ClujPentru petrecerea vacanței pe meleagurile județului Cluj, turiștii au la dispoziție citeva atrăgătoare unități turistice și de alimentație publică. Una dintre ele este 
Cabana Buru, amplasată la numai 4 kilometri de Cheile Țur- zii, pe drumul național Turda — Cimpeni, intr-un peisaj pitoresc pe Valea Arleșului. Cabana, este deschisă în orice sezon, oferind cazare în camere cu două și trei paturi. Unitatea are și restaurant.Altă unitate apreciată este popasul tu
ristic Terasa Căpuș, situat pe șoseaua națională Cluj-Napoca — Oradea, lingă o pădure de stejari. Un plăcut loc de popas este și Cabana Ar
deleana, la 3 kilometri de localitatea Că- lățele, intr-o pădure de brazi, în apropierea unui lac de acumulare și la 17 kilometri de Huedin, avînd locuri de cazare și restaurant.Pe șoseaua naționa-

lă spre Oradea, intr-un decor pitoresc, la 680 metri altitudine, pe Valea Crișului Repede, se află po
pasul turistic „Izvorul 
Crișului", cu restaurant și cu locuri de cazare in căsuțe, rîndul său, „Hanul

La

Festivalul internațional „Copiii lumii doresc pacea"La Năvodari, unde se află în aceste zile in vacanță circa 6 000 de copii veniți din toate colțurile țării, s-a deschis Festivalul internațional „Copiii lumii doresc pacea", manifestare organizată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor.
t

copiilor • Omagiu pio- 
patriei șl partidului. Pro- 
muzical-llterar-coregrafic, 
sărbătoririi a două dece

la Congresul al IX-lea al

11,30 Telex
11,35 Lumea 

nieresc 
gram 
dedicat 
nil de . _______  ________
partidului • Copiii în anii de lu
mină ai „Epocii Ceaușescu". Re
portaj • Agenția vacanta trans
mite! Știri, note, informații • 
Desene animate • Telefilmoteea 
de ghiozdan: „Ultima cursă" (co
lor), Producție a studiourilor iu
goslave. Episodul 3

1240 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

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

lor). Vocația verticalei. Reportaj 
realizat cu prilejul Zilei con
structorului la Trustul Antrepri
za generală de construcții mon
taj Timiș 
închiderea programului 
Telejurnal • Două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului 
20 de ani de mărețe împliniri so
cialiste (color) „Epoca Ceaușescu". 
Totul prin oameni, totul pentru 
oameni. Documentar

19,15

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins intre 21 iulie, 
ora 20 — 24 iulie, ora 20. In tară: Vre
mea va fi călduroasă, îndeosebi în su
dul țării, mal ales la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rărl mai pronunțate, spre sfîrșitul in
tervalului, în nord-estul tării, unde se 
va resimți o răcire a vremii și o in
tensificare a viatului din sectorul 
nord-vestic. Se prevăd ploi sub for

Informații
TENIS DE MASA. Campionatele 

europene de tenis de masă pentru 
juniori și cădeți, desfășurate la Haga, s-au încheiat cu un remarca
bil succes ai tinerelor sportive 
românce, care au cucerit două medalii de aur și una de argint. Titlul de campioană europeană la junioa
re II, în proba dc simplu, a fost obținut de Otilia Bădescu, Învingătoare cu 2—1 (18—21, 21—13, 21—16) in finala susținută cu coechipiera sa Emilia Ciosu. în semifinale, Bădescu | a eliminat-o cu 2—0 pe Medvedeva (U.R.S.S.). iar Ciosu a întrecut-o cu 2—0 pe Tian (U.R.S.S.).

Pescarilor", din apropiere de Luncani, pe malul rîului Arieș, dispune de locuri de cazare în căsuțe și de un restaurant.în fotografie : Ca
bana Buru, din județul Cluj.

La., actuala ediție a festivalului, care :șe. va desfășura pînă la 23 iulie, participă 250 de artiști pionieri români, precum și 150 de reprezentanți ai celei mai tinere generații din 18 țări din Europa, America, Africa • și Asia. (Agerpres)
19,30 Cîntarea României (color). De pe 

marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată In co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comi
tetul de cultură și educație so
cialistă al municipiului București 

20,20 Film artistic (color): „Comoara 
din munți". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor poloneze. 
Cu: Bruno Ola, Irena Karel,
Zbigniew Dobrzynski, Marek Pe- 
repeezka. Regia: Alecsander Sci- 
bor-Rylski 
Telejurnal 
închiderea programului22,00

20,00
20,20

20,50
21,05

21,50
22.00

LUNI, 22 IULIE
Telejurnal e Două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului 
Timp al marilor împliniri. Știința 
in Epoca Nicolae Ceaușescu — 
documentar 

20,35 Tezaur folcloric (color). Festiva
lul național „Cîntarea României". 
Reîntîlnire cu cele, mai frumoase 
tradiții ale artei noastre popu
lare. Soliști și formații în etapa 
republicană (UT)
Varșovia ’85 (color). Documentar 
Roman foileton (color): „Bach". 
Regia: Lothar Bellag. Episodul 5 
Telejurnal
închiderea programului 

mă de aversă, însoțite de descărcări 
electrice și .izolat, de. grindină, cu ca
racter local în regiunile nordice și în 
zonele deluroase și de munte din res
tul teritoriului și cu caracter izolat în 
rest. Temperaturile minime nocturne 
vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, 
iar cele maxime diurne între 23 și 33 
de grade, izolat mal ridicate în pri
mele zile în regiunile sudice. La Bucu
rești: Vremea va fi călduroasă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii în ultimele 
zile. Temperaturile minime nocturne 
vor fi cuprinse între 15 șl 18 grade, iar 
cele maxime diurne între 28 și 31 de 
grade, mai ridicate in prima zi.

finale ale de volei, masculin, se desfă- 6 Olanda. în turneul

sportiveIn finala probei de dublu, Olilia 
Bădescu și Emilia Ciosu și-au ad
judecat medalia de aur și titlul eu
ropean întrecînd cu 2—1 (21—18,19—21, 21—16) perechea Medvedeva, Makinian (U.R.S.S.).

ȘAH. ® In runda a 13-a a turneului interzonal de șah de la Havana, maestra româncă- Dana Nuțu a ciști- gat, în 36 de mutări, partida cu Nava Shterenberger (Canada). în clasament conduc Dana Nuțu (România) și Nana Aleksandria (U.R.S.S.), cu cite 8,5 puncte, urmate de Pia Cramling (Suedia), Nana Ioseliani (U.R.S.S.) — 7,5 puncte etc.
VOLEI. Federația internațională de volei a confirmat grupele preliminare din cadrul turneelor Campionatelor europene atit Ia feminin, cit și la competiții ce urmează să șoară in perioada 29 septembrie octombrie, in masculin, echipa României face parte din grupa a Ii-a, alături de formațiile Poloniei, Cehoslovaciei și Spaniei. La feminin, voleibalistele românce vor evolua în grupa a III-a, împreună cu reprezentativele Ungariei. Olandei și Italiei.
TENIS. în orașul cehoslovac Hout- ska a inceput un turneu internațional pentru juniori și junioare, contend pentru „Cupa mondială 1985". In competiția feminină, două victorii românești : Diane Samungi a elimi- riat-o cu 6—2, 6—2 pe Yveta_ Srou- bova (Cehoslovacia), iar Tache a învins-o cu 6—2, Simkova (Cehoslovacia).
CICLISM. Etapa a 21-a. ma, a Turului ciclist al disputată contracronometru dual la Vassiviere-en-Limousin, a revenit americanului Greg Lemond, înregistrat pe distanța de 45,700 km cu timpul de lh 02’51”. în clasamentul general individual continuă să conducă francezul Bernard Hinault, urmat, la 1’54”, de Lemond.
BASCHET. La Olsztyn (Polonia), în turneul internațional pentru juniori, echipa României a obținut a doua victorie consecutivă, învingind cu 120—67 (62—33) selecționata secundă a Poloniei. într-un alt meci : Polonia — R.D.G. 105—49 (52—25).
FOTBAL. în etapa a 2-a a campionatului francez, A.S. Monaco, adversara Universității Craiova în primul tur al „Cupei cupelor", a terminat Ia egalitate (1—1) meciul disputat in deplasare cu Nantes.

Cristina6—4 pepenulti- Franței, indivi-

Se împlinesc, miine, 41 de ani de la evenimentul memorabil din 22 iulie 1944, cind, pe prima porțiune de teritoriu polonez eliberat de sub ocupația hitleristă, s-a constituit cel dinții guvern provizoriu — Comitetul de Eliberare Națională— care, exprimînd năzuințele oamenilor muncii, ale forțelor progresiste și patriotice, a proclamat instaurarea puterii populare in Polonia. Ziua Renașterii Poloniei— cum a consacrat istoria acest eveniment — a marcat un moment de cotitură in destinele poporului polonez greu încercat de-a lungul istoriei și care, luptind cu eroism pentru alungarea cotropitorilor fasciști, pentru salvarea ființei naționale, a redobindit libertatea și independența patriei sale -și a. pășit pe calea făuririi socialismului.Devenite stăpîne pe destinele lor, însuflețite de idealurile noii orînduiri, masele populare, in frunte cu clasa muncitoare, și-au mobilizat toate energiile pentru reconstrucția patriei lor, entuziasmul cu care poporul polonez a reclădit orașele și satele distruse, paralel cu realizarea unor profunde transformări revoluționare in toate domeniile vieții sociale și politice, bucurîndu-se de calda simpatie a tuturor . forțelor înaintate din Europa și din întreaga lume.Prin înfăptuirea politicii Parti-
Un oraș simbol al modernizării

In cel de-al 41-lea an al exis
tenței noi, libere și suverane a Po
loniei, ritmul trepidant al muncii 
industriale se face simțit pretutin
deni, fie că te găsești la Katowice 
sau Wroclaw, la Lodz, Gdansk, 
Cracovia, Poznan ori, bineînțeles, 
la Varșovia, unde există mari uni
tăți economice ale principalelor 
ramuri și sectoare de activitate : 
siderurgia, producția de energie 
electrică, construcția de mașini, 
Chimia ș.a.

Este firesc insă ca intr-o țară ca 
Polonia, in care peste 71 la sută 
din suprafață o reprezintă cimpiile, 
cu o altitudine sub 200 de metri, 
să cauți însemnele industriei con
structoare de mașini agricole. O 
industrie care, in condițiile natu
rale respective, s-ar fi putut crea 
in oricare din centrele urbane 
existente in Cimpia Mazowiei sau 
Cimpia Wielkopolska, dacă nu 
chiar și în așa-zisele zone colinare 
ale Pomeraniei ori Mazurlei, dacă 
ținem seama că și ele sint de fapt 
tot un fel de timpii cu terenuri 
ceva mai accidentate.

Gazdele ne-au recomandat orașul 
Plock situat in Cimpia Mazowiei, 
și unde se află unica întreprindere 
poloneză producătoare de combine 
autopropulsate pentru recoltat ce
reale. însuși orașul Ploclc — cu o 
vechime de ■ peste 1 000 de ani — 
este deosebit de interesant și atră
gător prin armonioasa îmbinare a 
vechiului cu noul, a tradiției cu 
evidenta dragoste a oamenilor pen
tru tot ceea ce este modern, in- 
cepind cu stilul arhitectonic al clă
dirilor șl pînă la orientarea invă- 
țămintului și dezvoltarea unor 
ramuri industriale de virf. Aici 
funcționează și azi una din cele 
mai vechi școli medii din Polonia, 
înființată în urmă cu peste 800 de 
ani. După cum tot aici pot fi ad
mirate și construcția unei noi fi
liale a Politehnicii din Varșovia, 
unde învață 1 500 de studenți, pre
cum și siluetele zvelte ale instala
țiilor unui mare combinat petro
chimic, unde lucrează 8 600 de oa
meni ai muncii. De altfel, după 
cum ne arăta Jerzy Galaszelski, 
șeful secției social-economice a 
Comitetului județean de partid 
Plock, tocmai prin dezvoltarea in
dustrială a orașului se explică 
faptul că populația sa a sporit de 
la 40 000 locuitori in anul 1960, la 
peste 115 000 locuitori in prezent.

In istoria colectivului uneia din 
unitățile economice vizitate se ro

TELEGRAMECu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare mareșalului 

dului Muncitoresc Unit Polonez, în anii puterii populare în Polonia s-a făurit o industrie puternică și diversificată, a cărei producție a crescut de circa 40 de ori în comparație cu anul 1946, au fost atrase în circuitul dezvoltării mari bogății ale solului și subsolului în toate regiunile țării, a sporit considerabil avuția națională. O rerrțarca- bilă înflorire au cunoscut, de asemenea, știința și cultura.Depășind perioada complexă prin care a trecut cu cițiva ani in urmă, poporul polonez iși concentrează eforturile spre îndeplinirea hotărî- rilor Congresului al IX-lea al P.M.U.P., obținind rezultate marcante in îndeplinirea actualului program trienal de redresare și dezvoltare a economiei, în sporirea eficienței acesteia. Crește rolul conducător al partidului, se întăresc legăturile sale cu clasa muncitoare,- cu oamenii muncii, sporesc rindurile forțelor politico-so- ciale reunite în Mișcarea Patriotică de Renaștere Națională.în anii construcției socialiste, relațiile de prietenie și colaborare româno-poloneze, cu vechi și bogate tradiții ale solidarității dintre cele două popoare, dintre forțele lor democratice, revoluționare în lupta pentru înlăturarea dominației străine, pentru eliberarea națională și socială, au dobîndit un conținut nou, superior, dezvol- tîndu-se necontenit. Temelia trai- 

găsește parcă înscris — sigur,, la 
scară mai mică — însuși procesul 
dezvoltării și modernizării indus
triei poloneze. încă din anul 1870, 
la, Plock erau citeva mici ateliere, 
dar unde, pînă in 1945 nu se reparau 
și nu se fabricau decit unelte agri
cole simple. In anul 1948 s-a reali
zat prima mașină agricolă din is
toria fabricii : o cositoare trasă de 
cai: Apoi, in 1954, s-a produs pri
ma combină de recoltat cereale. 
Vechile ateliere erau amplasate 
insă in centrul orașului și nu mai 
corespundeau nici chiar ca spațiu 
noilor cerințe ale producției.— Atunci s-a h oțărît să se construiască o uzină nouă, ne spune Jozef Staracaowski, directorul ge-

Insemnâri de călătorie 

nică a acestor relații o constituie Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Polonia, ale cărui prevederi, reafirmate de înțelegerile la nivel înalt, își găsesc materializare în evoluția mereu ascendentă a colaborării pe \plan politic, economic, tehnico-științific și cultural.O contribuție de cea mai mare însemnătate la întărirea relațiilor româno-polone au adus intilni- rile și convorbirile, de la București și Varșovia, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, înțelegerile și hotăririle adoptate îmbogățind conlucrarea rodnică dintre țările și popoarele noastre, tradiționala prietenie dintre popoarele noastre.Dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie și colaborare dintre România și Polonia, dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre cele două popoare răspunde intereselor făuririi noii orînduiri in țările noastre și constituie, in același timp, o contribuție importantă la întărirea unității și solidarității țărilor socialiste, la afirmarea cauzei păcii, securității și înțelegerii in Europa și în întreaga lume.

mașinilor electrice, a industriei 
fibrelor artificiale și sintetice, a 
industriei farmaceutice ș.a. Apoi, 
in 1965—1960, a fost pus un accent 
deosebit pe creșterea producției 
necesare utilării agriculturii, ridi
cării calității și lărgirii sortimen
telor producției industriale.

tn fine, Întreprinderea de mașini 
agricole din Plock este una din 
unitățile unde se aplică de mai 
multă vreme cu succes noile prin
cipii ale reformei economice 
începute in Polonia din anul 1982 
și car:e se. exprimă sintetic prin : 
autonomia, autoconducerea și auto
finanțarea întreprinderilor.— Prin aplicarea noilor , principii economice se asigură o mai bună planificare a producției și folosire a fondurilor de retribuire și dezvoltare, .se stimulează inițiativele muncitorești, se creează un cadru favorabil pentru creșterea productivității muncii și a eficienței economice, ne spunea Tadeusz Bielski, secretarul comitetului de partid pe întreprindere. Și cum faptele sint măsură tuturor lucrurilor, am să precizez că, in ultimul an. productivitatea muncii pe ansamblul unității a crescut cu circa 30 la sută. Ca urmare, cu același număr de muncitori, acum realizăm zilnic 19 combine, față de 16 cite fabricam inainte de aplicarea principiilor reformei economice.

Desigur, cum ne spunea dr. Jerzy 
Malkowski, consilier în cadrul 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, reforma economică, aflată 
acum in plină desfășurare, repre
zintă un proces complex de orga
nizare și dirijare a vieții social- 
economice a țării și rezultatele ob
ținute in producție de întreprin
derea din Plock demonstrează 
avantajele noilor principii atunci 
cind acestea șint corect aplicate.

O producție mereu mai mare, de 
calitate superioară, realizată îh 
condiții de înaltă eficiență econo
mică , — iată principalele orientări 
care' stau la baza activității oame
nilor muncii din Polonia. Iar 
exemplul Întreprinderii de mașini 
agricole din Plock este, fără îndo
ială, concludent in această privință, 
Atit istoria acestei întreprinderi, 
cit și ancorarea ei actuală in 
efortul sporit pentru eficiență și 
modernizare au o valoare de 
simbol.

Ion TEODOR

stituții centrale și organizații de masă și obștești au adresat telegrame de felicitare personalităților, instituțiilor și organizațiilor similare din Republica Populară Polonă.(Agerpres)
Viața economico socială

a localităților patriei

BRAȘOV : Importante depășiri 
de plan la producția-marfăPuternic angajați în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară in cinstșa aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, oamenii muncii din județul 

Brașov raportează că peste 70 de unități economice au depășit prevederile planului la producția-marfă cu aproape 400 milioane lei. Din acestea, 20 de întreprinderi industriale au raportat depășirea sarcinilor de creștere a productivității muncii cu mai bine de 1 000 lei pe om al muncii, iar 15 unități economice au livrat suplimentar la export produse în valoare de peste 50 milioane lei. Dintre unitățile fruntașe amintim întreprinderea de utilaj .chimic Făgăraș, întreprinderea „Aurora" Brașov, Filatura de 

lină Ghimbav, întreprinderea mecanică Brașov, rafinăria Hidromecanica și întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov. (Ni
colae Mocanu).

VASLUI : Preocupări 
pentru înnoirea 

și modernizarea producției înnoirea și modernizarea produselor, introducerea unor tehnologii de înalt randament cu consumuri de materiale și energetice reduse, sporirea continuă a calității aces

tora constituie și pentru oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui un o- biectiv esențial al activității. La întreprinderea de rulmenți din Biriad, de exemplu, au fost introduse in producție 6 noi tehnologii moderne de fabricație și 25 de produse, la întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură din aceeași localitate — 4 tehnologii și 12 produse de înaltă tehnicitate. Succese similare au fost obținute în acest sens și la întreprinderea de materiale izolatoare și 

combinatul de fire sintetice din Vaslui. în acest fel, în perioada care a trecut din acest an, în industria vasluiana ponderea produselor noi și reproiectate a ajuns la 73 la sută, față de 63 la sută cit era prevăzut. (Petru Necula).
PITEȘTI : în construcție — 

un mare și modern cartierLa Pitești, in perimetrul străzilor Exercițiu și Banatului se află în plină construcție un mare și modern cartier de locuințe, ce va nu

măra în final 6 560 apartamente, înglobate în 123 blocuri cu parter și 3—4 etaje. în zestrea edilitară a marelui cartier mai figurează 3 școli generale, un liceu, 3 creșe și grădiniță, 3 dispensare umane, o suprafață comercială de 13 000 mp, o piață, un cinematograf și o sală polivalentă. Mai bine de jumătate din noile locuințe au fost predate la cheie beneficiarilor. Arhitectul Mihai Beneș, autorul de proiect, ne-a făcut următoarele precizări : Cartierul este realizat în terase, după configurația tere

nului. Apartamentele sint de confort 1 și confort sporit. Arhitectura lor se integrează în cea specific locală. La exterior se folosesc ca finisaje : placaje din cărămidă, mozaicuri, tencuieli cu praf de piatră și stropi de aracet. Pentru creșterea productivității muncii ele sint executate din panouri finisate și cu timplăria deja montată. Strada Exercițiu va deveni o mare arteră cu 4 benzi de circulație și peluză florală pe mijloc, sporind și ea frumusețea cartierului. (Ghcor- 
ghe Cirstca).
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Intervenția reprezentantei Consiliului Național al Femeilor 
din România- la Conferința mondială de la Nairobi

Plenara C.C. al U.C.I.

II

de puternică afirmare a României în lumeMarile înfăptuiri ale poporului român, dinamismul fără precedent imprimat procesului de făurire a socialismului în patria noastră de Congresul al IX-lea al P.C.R., care l-a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la cîrma destinelor națiunii noastre, sînt reflectate pe larg în presa din diferite țări ale lumii. Mijloacele de informare in masă' dini străinătate relevă, alături de succesele obținute de poporul nostru în. făurirea unei vieți noi, libere, independente și tot mai prospere, ampla activitate internațională desfășurată de România, politica ei de largă deschidere spre lume, inițiativele, propunerile și demersurile țării noastre, ale conducă-

torului partidului și statului nostru, vizind rezolvarea în chip nou, democratic, a marilor probleme ce confruntă omenirea contemporană. Ziare și reviste, posturi de radio și televiziune din diferite țări relevă rolul și contribuțiile determinante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la opera de construcție internă din țara noastră, la, elaborarea și transpunerea în viață a ansamblului politicii interne și externe românești, subliniindu-se că, prin concepția politică de excepție și activitatea sa practică prodigioasă, conducătorul României și-a dobîndit un înalt și binemeritat prestigiu în întreaga lume.într-un comentariu consacrat alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. membru, titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, agenția iugoslavă TANIUG relevă contribuția de excepțională însemnătate a conducătorului partidului și starului nostru . la elaborarea și transpunerea în viată a politicii interne și externe a patriei noastre, arătînd, între altele: „România aniversează într-o at- mosferă sărbătorească împlinirea, a două decenii de Nicolae Ceaușescu secretar general al munist Român.Perioada Nicolae Ceaușescu fruntea partidului, și pînă . în prezent este apreciată ca -Epoca de aur a României»-. Președintele Nicolae Ceaușescu este deținătorul a numeroase ordine și medalii, iar lucrările sale privitoare la concepția despre dezvoltarea României însumează 27 de Volume" — relevă agenția Taniug.Relatarea agenției Taniug. a fost reluată de ziarul „POLITIKA" și de alte publicații din R.S.F.I., care re? levă aportul de excepțională valoare al tovarășului Nicolae Ceaușescu la opera de construcție socialistă din patria noastră, înaltul prestigiu internațional al conducătorului partidului și statului nostru.Agenția CHINA NOUA a relatat pe larg. într-o corespondență din București, despre, manifestările omagiale care au avut loc în capitala țării noastre cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R. China Nouă evidențiază în mod deosebit rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea în viață a ansamblului politicii interne și externe a României in cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, în dezvoltarea dinamică a economiei noastre naționale, în; extinderea <și diversificarea relațiilor de prietenie și colaborare, ale țării, rțqașțre,; cțj toate statele lumii.Valoarea producției industriale a României — relevă agenția citată — a sporit în medie anual cu 9,7 la sută în ultimii 20 de ani. în cursul acestei perioade, în România au fost create peste 250 de zone;și platforme industriale.In legătură cu politica externă a României, se relevă dezvoltarea largă a relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, precum și participarea activă a țării noastre la eforturile pentru rezolvarea eficientă a marilor probleme ce confruntă lumea contemporană.Ziarele și posturile de radio din Mozambic au consacrat materiale și emisiuni speciale împlinirii a 20 de ani de la istoricul Congres al IX- lea al P.C.R.Ziarul „NOTICIAS" a publicat la 19 iulie un amplu articol dedicat acestei aniversări, sub titlul „România — Congresul istoric care a avut loc în urmă cu 20 de ani". în articol se arată, între altele : „Astăzi, 19 iulie 1985, se împlinesc două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, moment de importanță istorică în viața poporului român. La acest. congres au fost luate importante decizii care au condus la o transformare radicală a întregii societăți, oferind garanția dezvoltării și modernizării industriei socialiste. De-a lungul ultimilor 20 de ani s-a desfășurat un

la alegerea lui în funcția, de Partidului Co-de c î n d a fost ales in

amplu proces de modernizare a agriculturii, prin realizarea revoluției agrare, s-au afirmat tot mai puternic . știința' și cultura românească".într-un amplu supliment editat de publicația italiană „LA GAZZET- TA DEL MATTINO" este relevată contribuția deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea generală impetuoasă a . țării noastre, la reglementarea marilor probleme ce preocupă omenirea. Plecind de la aprecierea exactă a contradicției între cheltuielile imense impuse de bugetele militare și cerințele obiective ale dezvoltării economico-sociale, arată publicația, președintele României. Nicolae Ceaușescu, unanim recunoscut ca un campion al : păcii, subliniază imperativul adoptării

industriei socialiste, un amplu proces de modernizare a agriculturii, reălizindu-se noua revoluție agrară, afirmarea științei și invățămîntu- lui, culturii, continua creștere a nivelului de viață material și spiritual-,.al tuturor celor ce muncesc, realizarea unei noi calități a muncii și a vieții întregului popor.Toate marile cuceriri obținute în această perioadă sint indisolubil legate de numele și strălucita activitate, de înaltul nivel revoluționar și patriotic al secretarului general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, președintele ■ Republicii Socialiste România, care a condus și continuă să conducă cu clarviziune revoluționară patria și poporul său.Cotidianul sirian „AL BAAS" informează amplu că, in aceste zile,
RELATĂRI Șl COMENTARII 

ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

unor măsuri urgente și eficiente pentru oprirea cursei înarmărilor.Enunțindu-se direcțiile majore ale politicii externe românești, sînt scoase în evidență concepția în problema dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare, necesitatea securității și cooperării, prioritatea acordată de statul român negocierilor ca mijloc de soluționare a problemelor în suspensie, precum și obiectivul instaurării unei noi ordini economice internaționale.Prezentind apoi obiectivele dezvoltării economice a țării noastre, publicația arată că semnificația a- cestora este legată de înfăptuirea aspirațiilor românilor la construirea unei;lumi , mai „bune, lafi£onșo- lidarea independenței, Ia 6 intensă participare la schimburile de valori materiale' și" culturale Cu toate' țările, in condiții de egalitate și a- vantaj reciproc și la integrarea României în rîndul țărilor dezvoltate.„20 de ani de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român", este titlul sub care ziarul ,.MUNDO COLOR", din Montevideo, prezintă semnificațiile istorice ale acestui eveniment de excepție din viața partidului și poporului nostru.„în acest an — arată ziarul — se împlinesc două decenii de la Congresul al-IX-lea al Partidului Comunist Român, moment de importanță istorică în viața poporului român; care a propulsat România pe traiectoria celor mai grandioase cuceriri ale . existenței sale. Pe parcursul acestor ani, de cînd Nicolae. Ceaușescu a fost ales în fruntea partidului, în funcția supremă' ‘de 'secretar general; România, a. străbătut r perioada cea mai fructuoasă a istoriei sale, care a fost numită, ca semn de înalt omagiu pentru conducătorul ‘ său și cu justificată mîndrie, „Epoca Ceaușescu".în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al, IX-lea al P.C.R., poporul român, sub conducerea partidului, a. realizat o vastă operă de cuceriri, de transformare radicală a întregii societăți, așigurîn- du-se. dezvoltarea' și' modernizarea

partidul și poporul nostru sărbătoresc împlinirea a 20 de ani de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., care l-a ales în funcția supremă de conducere pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ziarul evidențiază că toate transformările revoluționare și realizările mărețe obținute de România socialistă în acești 20 te de . .Nicolae Ceaușescu. In continuare, se relevă că „Partidul Baas Arab Socialist, care întreține relații de cooperare și prietenie cu P.C.R., felicită^ conducerea Partidului Comunist Român cu această ocazie și îi urează secretarului său generai, tovarășul Nicolae Ceaușescu. sănătate și succes. în înaltele..responsabilități, de conducere a poporului român pe drumul, progresului". în această perioadă, se subliniază' în articol, relațiile dintre România și Siria s-au dezvoltat în lumina bazelor puse acestor raporturi de președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, care au condus la încheierea a numeroase acorduri pe linie de partid și guvernamentală între cele două țări.Ziarul „NHAN DAN", din Republica Socialistă Vietnam, subliniază într-un articol că „cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., care l-a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu secretar general al partidului, a reprezentat un eveniment istoric, de importanță deosebită, deschizător al unei epoci noi în dezvoltarea României: socialiste".Se pune în evidență faptul că obiectivele dezvoltării economico-sociale a României din perioada 1986—1990 se vor realiza pe baza consolidării și dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor economiei naționale, a aplicării în viață a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Un amplu articol din revista franceză „SOLIDARITY UNIVER- SELLE" înfățișează modul profund democratic și umanist în care partidul și statul nostru, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au rezolvat problema națională in patria noastră. în România, orice om muncii poate afirma

de ani sint lega- numele președintelui

toate aptitudinile și întreaga capacitate creatoare. Pentru atinge acest scop, statul român a pus la temelia adevăratei egalități a tuturor cetățenilor politica de creare a unei baze economice solide, capabilă să ofere tuturor — români, maghiari, germani, secui, sirbi și alte naționalități — ‘dreptul la muncă.; Dezvoltarea economică a creat cadrul favorabil activității culturale în limbile materne, cultivării și păstrării folclorului, specifice, obiceiurilorStatul român asigură necesare invățămintului. Cadrele didactice din rîndul naționalităților sînt în număr corespunzător pentru ă preda, in limba maternă, arta, cultura și folclorul lor. Se editează cele mai diverse lucrări de literatură, studii istorice, etnologice, folclorice, traduceri din alte limbi, inclusiv din română, precum și opere de popularizare din domeniile științei, tehnicii și artei. De asemenea, există 53 de publicații destinate diverselor naționalități.Timișoara este singurul oraș din Europa cu instituții cultural-artis- tice la care spectacolele au loc în patru limbi : română, maghiară, germană și sirbă.într-un articol consacrat recentelor propuneri avansate de președintele Nicolae Ceaușescu vizind înfăptuirea unOr măsuri practice de . dezarmare mondiale,BAYANE" scrie : „Prin vocea președintelui - -România a lansat un nou apel pentru dezarmare și pace partidelor și organizațiilor democratice, guvernelor și tuturor popoarelor țărilor din Europa, Statelor Unite și Canadei".Evidențiind aprecierea șefului statului român potrivit căreia niciodată în istoria sa omenirea hu a fost într-o situație atît de gravă ca acum, ziarul prezintă apelul a- dresat de președintele României de a .se face totul pentru a. șe. opri, orice acțiune de militarizare a Cosmosului, de a se intensifica acțiunile în cadrul conferințelor internaționale de la Stockholm, Geneva și Viena, pentru a se ajunge la acorduri concrete în direcția dezarmării.în opinia român — se articolului — buie realizat mentelor existente la un nivel cit mai scăzut posibil, prin, eliminarea cu prioritate a armelor de distrugere în masă. Reducerea cheltuielilor militare — relevă cotidianul „Al Bayane" — ar permite, de asemenea. alocarea, de fonduri ■ sporite pentru realizarea programelor sociale și pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce ar consolida relațiile de încredere, de prietenie și de colaborare. între toate țările lumii, ajiul 1985 fiind considerat ca hotărîtor pentru politica de dezarmare și pace.Ziarele mexicane „EL DIA", „EXCELSIOR". „EL NACIONAL", ,;EL HERALDO" evidențiază perseverența și fermitatea cu care România, personal președintele Nicolae Ceaușescu, militează pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea cheltuielilor militare și înfăptuirea unor măsuri practice ,de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară. (Agerpres)

a

tradițiilor populare, condițiile

și întărirea păcii ziarul marocan „ALNicolae Ceaușescu,

președintelui statului remarcă in încheierea echilibrul militar tre- prin reducerea arma-

NAIROBI 20 (Agerpres). — La Nairobi continuă lucrările Conferinței mondiale pentru examinarea și evaluarea rezultatelor Deceniului Națiunilor Unite pentru femei. în cursul dezbaterilor in plen a luat cuvintul tovarășa Olimpia Solomo- nescu,. vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, președintele Comisiei naționale de demografie, care a,pus in evidență schimbările profunde survenite in viața și rolul femeii in societatea românească.A fost prezentată aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, care arăta că una dintre realizările fundamentale ale orinduirii noastre socialiste este asigurarea deplinei egalități in drepturi pentru toți cetățenii patriei și, in acest cadru, asigurarea deplinei egalități în drepturi a femeii, creșterea rolului și poziției femeilor în întreagă viață economică și socială a țării, promovarea și afirmarea lor în toate sectoarele de activitate. Au fost reliefate contribuția deosebită pe care femeile din România o aduc la eforturile de dezvoltare multilaterală a țării, afir- mîndu-se pe deplin în toate domeniile vieții sociale/ participînd în

mod conștient la făurirea noului destin al poporului român, la dezvoltarea producției materiale, la înflorirea artei, științei și culturii, precum și rolul lor hotărîtor, ca mame și educatoare, in formarea tinerei generații, în întărirea familiei.S-a relevat că ■ prezența femeilor în toate sectoarele de activitate este însoțită, in România, de creșterea participării lor la viața politică, prin promovarea acestora în organele supreme ale puterii și administrației de stat.în continuare s-a evidențiat că un însemnat potențial in lupta pentru pace, cooperare și destindere îl constituie mișcarea feminină internațională, femeile din întreaga lume fiind profund interesate în apărarea liniștii și securității căminelor lor, în eliminarea pentru totdeauna a războiului din viața societății.Totodată, s-a menționat că marcarea Anului Internațional al Tineretului coincide din punct de vedere calendaristic cu lucrările conferinței, ceea ce este de natură să stimuleze examinarea mai atentă a căilor de soluționare reală a problemelor specifice tinerei generații feminine.

BELGRAD 20 (Agerpres). — La Belgrad s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al U.C.I. — informează agenția Taniug. în cadrul dezbaterilor, . Vicțoie Jarkovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I.. a subliniat necesitatea creșterii rolului partidului în societatea iugoslavă.A fost adoptat un raport cu privire la modul cum se realizează participarea muncitorilor la administrarea veniturilor și a mijloacelor de producție.
NICARAGUA

Aniversarea victoriei
revoluției sandiniste»

la cea nivel Afri-
ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — La Addis Abeba s-a încheiat de-a XXI-a Conferință la înalt a Organizației Unității cane — O.U.A., ale cărei lucrări auavut înscrise pe ordinea de zi probleme privind situația economică gravă a Africii, inclusiv consecințele datoriei externe a țărilor africane și nivelului excesiv al dobînzilor, și evoluțiile politice din partea australă a continentului.'Participanții, transmit agențiile internaționale de presă, au adoptat o declarație-program pentru o perioadă de cinci ani, care vizează ameliorarea situației alimentare, redresarea agriculturii, soluționarea problemei datoriei externe și creșterea cooperării intre țările africane.

A fost lansat un apel comunității internaționale, prin care statele creditoare sint chemate să acorde condiții favorabile celor mai sărace țări debitoare, mergînd de la moratorii sau reeșalonări ale datoriilor pînă la transformarea unor împrumuturi în donații.Documentul se pronunță, totodată, pentru măsuri împotriva politicii promovate de Africa de Sud in regiunea australă a continentului, în acest sens fiind adoptate o serie de rezoluții care condamnă manevrele vizind permanentizarea ocupației Namibiei, practicile apartheidului din R.S.A. și acțiunile agresive și destabilizatoare ale regimului de la Pretoria împotriva țărilor africane independente din zonă.

MANAGUA 20 (Agerpres). — în piața centrală .,Carlos Fonseca Amador" din Managua s-a desfășurat o mare adunare populară marcind cea de-a șasea aniversare a victoriei revoluției populare sandiniste. Au participat peste 500 000 de persoane, numeroși invitați de peste hotare, reprezentanți ai unor organizații internaționale.Luind cuvintul, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a reafirmat dreptul țării sale la dezvoltare liberă și independentă, hotărîrea de a apăra cuceririle revoluționare, de a consolida procesul democratic, de a respinge, la nevoie, orice act de agresiune externă.Manifestări similare au avut loc și în alte brașe și localități nica- raguane.

Datoria externă și dobînzile înalte subminează 
dezvoltarea economică a Americii Latine

Document adoptat la reuniunea de la HavanaHAVANA 20 (Agerpres). — La Havana s-au încheiat lucrările Conferinței sindicale a oamenilor muncii din America Latină și zona Caraibilor, în cursul căreia au fost examinate probleme legate de criza economică ce afectează întreaga regiune, determinată de uriașa datorie externă. Delegații Iă reuniune — reprezentind 197 de organizații sindicale din 29 de țări — au adoptat un document intitulat „Actul de la Havana", in care se arată, între altele, că datoria externă a statelor din. această parte a lumii este expresia cea mai dramatică. a actualei crize economice, în context, a fost evidențiată legătura indisolubilă între soluționarea problemei datoriei externe și instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Participanta au subliniat imperativul intensificării cooperării economice regionale, ca. mijloc de dezvoltare a economiilor naționale, de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii din statele latino-'americane și caraibiene.Totodată, au fost condamnate cursa înarmărilor și politica de ingerință și agresiune care duc la adîncirea crizei economice. în cadrul dezbateri

lor s-a evidențiat rolul ce revine organizațiilor sindicale in lupta in favoarea unui front unit al debitorilor in vederea unei rezolvări echitabile a problemei datoriei externe.In cadrul întîlnirii cu participanții la conferința sindicală a oamenilor muncii din America Latină" și zona Caraibilor, Fidel Castro Ruz, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba', a arătat că instaurarea unei noi ordini economice internaționale constituie o serioasă cerință a țărilor în curs de dezvoltare — transmite agenția Prensa Latina.

Adîncirea crizei sistemului 
de apartheid din R.S.A.

relevată de un raport 
al Biroului International 

al MunciiGENEVA 20 (Agerpres). — Biroul Internațional al Muncii a dat publicității, la Geneva, un raport asupra situației politice și sociale din R.S.A. Potrivit documentului, șomajul ridicat in rîndul populației de culoare a accentuat puternic criza sistemului de apartheid din Africa de Sud, care recurge tot mai mult la violență împotriva acestei populații. Documentul atestă că trei milioane de muncitori africani, respectiv 25 la sută din forța de muncă, nu au de lucru in Africa de Sud.Pe de altă parte, Biroul Internațional al Muncii subliniază faptul că recesiunea gravă a economiei din Africa de Sud a afectat cel mai mult populația de culoare de la orașe, precum și din bantustane (rezervații pentru africani).Sumele mari necesare pentru menținerea puterii militare și politice și ă sistemului insuși au dus la Creșterea puternică a inflației. în afară de aceasta, regimul rasist de lâ Pretoria a fost obligat să sporească impozitele directe și indirecte, care s-au. ridicat la 23,5 miliarde ranzi în 1984, in comparație cu 8 miliarde ranzi în 1979, conchide raportul B.I.T.

Noi ciocniri la Beirut

AGENȚIILE DE PRESA ,
- pe scurt I

C.C. AL P.C.U.S. ȘI CONSILIUL 
DE MINIȘTRI AL U.R.S.S. au adoptat o hotărîre privind măsuri in vederea creșterii producției de cereale in anul 1986 prin aplicarea unor tehnologii agricole intensive.

și politice cu care sint confruntate femeile americane, printre ele a- flindu-se garantarea dreptului la muncă, educație și servicii medicale, împotriva discriminărilor la locul de muncă și in viața socială și politică și participarea mai activă a femeilor americane la festațiile împotriva cursei mărilor. mani- inar-CONVORBIRI JAI’ONO-SIRIE- 
NE. Președintele Siriei, Hafez Al- Assad, l-a primit pe ministrul japonez al afacerilor externe, t Shin- taro Abe, cu care a discutat unele aspecte ale raporturilor' bilaterale. Anterior, șeful diplomației nipone a conferit cu omologul său sirian cu privire la ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu, probleme internaționale de interes comun și cadrul dezvoltării raporturilor nipono-siriene.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a examinat, in cadrul unei reuniuni la Bikfaya, împreună cu premierul Rashid Karame, actuala situație din sectorul de vest al Beirutului, după intrarea in vigoare a planului de securitate pentru această zonă a orașului. De asemenea, au fost discutate posibilitățile incețării ostilităților de-a lungul liniei care separă sectoarele de est și de vest ale Beirutului și perspectivele reluării dialogului între părțile in conflict, informează agenția U.P.I.Pe de altă parte, sursa citată relevă că în cursul zilei de simbătă au fost înregistrate noi ciocniri intre milițiile creștine și musulmane in zona liniei de separație a celor două sectoare ale Beirutului.

ziariști,
nationalle radio

•tși
,di

( Agerpres).

*

Manifestări consacrate împlinirii a două decenii
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.

Succesele realizate de ppporul român în toate .domeniile de activitate în ultimele două decenii, de cîpd în, funcția supremă, de. .conducere în partid se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, poziția principială și consecventă a României față de problemele cardinale ale lumii de azi sînt în continuare prezentate, în aceste zile, în diverse localități de pe glob, în cadrul unor manifestări marcînd împlinirea a 20 de ani de la> Congresul al I" '
BEIRUT 20 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă or
ganizate la Beirut a fost eviden
țiat faptul că alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului, persona
litate proeminentă a lumii con
temporane, in funcția supremă de 
conducător al partidului și desti
nelor țării, ca o expresie a voinței 
nestrămutate a întregului partid și 
popor, a inaugurat epoca, celor 
mai mari realizări din istoria mul
timilenară a țării, pe care poporul 
o denumește cu mare satisfac
ție și mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Luind cuvintul, președintele sin
dicatului lucrătorilor din presa 
libaneză, M. Balbaki, a exprimat 
stima și considerația deosebită față 
de înalta personalitate a președin
telui Nicolae Ceaușescu, care, prin 
marea contribuție și activitatea 
neobosită pe care o desfășoară, a 
devenit model de conducător și 
luptător pentru realizarea celor 

.mai înalte idealuri ale omenirii — 
pacea și înțelegerea intre popoare.

Conferința, de presă a fost urma
tă de vizionarea unei expoziții de

carte în care, la loc de frunte, sint 
prezentate exemplare din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu. Sint, 
de asemenea, expuse lucrări știin
țifice : ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință, savant de 
renume mondial. Sint, totodată, 
prezentate lucrări despre trecutul 
de luptă al poporului nostru pentru 
apărarea ființei sale naționale, a 
independenței și suveranității țării, 
alte lucrări privind marile reali
zări ale poporului nostru in con
strucția societății socialiste multi
lateral dezvoltate, albume cu foto
grafii, volume de artă.

Totodată, a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografii „Imagini 
din România contemporană".

CAIRO 20 (Agerpres). — Asocia
ția de. prietenie, egipteano-română 
a organizat, la sediul central al 
Partidului Național Democrat din 
Cairo, o adunare festipă.

Au participat membri ai Secreta
riatului General al P.N.D., ai 
conducerii Asociației de prietenie și 
ai parlamentului, alte personalități 
ale vieții politice si sociale egiptene,

reprezentanți ai presei și 
viziunii.

In alocuțiunea rostită cu i 
prilej, Sayed. Zaki, membru 
Secretariatului

tele-acest
■ al 

Secretariatului General al P.N.D., 
președintele Consiliului de condu
cere al Asociației de prietenie egip
teano-română, a subliniat că ale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de' partid, la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., a 
marcat începutul unei perioade de 
profunde transformări economico- 
sociale in România, de dezvoltare a 
industriei, agriculturii, științei, în
vățământului și culturii, de ridicare 
continuă a standardului de viață al 
poporului. „Președintele Ceaușescu 
s-a impus ca o'personalitate re
marcabilă a contemporaneității prin 
activitatea sa neobosită pentru pre
venirea războiului și consolidarea 
păcii, pentru făurirea unei lumi a 
egalității și dreptății, pentru solu
ționarea pe cale politică a tuturor 
conflictelor din diferite zone ale 
globului", a menționat vorbitorul. 
In acest cadru a fost subliniată con
tribuția activă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
globală, justă și trainică a conflic
tului din Orientul Mijlociu.

Totodată, 
stand de 
de cinste 
exemplare din 
Nicolae Ceaușescu, tipărite in limbi 
străine și in limba română. Au fost 
expuse, de asemenea, volume de 
istorie ilustrind lupta milenară a 
poporului român pentru indepen
dență, lucrări ale marilor clasici ai 
literaturii române, albume de artă.

. Au luat parte diplomați din De
partamentul federal al Afacerilor 
Externe, redactori-șefi și ziariști de 
la radioteleviziune, de la cotidiene
le elvețiene, printre _care
Zufcher Zeitung", ~ 
„Berner Zeitung", 
„La Suisse".

a fost amenajat 
carte, unde la
au fost prezentate 

opera tovarășului

„Neue
„Der Bund", 

„Le Matin

BERNA 20 (Agerpres), — La Ber
na a avut loc o conferință de presă 
cu prilejul căreia a fost prezentată 
o expoziție documentară de foto
grafii privind realizările țării noas
tre in cei 20 de ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea.

BUJUMBURA 20 , „ .
In capitala Republicii Burundi a 
fost inaugurată expoziția documen
tară de fotografii „Al 20-lea an al 
Epocii Ceaușescu", care prezintă 
remarcabilele realizări ale poporu
lui român obținute in perioada de 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cind la conducerea partidului și 
țării se află cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au participat membri al. condu
cerii Partidului UPRONA, cadre de 
conducere din aparatul de stat, 
funcționari superiori, membri 
corpului diplomatic, 
numeros public.

Postul ' ' _____
transmis, în aceeași seară, o emi
siune consacrată acestui eveniment.

diplomatica• Aflat la Rabat, într-o vizită oficială de două zile, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a conferit ieri cu președintele parlamentului marocan, Ahmed Osman. Convorbirile s-au concentrat a- supra relațiilor Marocului cu Organizația Națiunilor Unite, rolului acesteia in eforturile pentru apărarea păcii și securității internaționale, precum și asupra altor chestiuni de interes comun. • Președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, va începe luni o vizită oficială la Atena, pentru convorbiri cu șeful statului elen, Christos Sartzetakis, și cu primul ministru, Andreas Papan- dreu. • La încheierea unei vizite particulare la Washington, primul ministru al Egiptului, Kamal Hassan Aii, s-a întîlnit cu vicepreședintele George Bush și cu secretarul de stat George Shultz. • Ministrul relațiilor externe al Franței, Roland Dumas, a conferit sîmbătă la Bordeaux cu omologul său argentinian, Dante Caputo, asupra relațiilor bilaterale și a unor chestiuni ale actualității internațio-(Agerpres)

DECLARAȚIE. Președintele Republicii Dominicane, Salvador Jorge Blanco, s-a pronunțat, intr-o declarație, pentru consolidarea cursului independent al politicii externe a țării și pentru afirmarea plenară a drepturilor și intereselor naționale. „Promovăm o politică externă fermă și independentă, in pofida faptului că ne confruntăm cu o situație internațională in care dificultățile financiare ale statelor in curs de dezvoltare limitează posibilitățile lor de acțiune" — a spus șeful statului dominican.
BIROUL DE COORDONARE AL 

ȚĂRILOR NEALINIATE, întrunit la New York, a adoptat proiectul de agendă a viitoarei conferințe ministeriale, programată să se desfășoare in luna septembrie, in capitala Angolei. Proiectul acordă o atenție specială „analizării .evoluției situației politice internaționale și aplicării hotărîrilor celei _ de-a Vil-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Delhi, reuniunii ministeriale și celorlalte in- tilniri care au avut loc ulterior".
O REUNIUNE EXTRAORDINA

RA A GUVERNULUI ITALIAN, consacrată examinării situației determinate de căderea bruscă a cursului monedei naționale in raport cu dolarul, s-a desfășurat la Roma. La sfîrșitul reuniunii, primul ministru, Bettino Craxi, și-a exprimat ingrijorarea în legătură cu declinul lirei, care a fost, vineri. de 19,6 la sută în raport cu deviza americană. Băncile centrale din țările membre ale Sistemului monetar (vest)-european au intervenit masiv pe piețele de schimb pentru a opri agravarea căderii cursului lirei italiene.
CONGRESUL ORGANIZAȚIEI 

NAȚIONALE A FEMEILOR DIN 
S.U.A. și-a deschis lucrările în orașul New Orleans. Pe agenda congresului figurează probleme sociale

„UNITATE ÎMPOTRIVA 
CEDIERILOR". Sub această ză, la Londra a avut loc un miting de protest împotriva unui nou val de concedieri Vorbitorii au planurilor de in industria concedieri în tui sector industrial.

CON- devi-din industria minieră, spus un „nu“ hotărit reducere a producției cărbunelui, implicînd întreprinderile aces-
PLENARA C.C. AL PARTIDU

LUI SOCIALIST YEMENIT, consacrată pregătirilor in Vederea congresului partidului, a avut loc Ia Aden. La lucrările plenarei a participat Aii Nasser Mohammed, secretar general ăl C.C. al partidului, președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului al R. D. P. Yemen.
DEBITOR NEOBIȘNUIT. Statele Unite vor trebui să împrumute circa 10 miliarde dolari anual pină in 1990. ceea ce va agrava noul statut de datornic al S.U.A. Potrivit unui raport publicat de Comitetul economic mixt al Congresului. importul masiv de capitaluri în S.U.A. va impune, pihă la urmă, majorarea impozitelor pentru a acoperi datoria națională. Prezen- ti.nd raportul, președintele Comitetului economic mixt al Congresului, Dave Obey, releva că S.U.A. n-au mai fost țară datornică din 1914. El a spus că este de prevăzut că datoria Ș.U.A. va depăși anul viitor nivelul de 100 miliarde dolari.
ÎNTRUNIRE O.P.E.C. Miniștrii petrolului din cele 13 state membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.PE.C.) se vor întruni din nou, la 22 iulie, Ia Geneva, pentru a rediscuta problema prețului la țiței. De asemenea, participanții urmează să abordeze problema producției minime fixată la nivelul organizației și pentru fiecare țară în parte.
REUNIUNE ANTIDROG. La Bonn 

s-a desfășurat o reuniune interna
țională consacrată examinării posi
bilităților de combatere a traficu
lui de stupefiante. Au participat 
delegații din șapte țări occidentale 
(S.U.A., Canada, Japonia. Marea 
Britanie, Franța, Italia și R.F.G.). 
S-a convenit ca propunerile formu
late in acest sens să fie prezentate 
guvernelor celor șapte țări.
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