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La aniversarea istoricului 
Congres al IX-lea al partidului PRESTIGIOASE FAPTE DE MUNCĂ

La întreprinderea de

autocamioane Brașov 

în fabricație - prima 

presă de extrudare 
la rece a pieselorColectivul fabricii de mașini- unelte și agregate tehnologice din cadrul întreprinderii de autocamioane Brașov a. realizat, in premieră națională, o presă de extrudare la rece a pieselor. Ea a fost concepută de un colectiv din cadrul serviciului de proiectări mașini-agregat al uzinei, condus de ing. loan Vlăsceanu, cu concursul nemijlocit al conf. dr. ing. loan Tureac, prodecanul Facultății de ma- șini-unelte din Universitatea Brașov. Presa are o putere de, apăsare de 160 tone-forță și este destinată . extrudării la rece a pieselor de mașini mici și mijlocii. Sub aspectul concepției constructive și tehnologice, ea are unele elemente de noutate, ceea ce o situează la nivelul celor mai bune utilaje similare fabricate pe plan mondial. Este astfel, concepută incit să permită automatizarea o- perațiilor de alimentare și evacuare a pieselor mâtrițate.Prin realizarea în tară a presei de extrudare la rece se creează condiții ca această valoroasă metodă de prelucrare să cunoască o largă extindere in Unitățile constructoare, de mașini. (Nicolae Mocanu, cores- pondentul „Scînteii").

In fotografie : presa de extrudare la rece a pieselor, realizare a constructorilor de mașini brașoveniInvestiția de încredere^
Informîndu-mă despre un nou tip de calculator românesc, am aflat interesanta lui istorie, neîn- scrisă bineînțeles în sobrul prospect- tehnic al produsului. Autorii săi, o mină de ingineri stagiari, îl concepuseră pe cind mai erau, cu puțin timp în urmă, studenți la Politehnică. Un proiect notat cu calificativul „excelent", totuși un simplu proiect studențesc... Nu mică a fost surpriza tinerilor cînd s-au pomenit la absolvire repartizați in corpore la aceeași întreprindere, cu sarcina expresă de a-și desăvîrși inteligenta mașinărie și de a o realiza in condiții industriale. Mai mult de- cît speraseră, mai ,mult decît visaseră. Ce șansă, ce răspundere, cită satisfacție !Faptul invită la varii reflecții, începînd cu spiritul creator, aplicat pe care îl promovează rodnica orientare a învăță- mîntului românesc de azi, continuînd cu generosul climat social instaurat de cel de-al IX-lea Congres

Pe șantierul Complexului hidroenergetic

Bistra — Poiana Mărului — Turnu Ruieni

Ritmuri record 
de lucruPe șantierul unui nou și important obiectiv de investiții. Complexul hidroenergetic Bistra — Poiana Mărului — Turnu Ruieni, aflat in construcție în munții din județul Câraș-Se- verin, unde se desfășoară o susținută bătălie cu timpul pentru scurtarea duratelor de execuție a lucrărilor, constructorii raportează atingerea unor ritmuri de muncă record, succese pe care le dedică aniversării a două decenii de la Congresul. al IX-lea al

partidului. La lucrările de la galeria de aduc- țiune principală, ei au reușit să înainteze 16 metri în 8 ore,- ceea ce reprezintă pentru mașina specializată și pentru cei care o stăpînesc un record național. A- nalizînd această performanță, inginerul I. Prodan ne spune : „Sîntem hotărîti să „semnăm" noi fapte de muncă, pe măsura timpurilor însuflefitoare pe care le trăim, astfel incit să transpunem în viață cerința adresată constructorilor de
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Răspunderi sporite ale organizațiilor de partid 

în conducerea activității economice

^EPOCA CEAUȘESCUy98g^
EPOCA UMOR MĂREȚE ȘI TRAIHICE tMPLIMIRI SOCIALISTE

Măsura reală și obiectivă a muncii de partid o constituie rezultatele 
practice obținute in activitatea eco
nomică, socială și politică, contribuția concretă pe care organele și organizațiile de partid o aduc la înfăptuirea in cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare și înflorire a patriei. Această idee fundamentală pentru întreaga muncă a activului de partid, a tuturor comuniștilor se desprinde cu pregnanță și din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recentul forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare. Cu statornică stăruință, secretarul general al partidului 
subliniază necesitatea majoră pen
tru întreaga activitate a organelor și 
organizațiilor de partid de a situa 
în centrul atenției organizarea și 
conducerea cît mai eficientă a în
tregii vieți economice, intensificarea 
preocupărilor pentru ridicarea la un 
nivel calitativ superior a activității 
productive, folosirea cu randament 
maxim a mijloacelor tehnice, mate
riale și umane de care dispunem. Aceasta constituie una din sarcinile de prim ordin pe care comuniștii din Capitală, asemenea comuniștilor- din întreaga țară, o au de îndeplinit sistematic, sarcină la care se raportează munca de partid desfășurată ' în întreprinderi, unități de cercetare științifică, pe șantiere și în agricultură, în toate sferele producției materiale.Conducerea directă a activității economice printr-o puternică angajare a organizațiilor de partid nu este un scop în sine, ci este o acțiune de anvergură, cu o profundă 
determinare obiectivă. Mai întîi, aceasta izvorăște din cerința valori

al partidului, climat care dă consistentă vechiului adagiu „valoarea nu așteaptă numărul anilor"... Căci, particular în sine, dar deloc singular ca sens, episodul de mai sus se înseriază într-o multitudine de fapte asemănătoare din spațiul creației noastre materiale și spirituale — care a cunoscut o autentică renaștere în cele două glorioase decenii. Șansa de a concepe un produs de performanță, de a înălța un oraș nou, de a face robotică și informatică, de a obține recolte record, de a proiecta o stație de metrou, de a investiga într-un laborator ultramodern, de a deschide un șantier de anvergură națională, de a mînui un utilaj în valoare de multe milioane. Șansa de a studia, de a cerceta, de a crea. Energiile, talentele, competențele sînt pretutindeni chemate, stimulate, puse să-și dea întreaga lor măsură. Firesc. Ce poate fi mai firesc ? Să nu uităm însă că toate aces

te realități — certitudini ale peisajului nostru social, atît de obișnuite incit adesea trec drept subînțelese, n-au apărut de la sine. Ele sînt rodul unei concepții și al unui proces revoluționar de amplitudine istorică. Ele au la bază un numitor comun, o idee predominantă, caracteristică a- cestei epoci de descătușare și potențare fără precedent a tuturor energiilor națiunii pe care a inaugurat-o fundamentalul Congres IX. O idee avînd rezonanța simplă, dar tulburătoare a marilor. incontestabilelor adevăruri : încrederea în om.O întîlnim. afirmată cu pregnanță, cu clarviziune politică, încă de acum două decenii, cu prilejul primelor vizite de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în calitatea sa de conducător al partidului. Atunci cînd, în zorii luminați de speranță ai unui nou răstimp istoric, le spunea oamenilor din fabrici și de pe ogoare, din labora

obiective energetice de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a executa marile lucrări ce ne-au fost încredințate în termene cît mai- scurte". Așadar, aici. în munți, în condiții complexe și dificile de muncă, însuflețiți de exemplul comuniștilor, constructorii fac totul pentru a cinsti cu fapte de muncă demne aniversarea Congresului al IX-lea al partidului. (Nicolae Cătană, corespondentul „Scînteii").

ficării pe un plan superior a bazei 
tehnico-materiale moderne de care 
dispunem, făurite în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului. în aceste ultime două decenii, volumul total al investițiilor realizate în București s-a ridicat la peste 325 miliarde lei, ceea ce a permis înnoirea fondurilor fixe din industria Capitalei în
Preocupări și experiențe 

In activitatea 
întreprinderilor Capitalei

proporție de circa 80 la sută, marea majoritate a celor 214 întreprinderi dispunind astăzi de o dotare tehnică modernă.Pornind de la această realitate, comitetul municipal de partid a acționat și acționează stăruitor pentru ca în centrul activității organizațiilor de partid și a consiliilor oamenilor muncii să se afle în permanență folosirea mai bună, cu randamente superioare, a capacităților de producție, exploatarea lor cel puțin la nivelul parametrilor tehnici proiectați, astfel încît pe această cale să -se realizeze sporurile de producție prevăzute și să se asigure îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. Există, desigur, experiențe demne de interes în această privință. într-un șir de uni

toare și amfiteatre, cînd ne spunea tuturor, țării întregi, că pornim la un drum lung și greu, dar singurul, autenticul drum al dezvoltării libere și independente a patriei. Atunci, ca și astăzi, de-a lungul acestui drum de pionierat, de căutări și izbînzi, de-a lungul tuturor acestor ani pe care-i numim emblematic „Epoca Ceaușescu", n-au existat congres, întîlnire sau vizită de lucru în cadrul cărora secretarii general al partidului să nu afirme, cu , strălucite argumente și cu o profundă vibrație revoluționară, încrederea în om. încrederea comunistă în capacitatea omului de a transforma societatea și de a se transforma pe sine, de a reface handicapul istoric moștenit, de a da viață celor mai cutezătoare aspirații înscrise în Programul par-
Victor VÂNTU

(Continuare 
în pag. a V-a)

La Timișoara 

0 nouă instalație 

de mare randament 
pentru sudurăCercetătorii și specialiștii de la Institutul de sudură și încercări de materiale, in colaborare cu cei de la întreprinderea „Electrotirpiș" din Timișoara, au conceput și realizat o mașină de sudat prin presiune în puncte multiple — produs cu performanțe tehnico-economice, funcționale și de fiabilitate la nivelul tehnicii mondiale. Destinată echipării liniei automatizate de fabricație a carcasei autoturismului „Dacia", noua instalație, rezultat al transpunerii rapide a rezultatelor cercetării în producție, execută prin cele patru posturi de lucru operații de sudare a tablelor la un nivel calitativ superior și cu o productivitate de două ori mai mare față de procedeele utilizate pînă în prezent. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

tăți ale industriei constructoare de mașini, printre care „Electronica", I.P.R.S. Băneasa, „Electroaparataj", „Echipamente periferice", ale industriei ușoare — „Pionierul". „Dîmbovița", „Progresul" sau industriei materialelor de construcții — „Cesa- rom“ — prin organizarea producției în trei _ schimburi, asigurarea fabricației cu materiile prime și materialele necesare și întreținerea corespunzătoare a mijloacelor tehnice din dotare, indicii de utilizare a mașinilor și utilajelor se situează la un nivel ridicat.în contextul preocupărilor manifestate de comitetele de partid municipal și ărle sectoarelor pentru soluționarea bperativă și eficientă a problemelor prioritare ale asigurării bunului mers al producției în fiecare unitate economică, ne străduim ca asemenea experiențe să fie nein- tîrziat popularizate, extinse și generalizate. Cerință cu atît mai mare dacă avem în vedere că, în acest an, în industria Capitalei trebuie să obținem, așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o creștere a producției industriale de 20 miliarde lei față de realizările din 1984. Iată de ce comitetul municipal de partid, comitetele de partid ale sectoarelor, împreună cu organizațiile de partid din întreprinderi au șcordat o pondere importantă în planurile de măsuri tocmai găsirii soluțiilor pentru sporirea producției la 1 000 lei fonduri fixe, prin programarea judicioasă a fabricației, încărcarea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, menținerea acestora într-o stare bună de funcționare.Militînd pentru extinderea și generalizarea experienței pozitive, avem în vedere faptul că. într-un șir de unități continuă să se înregistreze indici scăzuți în utilizarea mașinilor și utilajelor, ceea ce determină irosirea unei importante surse de creștere a producției. Din analizele și controalele efectuate în asemenea întreprinderi a rezultat cu claritate faptul că la unele locuri de muncă problemele bunei organizări . a producției nu sînt dezbătute cu exigența și fermitatea necesare
Ion POPAsecretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

(Continuare în pag. a IV-a)

SPECIALIȘTI
Șl REVOLUȚIONARI 

formați la cel 
mai înalt nivel 

de școala 
tehnică 

românească
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, 22 iulie, în stațiunea Neptun, pe Mohamed Ibrahim Ahmed, președintele Adunării Naționale a Poporului din Republica Democratică Somalia, care, în fruntea unei delegații, efectuează o vizită în tara noastră.Oaspetele a arătat că li revine plăcuta misiune de a; transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut, urări de sănătate și fericire, de prosperitate și progres poporului român, din partea secretarului general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele R. D. Somalia, Mohamed Siad Barre. Președintele parlamentului somalez a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase felicitări cu prilejul împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd se află în fruntea partidului și statului, și a dat o înaltă apreciere marilor succese obținute de poporul român în această perioadă. Totodată, el a elogiat activitatea ' desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan internațional pentru făurirea unei lumi a păcii, destinderii și colaborării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat tovarășului

Participarea activă la circuitul e- conomic mondial constituie o componentă de bază a strategiei Partidului Comunist Român de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.Poziția comuniștilor români a fost formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu deplină claritate și o profundă înțelegere a unei cerințe fundamentale a creșterii economice contemporane : „Fără a ne încadra 
în mod activ în diviziunea mondia
lă a muncii, fără promovarea unui 
larg schimb de valori materiale, teh- 
nico-știintifice si culturale cu cele
lalte nopoare. nu nutem asigura fău
rirea unei societăți avansate — așa 
cum trebuie să fie societatea socia
listă si comunistă".în concordantă cu această orientare de princiDiu a secretarului general al partidului. România a promovat în ultimele două decenii o politică de largă deschidere în sfera relațiilor economice cu toate statele lumii, indiferent de orinduire sau de nivel de dezvoltare, pe temeiul respectării principiilor independentei si suveranității naționale, egalității în drenturi. neamestecului în treburile interne si avantajului reciproc.România întreține astăzi relații e- conomice cu peste 150 de state, față de 98 în 1965. Un rol important în ex

La aniversarea a două decenii

de la istoricul Congres al IX-lea al partidului

TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la simpozioanele
Comitetul județean Dolj al

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanta Ia simpozionul consa

crat împlinirii a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român — piatră de hotar 
în istoria modernă a țării, în via
ta poporului nostru — vă aduc, în 
acest moment cu profunde semnifi
cații politice, un cald omagiu, îm
preună cu cele mai alese sentimen
te de respect, de înaltă prețuire și

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

gial „Dezvoltarea industriei chimice 
românești în Epoca Ceaușescu" iși 
îndreaptă gîndiirile și sentimentele 
lor de nețărmurită dragoste și 
profundă recunoștință spre dum
neavoastră, conducătorul încercat șl 
clarvăzător al partidului și statului 
nostru, ctitorul României moderne, 
personalitate proeminentă a vieții 

Mohamed Siad Barre un salut prietenesc și noi succese în activitatea sa. iar poporului somalez urări de pace și progres pe calea dezvoltării libere, independente.în cadrul întrevederii, desfășurată !ntr-o atmosferă cordială, a fost evidențiat cursul ascendent al raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, care, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului româno-somalez la nivel înalt, înregistrează o continuă dezvoltare. Au fost relevate largile posibilități existente pentru extinderea și diversificarea în continuare a relațiilor de conlucrare dintre România și Somalia — pe plan politic, economic, precum și în alte sfere de activitate — în interesul și spre binele popoarelor român și somalez, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni, A fost reliefată contribuția pe care parlamentele și parlamentarii din cele două țări o pot aduce la lărgirea în continuare a colaborării româno-somaleze, _ la rezolvarea marilor probleme care confruntă omenirea.Abordîndu-se unele aspecte ale vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, 

tinderea ariei geografice a schimburilor externe si multiplicarea formelor de colaborare revine înțelegerilor convenite la nivel înalt cu prilejul întîlnirilor dintre președintele României si șefi de state si de gu- verrie din numeroase țări de: pe toate continentele.în centrul relațiilor economice externe ale tării noastre, se află în mod constant colaborarea strînsă cu țările membre ale C.A.E.R.. cu toate țările socialiste. în același timp, a fost extinsă conlucrarea cu țările în curs de dezvoltare, de care ne unesc numeroase interese comune pe arena mondială, ca si cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul coexistentei pașnice.în ansamblul său. comerțul exterior al României a crescut în perioada 1965—1985 în ritmuri mai înalte decît produsul social si venitul national. Creșterea potențialului e- conomiei naționale a permis totodată. o îmbunătățire substanțială a structurii exporturilor, nrin creșterea ponderii produselor industriei constructoare de mașini, chimiei și bunurilor de larg consum de la 36 la sută în 1965. la circa 60 la sută în prezent. în mod corespunzător a scăzut în totalul exporturilor ponderea materiilor prime pentru producerea de mărfuri alimentare sl nealimentare.Deosebit de semnificativă pentru 

adincă recunoștință pentru prodi
gioasa activitate ce o desfășurați in 
fruntea partidului și statului, ma
gistral confirmată de mărețele reali
zări obținute in cele două decenii de 
cind, prin voința unanimă a comu
niștilor, a întregii națiuni, conduceți 
destinele României socialiste, perioa
dă pe care națiunea noastră a le
gat-o trainic de gindirea și fapta 

Ministerul Industriei Chimice

politice internaționale, și vă adre
sează, din toată inima, respectuoase 
urări de sănătate, fericire și viață 
îndelungată.

Marile prefaceri și înnoiri din ul
timele două decenii, de cînd vă a- 
flați în fruntea partidului și statu
lui, iși fac simțită prezenta binefă
cătoare pe întreg teritoriul tării — 
în industrie și agricultură, in știin

reluarea și consolidarea politicii de pace și înțelegere în întreaga lume. A fost subliniată, totodată, necesitatea. rezolvării tuturor stărilor con- flictuale pe cale pașnică, prin tratative.Referitor la situația din Africa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat însemnătatea dezvoltării econo- mico-sociale de sine stătătoare și consolidării independenței naționale a statelor acestui continent, precum și necesitatea întăririi unității de acțiune și a colaborării în cadrul Organizației Unității Africane.Au fost reafirmate, și cu acest, prl- lei, sprijinul și solidaritatea României cu lupta popoarelor din Africa pentru lichidarea totală a colonialismului, pentru dezvoltarea lor liberă, independentă.în cursul întrevederii a fost evidențiată importanța întăririi colaborării dintre țările membre ale „Grupului ' celor 77“ șl s-a reliefat necesitatea organizării de negocieri între țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate în cadrul O.N.U., pentru solutionarea problemelor subdezvoltării, inclusiv cea a datoriilor externe, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.La primire a luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.

IIparticiparea mereu mai activă a României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale este creșterea locului care revine exportului în totalul producției la. mărfuri care valorifică superior resursele naționale în principalele ramuri industriale. cum sînt construcția de mașini, chimia, industria ușoară, a prelucrării lemnului etc.Sinteza tuturor realizărilor din domeniul comerțului exterior o constituie trecerea la balanțe comerciale excedentare. într-o perioadă in care majoritatea statelor înregistrează deficite comerciale importante si permanente, excedentul comercial al României a crescut in ultimii ani de la 300 de milioane de dolari în 1981 si 1.8 miliarde dolari în 1982, la 2,4 miliarde de dolari în 1983 si 3,1 miliarde în 1984.Dinamismul comerțului exteriof ar 
fi fost de neconcenut fără promovarea curajoasă a unor forme noi. moderne, de cooperare economică internațională. inclusiv prin constituirea de societăți mixte industriale, comerciale. bancare, de transporturi, a-

Costin MURGESCU directorul Institutului de cercetări pentru economia mondială
(Continuare în pag. a 11-a)

organizate de:
P.C.R.

dumneavoastră, numind-o cu legi
timă mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In cadrul comunicărilor prezenta
te — se arată în telegramă — s-a 
dat o inaltă apreciere rolului hotă- 
rîtor și contribuției dumneavoastră 
remarcabile în elaborarea și înfăp
tuirea marilor obiective ale con
strucției socialiste, Ia studierea a- 
(Continuare în pag. a Il-a) 
ță, cultură și învățămint, pe pian 
economic, social, edilitar și uman — 
și sint inseparabil legate de nume
le și strălucita dumneavoastră acti
vitate teoretică și practică, pătrun
să de idei novatoare, de spirit re
voluționar, de nelimitată încredere în 
forța de creație a oamenilor mun
cii, pe care o desfășurați cu dărui
re exemplară pentru făurirea socia-

(Continuare în pag. a Il-a)
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DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
JHfCftMff ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la simpozioanele organizate de:

(Urmare din pag. I)
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Comitetul județean Dolj al P.C.R

tentă a realităților românești, la fun
damentarea științifică, realistă și 
creatoare a politicii interne și ex
terne a partidului șl statului, la îm
bogățirea tezaurului gîndirii social- 
polîtice cu noi teze și idei de ac
tualitate și largă perspectivă, izvo
dite din analiza principială perma
nentă a proceselor și fenomenelor 
Vieții contemporane.
ir Sîntem mîndri că, sub impulsul 
șindirii și acțiunii dumneavoastră 
rpvpluționare, România a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent, că parti
dul nostru și-a sporit continuu for
ța sa organizatorică și politică, de
venind centrul vital al întregii na-

țiuni și exercitîndu-și cu cinste ro
lul său dinamizator, care a condus 
la transformarea patriei într-o țară 
industrial-agrară cu o economie pu
ternică, cu o cultură înfloritoare și 
o viată socială în plin progres.

Pe temeiul viziunii științifice pri
vind dezvoltarea rapidă și armo
nioasă a tuturor zonelor țării, Dol
jul a cunoscut în arcul de timp al 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" cea mal 
puternică și accelerată dezvoltare 
din întreaga sa existență, în acest 
an județul nostru avînd o produc- 
tie-marfă de peste 10 ori mai mare 
fată de 1965.In continuare, în telegramă se spune : în numele tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe meleagurile 
Doljului, vă asigurăm, mult stimate

tovarășe Nicolae Ceaușescu, că o- 
rientările și indicațiile date de dum
neavoastră cu prilejul vizitei de lu
cru efectuate recent în județul nos
tru au devenit programe de muncă, 
a căror materializare a început să 
dea roade, și că vom acționa eu înal
tă responsabilitate pentru a spori 
contribuția Doljului la progresul ge
neral

La 
tregii 
goste 
șească să ne trăiți mulți ani feri
ciți, să aveți sănătate deplină, mul
tă putere de muncă, pentru ca, în 
fruntea partidului și a țării, să ne 
conduceți spre noi victorii, pentru 
împlinirea aspirațiilor noastre de 
mai bine și de pace, spre comunism.

al patriei.
această aniversare scumpă in- 
țări, vă exprimăm, cu dra- 
și bucurie, urarea strămo-

Ministerul Industriei Chimice
(Urmare din pag. I)

lismului și comunismului pe pămîn- 
tul României.

Industria chimică din tara noas
tră, ■ se arată în continuare în tele
gramă, a cunoscut in anii socialis
mului, ca și alte ramuri ale econo
miei naționale, o dezvoltare fără 
precedent. Este rodul efortului ma
terial și . al investiției de inteligen
tă umană pe care partidul și gu
vernul le-au încorporat în industria 
chimică pentru a-i conferi atribute
le unei ramuri de vîrf, de înaltă e- 
ficientă. în realizările cu care in
dustria chimică se prezintă astăzi, la 
împlinirea a două decenii de la Con

gresul al IX-lea al P.C.R. — eve
niment de răscruce în istoria con
temporană a României — ca și in 
perspectivele dc dezvoltare in cinci
nalul 1986—1990 se regăsește preg
nant contribuția remarcabilă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politie 
și savant de prestigiu international, 
care îndrumă cu inaltă competentă 
cercetarea științifică, îmbogățind în 
același timp patrimoniul cunoașterii 
științifice naționale și mondiale cu 
opere de mare valoare teoretică și 
practică.

Oamenii muncii din industria chi
mică vă asigură, mult iubite și sti

mate tovarășe secretar general, că 
vor urma cu devotament orientările 
și indicațiile dumneavoastră lumi
noase, că, strîns uniți în jurul parti
dului, centrul vital al națiunii, al 
dumneavoastră, conducător înfelept 
și genial strateg al luptei pentru so
cialism, pace și progres social, vor 
munci și in viitor cu dăruire și abne
gație, în spirit revoluționar, pentru 
a-și spori contribuția la dezvoltarea 
economiei naționale, la îndeplinirea 
Directivelor trasate de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. și ridicarea pa
triei noastre pe noi trepte de civi
lizație socialistă, cultură și prospe
ritate.

îeesj UN TIMP GLORIOS [Șș?

Ctitoriile libertății

noastre
- ?

și profesionale
Anii marilor satisfacții

umane

Manifestări politico-educative 
și cultural-artisticeîn CAPITALA, în organizarea Asociației juriștilor din municipiul București, s-a desfășurat simpozionul cu tema „Dreptul românesc în Epoca Ceaușescu". Comunicările prezentate au pus în evidență importanța covîrșitoare a Congresului al IX-lea al partidului, care a deschis în istoria țării o epocă nouă, de mărețe realizări. Au fost reliefate contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ' elaborarea și perfecționarea siste- ; mului legislativ, ideile novatoare promovate de secretarul general al ! partidului cu privire la rolul sta- ■i|i tului și dreptului în etapa actuală de dezvoltare a patriei, la necesita- S tea asigurării supremației legii, la t:. f respectul neabătut al legilor și în- i făptuirea copsggventă a, princi- ! piilor eticii și ' legalității' socia- ' liste. Au fost evidențiate, totoda- ‘ tă, rolul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și • înfăptuirea politicii externe a■ României, inițiativele partidului și statului nostru in promovarea păcii și colaborării între popoare.(Agerpres)

SLOBOZIA. Manifestările politico-educative consacrate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R. polarizează în aceste zile interesul tuturor locuitorilor din Cimpia Bărăganului ialomițean, străveche va- : tră de istorie și de piine, dar și de industrie tinără, în plină dezvoltare. Manifestările omagiază împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea. prilej cu care sint reliefate rodnicele realizări ob- 1 ținute- și pe meleagurile județului in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". în cadrul numeroaselor manifestări organizate — simpozioane, expuneri, dezbateri — au fost evidențiate prefacerile fără precedent care . au transformat județul Ialomița într-o zonă înfloritoare a țării, re- levîndu-se rolul hotărîtor al secretarului general al partidului in înălțarea acestor mărețe ctitorii socialiste.Pe platforma industrială din o- rașul Țăndărei, paralel cu simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu — perioada cea mai rodnică în împliniri din istoria poporului nostru" —■ a fost vernisată și expoziția de carte „Din gîndirea social-politică și filozofică a președintelui Nicolae Ceaușescu". La Urziceni, la Casa de cultură a sindicatelor din Urziceni a avut loc simpozionul „Contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 'partidului, președintele Republicii, la elaborarea și promovarea unor soluții realis-■ . te pentru rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă ome- nirea". (Mihai Vișoiu).Intre manifestările politico-educative organizate în județul TE
LEORMAN în cinstea aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea. al partidului se numără și simpozionul „Epoca Ceaușescu — epoca marilor împliniri socialiste", care a avut loc la clubul muncitoresc de la întreprinderea de rulmenți din municipiul Alexandria. In continuare, sub genericul „Omagiu conducătorului iubit", s-a desfășurat un spectacol de muzică șl poezie patriotică. La întreprinderea de țevi sudate din orașul Zimnicea a avut loc dezbaterea „Congresul al IX-lea al partidului — deschizător al unei noi ere istorice în dezvoltarea socialistă și comunistă a României". Iar la întreprinderea textilă „Teleormanul" din Roșiori de Vede a fost prezentată expunerea „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — contribuție remarcabilă la dezvoltarea gîndirii și practicii revoluționare". O masă rotundă cu tema „însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al partidului" s-a -organizat la întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor din municipiul Tr. Măgurele. Tot în aceste zile la așezămintele culturale din comunele Nanov, Țigănești. Purani, Măgura, Moșteni și Mereni au avut loc dezbateri cu tema „Epoca Ceaușescu — epoca unei intense activități internațio

nale a României socialiste", urmate de gale de filme documentare. (Stan Ștefan).în județul SATU MARE continuă ampla sujtă de manifestări politico- educative organizate în cinstea celei de-a 20-a aniversări de la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, la Cărei s-a vernisat expoziția foto- documentară intitulată „Realizările «Epocii Nicolae Ceaușescu» în orașul Cărei", în cadrul căreia un Ioc central îl ocupă fotografiile ce surprind momente din vizitele de lucru efectuate la Cărei de secretarul general al partidului, care au marcat treptele unei dezvoltări eco- nomico-sociale fără precedent în istoria localității și puternică ei .pașordare la ritmurile-j înalte, ale edificării socialiste a patriei. într-d serie de școli, printre care și cele din Cămărzana, Pir, Cehal, Sanislău și generală nr. 7 din municipiul Satu Mare, s-au desfășurat concursuri ale elevilor pe tema „Ctitoriile Epocii Nicolae Ceaușescu" — care au prilejuit reliefarea transformărilor revoluționare fără egal în istoria patriei, petrecute în cel 20 de ani de cind la cirma destine

lor patriei noastre se află.tovarășul Nicolae Ceaușescu, iar la Școala generală Căuaș s-a organizat dezbaterea pe tema „Perspective luminoase în devenirea comunistă a patriei, în lumina documentelor Congresului al XIII-lea al P.C.R.". „20 de ani ai falnicului zbor" se intitulează sugestiv expoziția^ de carte social-politică organizată în aceste zile la Biblioteca județeană Satu Mare. (Octav Grumeza).Filiala Comisiei române de istorie militară și Comandamentul marinei militare au organizat, la Casa armatei din CONSTANȚA, simpozionul „20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. — epoca cea mai glorioasă a istoriei patriei". Referatele și comunicările prezentate au subliniat marile realizări obținute de poporul nostru în această perioadă,: contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea politicii interne și externe a partidului nostru, la- soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane. Comitetul județean al U.T.C. a organizat, de asemenea, la Casa de cultură a tineretului din Mangalia, dezbaterea „Două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — etapa cea mai înfloritoare a României socialiste pe care cu mindrie o numim Epoca Ceaușescu". La Medgidia, .Cabinetul orășenesc pentru activitatea ideologică și politico-educativă a organizat o dezbatere intitulată „Congresul al IX-lea, forumul marilor prefaceri și înnoiri socialiste", la care au participat secretarii cu problemele de propagandă ai comitetelor și birourilor organizațiilor de bază, precum și propagandiștii de la învățămintul de partid din întreprinderi și instituții. Pe scena căminului cultural din comuna Co- gealac a fost prezentat spectacolul omagial „Conducătorului iubit — întreaga noastră dragoste și recunoștință", la care și-au dat concursul artiști amatori din localitate, elevi și pionieri laureați ai Festivalului național „Cintarea României". (George Mihăescu).Sub egida Consiliului i județean de educație politică și cultură socialistă, în localitățile județului 
VASLUI au loc în aceste zile alte ample și interesante manifestări

politico-educative, culturale și artistice care cinstesc mărețul jubileu al aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. în municipiul reședință de județ s-a desfășurat simpozionul „Două decenii de impetuoasă dezvoltare economico-socială și spirituală a județului Vaslui". Precedate de vernisajul unei cuprinzătoare expoziții fotodocumentare, lucrările simpozionului organizat de Comitetul județean de cultură și educație socialistă au reliefat avîntul fără precedent pe care l-a cunoscut dezvoltarea industriei, agriculturii, construcției urbanistice: pe.. aceste meleaguri renăscute, profundele mutații diRi.viătâ șl .i conștiințalocuitorilor , „în?,,, gran- .. diirasa« gpooă. înscrisă«rpe»tr.u -tot-: ■ deauna în istorie sub numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu", viitoarele realizări prefigurate de hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului.Muzeul „Vasile Pârvan" din Bîrlad a organizat, de asemenea, o frumoasă expoziție fotodocumen- tară înfățișînd sugestiv mărețele împliniri și ctitorii ale celor două decenii de aur din istoria noastră socialistă; iar Casa de cultură a sindicatelor din același municipiu a găzduit un vibrant și aplaudat spectacol literar-muzical-coregrafic Întitulat „E Ceaușescu ctitor de eră-nfloritoare", susținut de formații artistice muncitorești, laureate ale Festivalului național „Cîn- tarea României". (Petru Necula).în organizarea Comitetului municipal de partid Iași a avut loc simpozionul „20 de ani de viață nouă, de mărețe împliniri âle «Epocii Ceaușescu», de prefaceri Înnoitoare în toate domeniile pentru municipiul Iași". Cu același prilej a fost vernisată și expoziția de carte „Din gîndirea social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu" și expoziția de fotografii „Iașiul de ieri și de azi". Sub genericul „O epocă, un conducător, o țară înfloritoare. Nicolae Ceaușescu — strălucit ctitor de eră comunistă", la casele de cultură, în întreprinderi industriale și instituții, în școli și unități pionierești, la cluburile de vacanță, biblioteci și muzee, precum și la căminele culturale din județul IAȘI au loc simpozioane, mese rotunde, expoziții și dezbateri, alte acțiuni cu caracter educativ, în cadrul cărora sînt reliefate mărețele împliniri ale poporului român în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al comuniștilor români, contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la făurirea României moderne. Sub semnul cinstirii aceluiași important eveniment din istoria țării și a partidului, la Palatul culturii din Iași s-a deschis expoziția de pictură, grafică și sculptură intitulată „Omagiu partidului și patriei socialiste", ale cărei lucrări, semnate de reputați artiști plastici, ilustrează aspecte semnificative ale chipului nou al patriei socialiste. (Manole Corcaci).Sub genericele „Județul MUREȘ — sub soarele împlinirilor măreței Epoci Nicolae Ceaușescu" și „Tinerețea patriei, tinerețea noastră", la casele de cultură din Reghin, Luduș, Sighișoara, Tîrnăveni, precum și în căminele culturale din Apalina, Iernut și Apold au avut loc dezbateri, simpozioane și mese rotunde, în care invitații — economiști, medici, cadre didactice universitare și reprezentanți ai organizației județene de tineret — au prezentat în fața celor prezențl mărețele realizări ale oamenilor muncii mureșeni în cei 20 de ani de Istorie nouă. Totodată, pentru a .marca acest eveniment din istoria patriei și partidului, la cinematograful „Doina" din stațiunea Sovata a fost proiectat un ciclu de filme documentare cu tema : „De la Congresul al IX-lea al partidului la Congresul al XIII-lea — ani de în-? florire a. patriei", iar soliști și formații mureșene, laureate ale Festivalului național „Cintarea României", au susținut spectacolele omagiale „Mindră-i țara mea sub soa

re". (Gheorghe Giurgiu).

In nopțile de veghe 
stau citeodată și-mi 
aduc aminte, drăguli- 
ță-doamne, cum spu
nea humuleșteanul 
nostru, ce vremi și ce 
oameni mai erau altă
dată și nu mai depar
te decît acum 20 de 
ani in Iașiul nostru. 
Un oraș in care pa 
fiecare umăr apăsa 
povara unui trecut in 
care sacrificiul de 
sine se îngemăna cu 
nețărmurita dragoste 
pentru trecutul și vii
torul lui și al tuturor. 
Un oraș care trăise 
clipe de glorie nepie
ritoare, dar și dezas
trele războaielor.

Noi, cei care pășeam 
In urmă cu 20 de ani 
In Istoria patriei, il do
ream pe măsura sin- 
gelui vărsat de înain
tași pentru libertate, 
adevăr și neatîrnare.

Atunci, în anii a- 
ceia, a venit și la Iași 
acel om căruia tara 
l-a dat apoi numele 
unei epoci : Epoca 
Ceaușescu. Un capitol 
al istoriei României 
pe care il trăim acum, in deplină maturitate, 
cu responsabilitatea 
celor ce au înfăptuit, 
cu necurmata dorință 
de a face mai bine, 
mai frumos, mai ome
nesc.

In fața ferestrei 
mele, noaptea, pri
vesc Iașiul și gîndul 
mă duce la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, 
la Metroul din Bucu
rești, la admirabilul 
centru civic al Craio- 

. vei, la turlele edificii
lor din Baia Mare... 
Dar ,la cite nu se poa
te gindl un om care a 
traversat clipă de cli

pă 20 de ani de tru
dă, vis și speranță, 
împreună cu toți fiii 
acestei patrii, împli
nind visul de veacuri 
al' înaintașilor ?...

Și pentru că vorbesc 
din orașul celor șapte 
coline, care in ultimii 
20 de ani s-a cti
torit a doua oară 
in zodia muncii, 
dreptății și frăției, sub 
conducerea partidului 
nostru comunist, in 
frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu 
pot să nu fiu mândru 
de toate cite s-au în
făptuit in lași in ulti
mele două decenii.

Gindirea vizionară a 
secretarului general al 
partidului trasa acum 
aproape un deceniu 
cu o claritate genială 
direcțiile de dezvolta
re economică și socia
lă a străvechilor me
leaguri moldave. Cina 
pătrunde azi in „Cita
dela albastră", cum ne 
place nouă, ieșenilor, 
să numim Combinatul de utilaj .greu de la Iași, nu poate să nu-și 
amintească acele cu
vinte cu adincă rezo
nanță in conștiința 
fiecăruia dintre noi, 
rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
inaugurarea lucrărilor 
de construcție, in 1976, 
a celui mai important 
edificiu industrial al 
orașului. „In următorii cinci ani, la dumneavoastră în județ și, mai cu seamă în municipiul Iași, se vor dezvolta întreprinderi de importanță deosebită, în primul rînd noul combinat de u- tilaj greu. Prin a- cest combinat.

se va înscrie, ca să spun așa, pe orbita dezvoltării patriei noastre ca un puternic centru metalurgic și de construcții de mașini grele. Noi l-am numit combinatul de utilaj greu, dar da fapt aici se va produce in final o cantitate de oțel care va fi o dată și jumătate mai mare decît se producea in întreaga Românie în 1938, ceea ce înseamnă că veți. deveni și un centru puternic producător de oțel".
Dar, de fapt, ce pu

tem să mai adăugăm 
cind astăzi industria 
Iașiului obține o pro
ducție industrială cu 
mult mai mare decit 
cea a întregii țări in 
19382! Ce comparații, 
aricit de șocante ar fi 
tie, ar rezista contem- 
plind noile cartiere 
cărora le-am dat spre 
amintire și respect 
pentru întreaga noas
tră'istorie nume de le
gendă ca „Alexandru 
cel Bun", „Mircea cel 
Bătrin", „Dacia", ală
turi de „Tătărași", 
„Păcurari", „Socola- 
Nicolina", care, toate, 
înseamnă istorie ro
mânească veche și 
nouă?

Nu, comparațiile ră
mân palide. Rămin 
palide pentru că visul 
nostru s-a împlinit și 
se împlinește mereu 
sub zodia acestor cti
torii din „Epoca 
Ceaușescu", ctitorii ale 
Independenței, suvera
nității și demnității 
noastre, ca oameni și 
națiune.

Am avut marea șan
să de a-mi incepe 
munca de constructor 
in chiar anul in care 
țării i se deschideau 
noi și largi magistrale 
de dezvoltare dinami
că, nemaiintilnite in 
întreaga ei istorie — 
anul mărețelor hotă- 
riri ale celui de al 
IX-lea Congres.

Am construit, la 
început, in portul Con
stanța, pornind de la 
temeliile vechiului To
mis și ale portului lui 
Anghel Saligny. Aveam 
limpede in minte că 
noi, constructorii, con
tinuăm o operă înce
pută de strămoșii noș
tri conferindu-i noi și 
înalte valențe patrio
tice, dar o continuăm 
intr-o nouă viziune 
istorică, animați de 
vocația constructivă a 
timpului nostru socia
list, călăuziți perma
nent de orientările și 
indicațiile secretaru
lui general al partidu
lui, ctitorul României 
moderne. Am avut fe
ricirea să-l intilnim 
cu prilejul numeroa
selor sale vizite de lu
cru pe șantierele do
brogene — cum e pre
zent mereu pe întregul 
șantier de edificare a 
României viitorului — 
bucurindu-se, împreu
nă cu. noi, de succe
sele obținute in făuri
rea unui nou port al 
Constanței, de trei ori 
mai mare decit cel 
din 1965 și printre 
primele din lume ca 
înzestrare tehnică ; 
bucurindu-se de ctito
rirea noului port de 
la Mangalia, de noile 
și ■ puternicele șantiere

navale maritime din 
aceleași două locali
tăți ; trăind, împreună 
cu miile de construc
tori, profunda satis
facție a creării Cana
lului Dunăre-Marea 
Neagră, operă strălu
cită a' acestui ev de 
mărețe împliniri me
nită să înfrunte veacu
rile. Am numit doar 
citeva din realizările 
purtind semnătura 
noastră de construc
tori, opere de mare 
mindrie patriotică în 
constelația impunătoa
relor ctitorii ale Epocii 
Ceaușescu.

Dar cea mai impu
nătoare construcție a 
acestor ani este fără 
îndoială omul nou, 
creatorul tuturor edi
ficărilor care și-au 
înfipt temelia in so
lul trainic al viitoru
lui nostru socialist și 
comunist. Pas cu pas, 
pregătindu-se necon
tenit să răspundă exi
gențelor tot mai înalte 
ale operei de con
strucție socialistă, s-a 
clădit pe sine însuși, 
ca om liber și demn, 
stăpîn al destinului 
său și al țării. Mă uit 
la tovarășii mei de 
muncă, alături de care 
am învățat meseria la 
începuturi. Minuiam 
tirnăcopul și cazmaua 
pe șantierele din care 
au crescut noile între
prinderi de pe actuala 
platformă industrială 
a Constanței. Treptat, 
dar deloc incet, con
structorii de atunci au 
devenit meșteri de 
nădejde — electricieni, 
mecanici, fierari-be- 
toniști, lăcătuși sau 
montori de

Stăpini pe o tehnică 
modernă, făurită de 
Industria românească. 
Sintem peste 200 de 
oameni in echipa pe 
care o conduc ; unii 
dintre ei sint chemați 
acum să lucreze la 
ridicarea impunăto
rului Combinat chi
mic de la Drobeta- 
Turnu Severin, alții 
muncesc pe șantierul 
Canalului Poarta Albă 
— Midia, pe platfor
ma petrochimică a 
Năvodarilor, sau la 
construcții agroindus
triale ; in sfirșit, o 
parte din ei participă 
la realizarea unor im
portante construcții in 
străinătate, construc
ții angajate de țara 
noastră.

Această simplă e- 
numerare e capabilă 
să sugereze cit de fru
moasă a fost trhiec- 
toria profesională și 
umană a unei echipe 
de constructori care a 
pornit, acum douăzeci 
de ani, de la tirnăcop 
și cazma... O evoluție 
grăitoare, o mărturie 
printre atitea altele 
de pe intreg cuprinsul 
țării, despre destinul 
de împliniri, despre 
înaltele răspunderi și 
marile satisfacții ale 
oamenilor societății 
noastre socialiste in 
acest rodnic timp pe 
care il numim cu min
drie Epoca Ceaușescu.

Mihai 
RUSĂNESCU șef de echipă, întreprinderea de antrepriză generală pentru construcții

utilaje. industriale Constanța
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--------------------- _----- Din albumul împlinirilor socialiste -

Remarcabilele împliniri ale „Sibiului industrial", din anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, au dat noi dimensiuni revelatoare și tonifiantului tablou al împlinirilor social-edilita- re de care beneficiază, deopotrivă, cei aproape 180 000 de sibieni - români, germani, maghiari - reflectare elocventă a politicii înțe

lepte și clarvăzătoare a partidului și statului privind îmbunătățirea calității vieții oamenilor muncii.Zestrea edilitar-urbanistică a „Sibiului Nou" s-a îmbogățit cu 12 cvartale noi de locuințe, între care „Hipodrom", „Vasile Aaron", „Ștrand", „Terezianum", „Țiglari- lor", Calea Dumbrăvii ș.a., cu un

modern ansamblu arhitectonic în Piața Unirii - noul centru civic, cu cămine studențești, școli, creșe șl grădinițe, noi surse de alimentare cu apă, viaducte rutiere și pasaje pietonale subterane (de subtra- versare), modernizări de străzi ș.a. Numai în acest cincînal au fost date în folosință 7 000 apartamen

te, două dispensare, o stație de salvare, patru oficii P.T.T.R., transportul în comun a fost extins cu linii de troleibuz pe 12 km, iar în curînd va fi inaugurat noul spital județean cu 430 paturi.Realizărilor durabile de pină acum li se vor adăuga altele noi în cincinalul 1986-1990. (Nicolae 
Brujan, corespondentul „Scînteli").
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O politică
(Urmare din pag. I)

de participare activă, dinamică
sigurări etc. întreprinderile românești participă, totodată, la construirea unor importante obiective economice. in special in țările în curs de dezvoltare.Atenția deosebită acordată după Congresul al IX-lea al P.C.R. problemelor cooperării tehnico-stiintifi- ce. in producție si comercializare decurge nemijlocit din concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia : „Promovarea cooperării în
tre națiuni este o cerință esențială 
a lumii de astăzi. Civilizația nu mai 
poate evolua in epoca noastră decît 
prin aportul tuturor națiunilor, prin 
contopirea in patrimoniul unic de 
valori al lumii a geniului tuturor 
popoarelor".Amplificarea relațiilor economice externe ale tării noastre în condițiile creșterii interdependentelor la scară universală a determinat totodată cu necesitate si participarea la activitatea organizațiilor internaționale in care prezenta României este marcată prin numeroase propuneri lzvorite din concepția președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la căile de depășire a crizei economice mondiale si de făurire a unei noi ordini economice în lume.Rezultatele obținute pînă tn prezent creează o bază trainică pentru ca activitatea de colaborare e- conomică internațională a României să fie ridicată permanent oe trepte superioare, in concordantă cu marile obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R. pentru întreaga economie națională. în centrul acestei activități ee află promovarea fermă a exporturilor — problemă-chele 
a progresului economico-social con

temporan. mal ales în condițiile în care ea se pune astăzi pe primul plan al ordinii de zi în toate țările datorită recrudescentei protec- tdonismului. instabilității preturilor si puternicelor fluctuații ale cursului valutelor occidentale utilizate în sistemul international de plăti.Sub îndrumarea fermă si personală a secretarului general al partidului se acționează în toate ramurile economiei naționale pentru mărirea încasărilor valutare pe unitatea de produs exportat, prin valorificarea superioară a materiilor prime. ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor. îmbunătățirea In continuare a metodelor si formelor de comercializare.Creșterea valorii unitare a exportului este condiționată. în măsură importantă, de îmbunătățirea structurii ofertei de export în raport cu mutațiile profunde si rapide care intervin oe toate piețele de mărfuri sub impulsul actualei revoluții teh- nico-stiintifice si al procesului de restructurare industrială care se desfășoară la scară mondială.Ținînd seama de aceste tendințe., Directivele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român orientează preocupările spre intensificarea modernizării structurii industriei prelucrătoare, asimilarea de noi produse cu parametri tehnico-func- tionali inalti si ridicarea nivelului calitativ al producției.După cum se știe, programele stabilite de partid prevăd ca oină in 1990 să se încheie, in linii generale. reorganizarea intensivă a tuturor sectoarelor, astfel ineît să se ajungă la un nivel general al producției industriei românești, precum si al calității si tehnicii acestei ramuri.

comparabil cu cel din țările dezvoltate din punct de vedere economic. Atingerea acestui obiectiv cutezător unește astăzi într-un efort conjugat cercetarea tehnologică si unitățile producătoare, hotărîte să răspundă chemării înflăcărate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Să ne propu
nem ca. în cincinalul viitor, in
dustria românească să-si mențină șl 
să-si consolideze pozițiile oe care le 
ocupă, să cucerească altele noi. să 
se ridice la un nivel si mai înalt 
pentru a putea fi competitivă, pen
tru a deține un loc mai de frunte 
In economia mondială din punct de 
vedere al nivelului tehnic si al ca
lității".Bineînțeles, eforturile făcute în direcția îmbunătățirii structurii si calității ofertei de export trebuie să se îmbine in mod armonios cu îmbunătățirea activității de prospectare a diferitelor piețe externe, pentru o cunoaștere cît mai temeinică a tendințelor si exigentelor specifice de pe fiecare piață oe care urmează să fie comercializate produsele românești.Asa cum a subliniat în repetate rinduri secretarul general al partidului. in procesul de amplificare a schimburilor economice cu străinătatea se impune, totodată, valorificarea atentă a experienței pozitive cîstigate de tara noastră in ultimele două decenii prin promovarea unor forme eficiente de coooerare internațională, tehnico-stiintifică sl în producție. Ca si prin încheierea de acorduri de lungă durată — direcții de acțiune esențiale pentru stabilitatea de perspectivă a participării noastre tot mai eficiente la diviziunea mondială a muncii.Sînt luate, totodată, măsuri pentru îmbunătățirea participării la licita

țiile Internationale — modalitate de bază folosită de toate țările pentru promovarea exporturilor complexe — pentru încheierea de contracte paralele de import-export, de contrapartidă, care capătă o pondere creștin dă în comerțul internațional contemporan, ca si pentru lărgirea si perfectionarea rețelei externe de comercializare.Ansamblul de orientări, acțiuni și măsuri, elaborat sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, creează premisele necesare pentru ca în cincinalul următor volumul comerțului exterior să poată spori cu 41—45 la sută, asi- gurindu-se totodată balanțe comerciale și de plăți active în scopul lichidării complete a datoriei externe și al consolidării rezervelor valutare ale tării.Aceste obiective sint corelate, firește. cu întreaga dezvoltare a e- conomiei naționale si se înscriu ca o componentă a întregii noastre politici externe de colaborare cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, in scopul consolidării păcii. întăririi încrederii între popoare si al edificării unei noi ordini economice Internationale.Prin înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. participarea României la circuitul economic mondial — participare caracterizată prin dinamism în întreaga „Epocă Ceausescu" — va dobindi noi dimensiuni, sporindu-si contribuția la progresul nostru economico-social, la înfăptuirea Programului P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate si de înaintare spre comunism.
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\1965XE POC A CEAUSESCU X1985X
EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

SPECIALIȘTI Șl REVOLUȚIONARI 
formați la cel mai înalt nivel de școala tehnică românească

16 SEPTEMBRIE 1982. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele ctitor al învățămîntului modern românesc, adresîndu-se studenților și cadrelor didactice din Capitală la festivitatea de deschidere a unui nou an școlar, desfășurată 
pe platforma Politehnicii bucureștene. O imagine-simbol a grijii și preocupării statornice a secretarului general al partidului, a tovarășei Elena Ceaușescu pentru învățămîntul și știința puse în slujba construcției socialiste

„întreaga concepție de organizare urmărește o 
integrare strînsă a învățămîntului cu cercetarea și 
producția, crearea condițiilor ca absolvenții, pe dife
rite trepte ale învățămîntului, să se poată integra într-o 
perioadă cît mai scurtă în producție, să-și poată adu
ce contribuția la dezvoltarea generală a societății 
noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU

E ra IiviacelduUe 1965 intrat în istorie pe sub bolțile cu adîn- că». .privire-4n»- viitor-» ale- Congresului al IX-lea al partidului...După 20 de ani, în cîmpul magnetic al Politehnicii bucureștene. Puncte de reper — proaspăta stație de metrou, care a împrumutat numele Politehnicii. Și turnurile de răcire al,e termocentralei Grozăvești. între aceste acolade de realitate socialistă — „Orașul Politehnicii" în marele oraș București. Totul gravitează în jurul clădirii centrale cu monumentalu-i dom. De jur-împrejur, edificiile cu linia elegantă, ziduri proaspete îmbrăcate în cărămidă aparentă, cromatică învăpăiată în învăpăierea zilei de iulie.După . douăzeci de ani, aici, în noul și modernul complex studențesc bucureștean. Cununa de amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri — includem aici și microcentrala termică de 2 MW, exploatată de studenți — așază pe frontispiciul acestui străvechi așezămînt al școlii românești cu puternice rădăcini în secolul trecut o firească aură de tinerețe.Destin singular 1Nicidecum. Să alăturăm acestor imagini imaginile la scara unu pe unu, decupate din realitatea ultimelor două decenii, de la celelalte centre universitare ale țării. S-a construit enorm în acest eroic arc de timp la Iași ori la Cluj-Naooca, la Timișoara sau Craiova, la Tirgu Mureș ori la Galați sau Brașov. „Gaudeamus igitur", imnul studenților de pretutindeni, răsună și în centrele universitare amintite, dezvoltate și modernizate în anii plini care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Răsună în aule și amfiteatre inspirat durate sub auspiciile acestei epoci, atît de preocupată de pregătirea cadrelor de specialiști care să pună în operă cutezătorul ideal comunist, capabile să atingă noi altitudini ale cunoașterii umane, să servească patria cu brațele și cu mintea.

Să ne.; întoarcem la . arhiva sentimentală a Politehnicii bucureștene.- Ea are nenumărate „mărturii de inimă și conștiință ale acestor ani", cum le numește Moise Ienciu, secretarul comitetului de partid de aici. Stăruim asupra
il - .j. settorva. dlntra,»? .acestea, Iată, exemplu, o fotografie datată 1966.- Imaginea -----  document deistorie a acestor ani — reînvie în memorie momentele primului dialog de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Institutul po

litehnic din Capitală. Șantierul viitoarelor edificii din Complexul Grozăvești. Monumentalul dom se odihnea încă în inspiratele planșete ale arhitecților. Cu toate, acestea, imaginea de lucru concentrează în ea extraordinar de mult viitor. Ca atitea alte imagini ale dialogurilor conducătorului partidului și statului : Ia barajele hidroenergetice ori pe cîmpul unor platforme industriale aflate abia în stare de proiect, în albia ,ce urma să rămînă în geografia țării sub numele de magistrala albastră ori la metrou... Conțin o cantitate enormă de viitor aceste imagini. Un viitor care s-a întrupat de fiecare dată din prezentul concret, dinamic, marcat de vectorii progresului acestor ani. Astfel, cel care 'mun- ., . cesc, și trăiesc la tensiunea, cgtățițÎnvățăturii de aici lea^ăi'_f’ireip în^ țîi.ul dialog de lucru^.aljecr.e.țarul'âi general al partidului pe teritoriul viitorului complex al Politehnicii cu înființarea, în acel an școlar, a facultății de automatică.

Trinomul invățămint-știință-producție - o realitate vie pretutindeni in Institutul politehnic București, ilustrată de un instantaneu din laboratorul de energetică

O altă Intllnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu are drept punct de reper, în timp, anul unu al ființării facultății de construcții aerospațlale.Iată cum Imaginile se leagă în ani și alcătuiesc firesc „filmul" devenirii noastre, potrivit aspirațiilor noastre, efortului statornic de a fi noi înșine. în lungul drum al acestor strădanii, Politehnica bucureșteană, întregul învățămînt tehnic superior din țara noastră au ocupat necontenit un avanpost important în frontul învățămîntului superior românesc. Baza materială primenită din temelii, îmbogățită intr-un răstimp extrem de scurt, măsurat în cîțiva ani, a generat sporirea considerabilă a populației studențești și, în j egală, măsură, a numărului cadre- J loto -didacticei Și pentru că- Sîntem ; pe teritoriu! științelor exacte, să i măsurăm»’afirmația cu argumentele matematicii : numărul de facultăți la Politehnica din București era in 1965 de 9. Azi, în 1985, sînt 12. Totalul cadrelor didactice în 1965 — în jur de 1 000. Azi el se ridică la peste 1 500. în 1965 cîntau aici, la început de an, „Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus" (Să ne bucurăm, așadar, cit sîntem tineri !“) 12 000 de studenți. în anul școlar 1984—1985, imnul studențesc a fost intonat de... 27 000 de tineri șitinere.„Să ne bucurăm, așadar"...Pentru soarele din inimi, pentru cît mai multă lumină a învățăturii dăruite de această glorioasă epocă tinerei generații a patriei noastre socialiste.
Ne imaginăm că n-a început încă vacanța și că am intrat pe fluxul... tehnologic al pregătirii viitorilor specialiști în Politehnica bucureșteană. Participant! la acest „proces de producție" : cei 27 000 de studenți — in rindul cărora numărăm peste 7 000 bursieri —, cadrele didactice, plus cursanții de Ia seral ori învăță- mintul postuniversitar, plus doctoranzii... „Halele" de producție ? Numeroasele amfiteatre ori săli de cursuri, 32 de ateliere, 342 laboratoare, biblioteca cu 1,2 milioane de volume... O uriașă uzină a învățăturii — conectată la marea uzină a învățămintulul superior românesc, unde se desăvîrșesc insă nu numai specialiști, ci se face și producție-producție.Să ne explicăm :Am, străbătut nu o dată arterele In devenire ale metroului. Și în repetate rinduri ni s-a relatat cu mindrie despre contribuția politehnicienilor — cadre didactice și studenți — la cristalizarea unor tehnologii de virf, a unor soluții con-

>
Un etalon statistic al afirmațiilor enunțate : dacă în 1945 numărul de studenți ai României se ridica- la 51 000, iar în 1965 la circa 130 000, el a ajuns astăzi, în anul jubiliar. XX de la Congresul al IX-lea al partidului, în jur de 165 000. România socialistă numără în prezent 5,6 milioane de elevi și studenți. Acest uriaș torent de tinerețe studioasă a presupus un uriaș efort de construcție pentru a asigura condiții optime învățăturii. Tot statistica demonstrează că totalul construcțiilor durate în ultimii 40 de ani pentru învățămint reprezintă echivalentul a 14 orașe cu cîte 100 000 de locuitori fiecare. Dintre aceste „orașe", 10 au fost 

înălțate numai în ultimele două 
decenii. Numai locurile în cămine pentru studenți au sporit în 1985 față de 1965 cu aproape 40 000.Strategia progresului accelerat al României socialiste, atît de limpede cristalizată de gîndirea novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a subordonat firesc etapele dezvoltării școlii românești, așezată trainic pe principii noi, în stare să pregătească cu exigență puternicele detașamente de constructori ai noii orînduiri.
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Amfiteatrele studențești 
in citeva date

• In 1985, în institutele de învăță- 
mînt superior din România învață 
165000 de studenți față de 130614 în 
1965.

• In facultățile cu profil tehnic, 
agronomic și silvic se pregătesc 66 
la sută din studenți.

• 70 la sută din totalul suprafeței 
clădirilor școlare, realizate în anii 
socialismului, a fost construită în 
ultimele două decenii.

® Studenții din România benefi
ciază în prezent de o suprafață utilă 
a spațiilor pentru învățămîntul supe
rior de 690000 mp și de 90800 locuri 
în cămine.

® In cincinalul 1986-1990 vor fi 
pregătiți 146000 ingineri și alte cadre 
de specialiști cu studii superioare.

structive de valoare st randament S-a scris mult in acești ani despre performanțe ale industriei românești, precum Canalul Dunăre- Marea Neagră ori podurile dunărene, caruselul cu diametrul de 16 metri ori puternicele prese hidraulice, porțile de la „Porțile de Fier" ori motoarele navale in premieră, oțelurile speciale de Galați ori de Iași, laminatele speciale. Și așa mai departe. Și de fiecare dată s-a vorbit cu prețuire despre competența, dăruirea și aportul politehnicienilor din București ori Timișoara, din Iași ori Galați, din Cluj- Napoca ori Brașov... Cadre didactice și studenți, oameni dăruiți tehnicii, hotărîți să facă totul la îndemnul înflăcărat al conducătorului partidului și statului nostru,

Un impunător edificiu care a crescut văzînd cu ochii încă din primii ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" : Institutul politehnic Bucureștii In medalion, o fotografie din anul 1967, cînd se înălțau temeliile

tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a continua cu și mai multă strălucire tradiția și vocația oamenilor tehnicii românești.în această ordine de idei, un singur argument oferit de realitatea Politehnicii bucureștene : numai în acest cincinal, prin aplicarea , rezultatelor cercetării realizate in laboratoare, probate în fluxurile tehnologice din uzine, s-a realizat o producție ae peste 5 miliarde lei. Studenții și cadrele didactice de aici — multe > din acestea bucu- rindu-se de un binemeritat prestigiu în domeniile cercetării și producției — participă activ ■ la programul prioritar de dotare cu ma- șini-unelte grele, la cel de modernizare a sectoarelor calde,- la programul prioritar de calculatoare și minicalculatoare, la descifrarea necunoscutelor din tehnica microundelor etc.Ce ne spun fie și numai aceste citeva repere ?Mai înțîi de toate faptul că, în acești ani, urmînd statornic orientarea de esență a secretarului general al partidului, îndrumările .tovarășei Elena Ceaușescu, învățămîntul superior românesc și-a înfipt trainic rădăcinile în realitatea socialistă, din dorința de a sluji, de a se dedica cu toate forțele operei de construcție socialistă. Integrarea cu producția a devenit în ultimele două decenii de accelerat progres al patriei o deviză scrisă cu majuscule pe frontispiciul școlii românești. în același timp, dezvoltarea fără precedent a economiei, a ramurilor șale aflate în avangarda tehnicii, intrarea în competiție cu produsele tehnicii contem- porane ar fi rămas simple deziderate fără eșalonul de cadre pregătite necontenit la parametrii competițiilor viitorului. Faptul că numeroase dintre creațiile tehnicii românești ale prezentului concentrează în ele un sumum de tehnică modernă, competitivă, probează că școala tehnică a zilelor noastre, beneficiind de condiții nicicînd visate în trecut, își face pe deplin datoria. își face datoria, pregătind cu dăruire și exigență noi și noi eșaloane de buni specialiști, buni revoluționari.„Să ne bucurăm, așadar..."Și, deopotrivă, să aspirăm spre altitudinea unor și mai mărețe împliniri.
Hie TANASACHE 
Dan CONSTANTIN
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PENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR, 
HOTĂRtTOARE SfNT EFORTURILE PROPRII

SECERIȘUL-INTENSIFICAT LA MAXIMUM!
Este știut, la Anina, în Munții Banatului, există însemnate resurse de cărbune de cea mai bună calitate — huilă cocsificăbilă — de care economia națională are nevoie în. cantități tot mai mari. Ani de-a rîndul, colectivul de mineri din această străveche vatră minerească s-a aflat printre fruntașii pe ramură. Iată însă că, în primul semestru al acestui an, întreprinderea minieră Anina a înregistrat o restanță de peste 38 000 tone cărbune brut. Ce se întreprinde acum în fiecare mină și sector în parte pentru recuperarea neîntîrziată a restanțelor, pentru extragerea și livrarea unor cantități tot mai mari de cărbune 1.— Nu spun o noutate cînd afirm că Anina este una dintre cele mai grele mine din țara noastră — ne spune tovarășul Gheorghe Certezea- 

nu, inginerul-șef al întreprinderii. Este adevărat că de aici, de la Anina, se extrage huilă de aproape două secole, deci există o bogată și îndelungată tradiție. Dar tot atît de adevărat este și faptul că structura zăcămintelor, procentajul ridicat de metan și adîncimea mare la care se lucrează, uneori la peste 1 000 de metri adîncime, ridică probleme deosebite de producție.— Sînt cunoscute șl demne de relevat eforturile stăruitoare ale specialiștilor și minerilor de aici, dar am vrea să ne spuneți totuși din ce cauză întreprinderea nu și-a realizat integral planul pe primul semestru ?— Explicații se pot da multe. Ra- mînerile în urmă la extracția de huilă se datorează în cea mai mare parte lipsei forței de muncă în unele sectoare, neglijării lucrărilor de deschidere și pregătire programate, cu implicații negative asupra menținerii capacității de producție, numărului mare de absențe nemotivate. în vederea eliminării acestor neajunsuri, comitetul de partid, conducerea
LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ VIDELE

MILIOANE DE LEI ECONOMII PRIN 
RECONDIȚIONAREA PIESELOR DE SCHIMB

cheltuieli de fonduri și bănești. Experiența specialiștilor de la petrolieră Vi-
r

Cine cunoaște procesul tehnologic de extracție a țițeiului știe cîte mașini, utilaje și echipamente specifice sînt folosite în acest scop, cit material tubular este necesar. Inevitabil însă, după un timp de exploatare, piesele ce intră în componența utilajelor și instalațiilor respective, precum și țevile de extracție suferă o anumită Uzdră și,’f că atare, trebuie înlocuite; 'Cu cel Cu piese de schimb noi, ceea ce înseamnă mari cheltuieli de fonduri materiale muncitorilor șl Schela de producție dele demonstrează însă că, prin recuperarea, recondiționarea și refolosirea pieselor, subansamblelor și materialului tubular uzate, cheltuielile pentru întreținerea și repararea instalațiilor pot fi reduse substanțial.— îmi amintesc — 
ne spune tehnicianul Gheorghe Nuțu, șeful atelierului mecanic — în urmă cu cîțiva ani ti să-l Horești, în Dus-întors, team materialul tabular condiționăm Ia dețU'l Prahova. Liui-uuuia, uia- tanța este de peste 300 km. în- tr-o ședință a consiliului oamenilor muncii am hotărit să amenajăm cu forțe proprii o linie tehnologică de recondiționare a țevilor. Am realizat-o în scurt timp ; după aceea am modernizat-o și am ajuns să 
recondiționăm aici, lucrînd in trei 
schimburi, 9 000 metri liniari de țea
va pe lună. Aprovizionarea cu 
această cantitate de material tubu
lar nou ne-ar costa in jur de 1,3 
milioane lei. Prin recondiționare, 
cheltuim mai puțin de 300 000 lei.Acesta este însă numai un exemplu, gama reperelor recondiționate fiind cu mult mai largă. Iată de ce este demn ' de relevat cum s-a organizat acțiunea de recuperare și refolosire a pieselor de schimb. La declanșarea acestei acțiuni, consiliul oamenilor muncii a constituit un colectiv care a inventariat toate resursele de metal existente in unitate, elaborînd pe această bază un program concret de măsuri, pe sectoare de activitate.

întreprinderii au analizat în amănunt toate aceste cauze și au întocmit un program concret de măsuri menit să asigure recuperarea grabnică a restanțelor acumulate pînă în prezent.Consultăm și noi acest program. Notăm, printre altele, că pentru recuperarea restanțelor la mina Anina., unde se înregistrează și cele mai mari rămîneri in urmă, s-a hotărît organizarea unui sector de construc- ții-montaj specializat în lucrări de investiții, cu un efectiv de 170 de mineri, sector dotat cu mașini de încărcat, cu scule și unelte adecva
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ANINA

te, care a și început să lucreze la pregătirea unor noi sectoare productiv^. Totodată, se prevede introducerea grabnică, acolo unde este posibil, a transportoarelor cu racleți sTR-2 și TP-2 și a combinelor de a- bataj pentru straturi subțiri și cu o înclinare mare.' De asemenea, o a- tenție deosebită se acordă, așa cum reiese din programul de măsuri stabilit pentru recuperarea restanțelor, finalizării grabnice a montajului la noua mașină de extracție a cărbunelui acționată electric și care asigură o riguroasă sistematizare a transportului cărbunelui în subteran.Desigur, programul la care ne referim cuprinde mult mai multe măsuri tehnico-organizatorice. Se pune în mod firesc întrebarea : de ce nu au fost aplicate mai din timp aceste măsuri ? în ce privește lipsa forței de muncă, de exemplu, socotită aici ca o cauză principală a nerealizării integrale a planului, la o analiză mai atentă se constată că, intr-adevăr, întreprinderea nu se încadrează în numărul mediu de personal plani

Astfel, s-a Întocmit un bilanț de 
materiale care asigură o evidență 
strictă și operativă a modului de 
valorificare a fiecărui reper în par- 

comuniști, 
spune se- 
partid din 

Minea — 
jjjdicibs 

neredi: ' 
te. „Datoria noastră de de buni gospodari — ne cretarul comitetului de schelă, tovarășul Zamfir este să utilizăm, cit mai judicios ' toate valorile materiali: încredințate de societate spre administrare,’ să încadrăm întreaga noastră acti- vita te în rigorile unei eficiențe cît * mai ridicate".Ca atare, comuniștii, toți petroliștii din schelă au gindit și au sta- t

RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

bilit modalitățile de organizare în bune condiții a acestei activități, astfel ca toate materialele refolosi- bile să fie valorificate superior. „Ne străduim să organizăm recondiționarea pieselor de schimb, a materialului tubular uzat pe baza unor criterii moderne, eficiente, în sistem industrial — precizează ing. 
Marin Călin, directorul tehnic al schelei. In afara atelierelor specializate, la nivelul fiecărei brigăzi avem echipe care pe de o parte demontează, sortează și depozitează piesele și subansamblele vechi de la mașini și utilaje, pompe, motoare electrice ș.a., iar pe de altă parte realizează repere noi din metalul pieselor și subansamblelor uzate, ce nu mai pot fi recondiționate".Edificator- pentru amploarea a- cestei acțiuni este faptul că va
loarea pieselor de schimb și ma
terialului tubular recondiționate a 
crescut de la 1,4 milioane lei în 1982, 
la 17,4 milioane lei in anul trecut, 
pentru ca în 1985 angajamentul să 
fie de peste 20 milioane lei. în pri
mul semestru din acest an s-au re
condiționat piese în valoare de 9,5 
milioane lei, cu un milion lei mai 
mult decît s-a prevăzut.

ficat, numai că aceeași analiză evidențiază că în. primul semestru al anului aici s-au înregistrat. peste 11 000 ore-om absențe nemotivate. Am primit multe explicații în legătură cu aceste aspecte, dar explicațiile nu ajută acum decît pentru a trage învățăminte, ceea ce, desigur, este foarte important. Esențialul pentru redresarea activității este ca toate măsurile stabilite de conducerea întreprinderii să fie neîntîrziat aplicate în practică. Rezultatele obținute de colectivele de mineri de la sectorul Baia Nouă, condus de inginerul

Gheorghe Nițulescu, care înregistrează „la zi“ un plus de peste 700 de tone de huilă energetică, și de cei de la sectorul de argilă, puțul V, din cadrul minei Anina, de unde s-au extras peste plan 1 462 tone huilă cocsificăbilă, au la bază o seamă de măsuri bine gîndite, fundamentate temeinic, ce se aplică consecvent în producție. Acestea vizează în principal întărirea ordinii și disciplinei pe fiecare post de lucru ; asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare în fiecare abataj ; folosirea rațională, cu indici superiori a mijloacelor tehnice din dotare, organizarea ireproșabilă a producției pe întregul flux de extracție și livrare a cărbunelui. De altfel, a intrat în obișnuința minerilor din aceste sectoare ca lunar, în cadrul „Momentului economic", să analizeze în spirit critic și autocritic activitatea lor, aceste analize soldîndu-se de fiecare dată cu noi măsuri și inițiative menite să asigure creșterea producției de cărbune.Care este situația în celelalte sec

La atelierul mecanic, prin priceperea de care dau dovadă cei mai mulți muncitori, piesele și subansamblele ce intră în componența utilajelor și echipamentelor de fund și de suprafață de la sonde au căpătat o a doua și chiar o a treia viață. Strungarii Alexandru Pițigoi și Ne- ■ delea Cojocaru, mecanicii Alexandru, JJoțbchină și Liviu Bțorțea sînțjso'fco-jlj tițiJădevărați „medici- ai reperelor- uzate. Dar nu numai ei sînt animatorii acestei valoroase acțiuni. Maistrul Constantin Niculescu procedează asemănător la atelierul de reparat pompe de adîncime, unde prac-
NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE.

ț:■FJ-tic nu se aruncă nici o piesă uzată și nici o bucată de metal. Aici se 
repară lunar circa 500 pompe de 
adincime, mai bine de 80 Ia sută 
din totalul reperelor folosite fiind recondiționate. Prin strunjire și șlefuire se recondiționează supape, pistoane, cilindri, nipluri de fixare, port-scaune și alte piese de schimb ce intră în componența pompelor de adîncime. întreaga linie tehnologică a fost realizată priri autoutilare, iar 
cheltuielile de recondiționare repre
zintă mai puțin de jumătate din va
loarea unei pompe noi.Una dintre problemele rezolvate recent se referă la recondiționarea corpurilor de lichid de da pompele de noroi, a căror valoare nominală este de 80 000—130 000 lei, în funcție de tip. Pînă nu de mult, în cazul uzării subansamblelor respective, pompele se stocau în vederea efectuării reparațiilor capitale, cînd multe piese și subansamble uzate se schimbau cu altele noi. Acum însă, prin procurarea unei mașini universale de alezat șl amenajarea unei linii tehnologice, se realizează recondiționarea corpurilor de lichid cu o cheltuială de numai 5 000 lei pe bucată.

toare ? Ca urmare a măsurilor stabilite de conducerea întreprinderii, și aici se observă un reviriment în activitatea de extracție. Fapt confirmat de modul în care se derulează producția la abatajul 665, stratul 7, sectorul III vest, unde brigadierul Vasile Cornea ne spune : „Pînă la această oră am extras peste plan 15 tone de huilă. Pînă la sfîrșitul șutului vrem să ajungem la 20 de tone. Așa înțelegem noi să muncim zi de zi ca răspuns la chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale de a spori producția de huilă cocsificăbilă. Avem aici mari rezerve de cărbune cocsificabil. Esențial este să-1 scoatem la suprafață, să recuperăm cit mai repede restanțele".Concluziile investigațiilor noastre, măsurile ce se impun a fi luate pentru recuperarea intr-un timp cit mai scurt a restanțelor și creșterea producției zilnice de cărbune le discutăm cu tovarășul Ion Ghineț, secretarul comitetului de partid din întreprindere :— Trebuie să recunoaștem deschis că rezultatele muncii noastre nu sînt în măsură să ne satisfacă. Avem însă certitudinea că, aplicind neabătut în practică măsurile stabilite pentru deschiderea unor noi sectoare productive, organizarea mai bună a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, pentru generalizarea experiențelor valoroase, colectivul nostru va reuși într-un timp scurt să obțină rezultate superioare, la nivelul planului, astfel încît să se situeze din nou printre fruntașii în întrecere.
Gheorghe ION1ȚA 
Nicolae Catană corespondentul „Scînteli"

Tot prin autoutilare, la atelierul energetic s-a organizat un sector pentru recondiționarea cabinelor de acționare a motoarelor electrice de la sonde — echipamente complexe care înainte se trimiteau pentru reparații la o întreprindere de profil din Cîmpina. Economia realizată reprezintă mai bine de 50 la sută din s vSloâ'retț ,'urțui echipament jiou.eîmaceeași. arie de preocupări pentru creșterea duratei de folosire a materialului tubular se înscrie și o altă valoroasă realizare tehnică. Aici, la Videle, s-a, dat în exploatare o stație de sablare și protecție anticorozivă a țevilor folosite pentru transportul țițeiului și injecția cu apă sărată, precum și a conductelor de amestec. Țevile respective, după ce sînt supuse operațiunii de sablare cu nisip sub presiune, se izolează cu o peliculă realizată pe bază de rășini epoxidice. Capacitatea stației metri liniari pe an, iareste de 2 000 ------- _
durata de utilizare a materialului tu
bular sporește'yie Ia 6 luni la 2—3 
ani.Și tot recent a fost pusă In funcțiune și stația de regenerare a uleiului pentru transformatoare. In afară de faptul că se asigură astfel un produs deficitar, prețul unui litru de ulei obținut prin regenerare este cu mult mai mic decît cel al uleiului nou. După cum ne-a precizat subinginerul Victor Dumitru, șeful atelierului energetic, 
pentru nevoilo schelei se regene
rează circa 100 tone ulei pe an, dar capacitatea stației este cu mult mai mare. „Putem să-i ajutăm deci — ne spune interlocutorul — și pe to- varășii noștri din alte schele petroliere sau din alte unități".Sînt, desigur, numai cîteva din acțiunile întreprinse pentru recuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor, dar care evidențiază că petroliștii de la Videle au acumulat o bună experiență în acest domeniu.

Stan ȘTEFANcorespondentul „Scînteii"

Din lanurile cooperativei agricole Cenad, județul Timiș, griul este transportat imediat la baza de recepțieFoto : I. Ilerțeg
Buna organizare a muncii sporește randamentul 

mijloacelor mecaniceStabilizarea vremii In cea de-a doua decadă a lunii iulie a determinat și în Cîmpia Crișurilor intensificarea coacerii griului și, desigur, declanșarea secerișului. Am străbătut în aceste zile o bună parte a zonelor agricole bihorene, unde mii de mecanizatori, cooperatori și specialiști muhcesc fără răgaz, din zori și pînă-n noapte, pentru a pune grabnic la adăpost întreaga recoltă de grîu. Răspunderea sporită pentru rodul lanurilor se manifestă pretutindeni, prin numeroă'se măsuri organizatorice și fapte de muncă. Un prim popas la C.A.P. Salonta.— Realizăm, dacă vremea ne ajută, cea mai scurtă campanie la secerișul griului — afirma inginerul Alexandru Czege, președintele cooperativei. Ne-au venit în sprijin și 43 de combine din zona colinară Beiuș-Sudri- giu. Ne avantajează și structura soiurilor — 40 la sută extratimpurii șl 60 la sută semitimpurii. Avem o recoltă bună, sperăm, record pentru unitatea noastră, și, tocmai de aceea, ne-am organizat astfel munca încît s-o strîngem și s-o depozităm cît mai repede, pînă la ultimul bob.Ce „spune" cîmpul 7 Cele 8 grupe de lucru organizate pe module de 8—10 combine, îndeaproape supravegheate de specialiști, merg „ceas". Nțunca înțepe ■ devreme, reglîndu’-se combinele de două-trei ori pe zi, în fiijncție’de stărda lanurilor.'Se! cîști* gă astfel ore prețioase de lucru în favoarea recoltei. Impresionează ampla mobilizare de forțe, demn de
La insămînțarea culturilor duble, același ritm 

susținut ca la seceriș!Zilele excesiv de călduroase ale săptămînii trecute au creat condiții pentru ca în toate unitățile agricole constănțene secerișul griului să se desfășoare din plin. Printre primii care au anunțat terminarea recoltării sînt cooperatorii și mecanizatorii din consiliile agroindustriale Ostrov, Albești și Cernavodă. Potrivit programului, combinele din aceste consilii au fost dirijate în unitățile agricole apropiate, unde sînt suprafețe mai mari de recoltat. în felul acesta, în consiliile agroindustriale Topraisar, Sibioara și Cogealac, forțele au fost suplimentate cu cîte 25 de combine. La fel s-a procedat și în cadrul trustului I.A.S., unde combinele au fost deplasate de la I.A.S. Băneasa și I.A.S. Cernavodă, care au încheiat secerișul, la I.A.S. Am- zacea, I.A.S. Topraisar și I.A.S. Cio- cîrlia.O astfel de zonă, unde combinele au fost concentrate pe ultimele suprafețe care au mai rămas de recoltat, este în Consiliul agroindustrial Valu lui Traian. La cooperativa agricolă „Lumina", de pildă, la ora 8 dimineața, imediat după ce se ridicase rouă și trecuse efectul brizei de mare, toate cele șase combine au intrat grupate în sola de la Poligon, pentru a încheia recoltarea ultimelor suprafețe cu grîu care mai rămăseseră din totalul de 450 hectare. Intre timp, inginerul-șef al cooperativei, Mircea Pintilie, verificase încă 

menționat fiind faptul că, numai cu atelajele, aici se transportă zilnic circa 300 tone de paie, creîndu-se front de lucru tractoarelor pentru semănatul culturilor duble.Mare mobilitate în dirijarea forțelor mecanice și umane asigură folosirea deplină a timpului de lucru și în unitățile din consiliul agroindustrial Sînmartin. La C.A.P. Tobo- liu, pînă luni seara, recolta fusese a- dunată de pe 80 la sută din supra
BIHOR.

față. Celelalte lanuri însă, nefilnd apte de recoltat, conducerea consiliului agroindustrial, după un minuțios control al solelor, a dispus dirijarea operativă a celor 15 combine la C.A.P. Girlș, unde erau concentrate forțe și de la cooperativele agricole din Sîntandrei șl Ceica. Dimineața, cînd am trecut pe aici, toate combinele erau în brazdă. La ora 15 însă erau aliniate la capătul unui lan. Motivul ? O aversă, neînsemnată cantitativ, dar suficientă să încurce treburile. „în asemenea situații nu e îngăduit să nu urmărim, oră de oră, starea lanuri- lor.'SIătă, .acum; după două , ore de, la repriza de ploaie, putem relua secerișul. Acționînd-In acest fel, ne-am convins că buna organizare a muncii sporește forța mijloacelor mecanice. Realizînd în medie cinci 

o dată reglajele la sistemele de tăiere și batere a spicelor. De menționat că toate, combinele sînt dotate cu ridicătoare de spice și remorci speciale pentru adunat pleavă, iar descărcarea buncărelor se face din mers. în flux continuu cu recoltarea se desfășoară și eliberarea de paie a terenului, lucrare la care concură cinci prese de balotat în cuplu cu remorcile, astfel că, după
CONSTANȚA

o singură trecere cu tractorul, terenul devine front de lucru pentru însămînțarea celei de-a doua culturi. De altfel, așa se și explică faptul că, pînă la aceeași dată, culturile duble fuseseră însămînțate după 48 de ore de la seceriș pe 410 hectare, suprafață în care se includ și cele semănate după orz. De la inginerul- șef al consiliului, Dumitru Angheli- na, care venise în control, aveam să aflăm că la cooperativa din Ana- dalchioi secerișul fusese încheiat pe cele 300 de hectare și combinele trecuseră hotarul la cooperativa vecină din Palazu Mare, iar la C.A.P. Poiana recoltarea urma să se încheie in ziua respectivă, combinele fiind repartizate la Valu Iui Traian, care mai avea de strîns producția de pe 50 de hectare. 

hectare cu o combină, beneficiind șl de sprijinul primit, estimăm să încheiem in două zile secerișul" — ne spunea inginerul loan Anton, președintele cooperativei.Sînt doar două secvențe de lucru, concludente pentru pulsul secerișului in Cimpia Crișurilor. In același ritm susținut se muncea și în cooperativele agricole Mădăras, Nojorid, Sînnicolau Român, Cefa, Sînmartin, Oradea, Ciumeghiu, Valea lui Mihai, Tarcea, Simian, unde suprafețele recoltate sînt mult superioare mediei județului. „Dat fiind gradul diferit de coacere a lanurilor, decalajul dintre deal și șes, am inițiat ample acțiuni de întrajutorare cu combine și mijloace de transport, atît între unitățile învecinate, cît și între consiliile agroindustriale. Grija noastră este ca nimic din ce se recoltează într-o zi să nu fie lăsat pe cîmp, stăruind pentru organizarea lucrărilor in flux continuu" — preciza inginerul Virgil Simu, director adjunct al direcției agricole județene. Aplicarea unor asemenea măsuri a permis ca pînă luni seara, griul să fie recoltat de pe 23 500 hectare, re- prezentînd 32 la sută din suprafața destinată acestei culturi. La ora cînd transmitem aceste rînduri, în Cîmpia Crișurilor timpul frumos permite sporirea ritmurilorila-secerat, ex- » tinderea, lucrărilor, și în consiliile agroindustriale1 din zona’colinară. 1 l|'
Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii* |

„Un ritm bun la recoltare se Înregistrează și în consiliul agroindustrial Cogealac, unde în ultimele zile viteza de lucru planificată a fost depășită constant cu 10—15 procente — ne spune Ștefan Ursu, inginerul-șef al consiliului. Ca urmare, combinele recoltează în medie cîte șase hectare pe zi, iar pentru eliberarea de paie a terenului se folosesc 66 de utilaje, după care se discuiește cu ajutorul tractoarelor grele A-l 800, sau se însămînțează direct tn miriște. Din păcate însă, după cum aveam să aflăm de la șeful secției de me-i canizare a cooperativei agricole Nuntași, Ion Butaru, la arat și în- sămînțări nu pot fi folosite toate tractoarele existente în dotare din cauza lipsei unor piese de schimb și a bateriilor — cerere pe care conducerea stațiunii de mașini agricole n-a rezolvat-o pînă acum.Ca urmare a ritmului bun de lucru la seceriș, acum griul se recoltează pe ultimele suprafețe. La 22 iulie însă, terenul fusese eliberat de paie pe numai 57 la sută din suprafață, iar culturile duble fuseseră însămînțate doar pe 63 la sută din totalul de 83 760, cît prevede planul, ceea ce denotă că sînt necesare eforturi deosebite pentru ca și aceste lucrări să se desfășoare în ritm susținut ca și secerișul.
George MIHAESCUcorespondentul „Scînteii"
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(Urmare din pag. I)de organizațiile de partid, nu se adoptă 6 atitudine intransigentă față de abaterile de la disciplina muncii, nu se acționează cu hotărîre pentru crearea unui climat de înaltă răspundere muncitorească față de modul în care se realizează sarcinile zilnice de producție, aminîndu-se nejustificat recuperarea rămînerilor în urmă. Asemenea situații impun să acordăm un sprijin deosebit organizațiilor de partid din unitățile care în prima parte a anului au obținut rezultate nesatisfăcătoare în raport cu condițiile tehnico-materiale create, urmărind ca în perioada următoare să crească simțitor aportul lor în organizarea exemplară a producției, în obținerea unor rezultate superioare, spre a asigura realizarea integrală, Ia toți indicatorii, a planului pe anul 1985.Practica a dovedit că, în contextul sarcinilor calitativ superioare ale etapei actuale, conducerea activității economice de către organizațiile de partid oferă garanția aplicării ferme a noului mecanism economico- financiar, a principiilor autocondu- cerii muncitorești și autogestiunii cconomico-financiare, promovării permanente a formelor și metodelor moderne de conducere în economie. Acolo unde organizațiile de partid lși exercită funcția de conducere și control, înțelegînd rolul major, determinant pe care îl au în conducerea activității economice, în stabilirea măsurilor curente și de per

spectivă ș! implicîndu-se direct în stabilirea soluțiilor ‘ privind desfășurarea întregului proces de producție la cote superioare ale organizării și eficienței, rezultatele sînt pe măsura acestor eforturi, justificările privind unele nerealizări au dispărut, iar sarcinile de plan se realizează în bune condiții.

”i se situeze în socialiste în ra- tehnologic, fiind înaltul titlu de

Edificator în acest sens este exemplul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie". Colectivul acestei întreprinderi, care înainte se confrunta cu o serie de probleme privind organizarea fabricației și calitatea produselor, cu repercusiuni asupra realizării unora dintre indicatorii de bază ai planului, a reușit în ultimii ani să fruntea întrecerii mura utilajului distins recent cu „Erou al Muncii Socialiste". Explicația acestui progres trebuie căutată 
în schimbarea radicală a atitudinii 
organizației de partid față de actul 
conducerii economice, în implicarea 
ei directă in rezolvarea problemelor 
producției începînd de Ia locurile do 
muncă și cuprinzind toate secțiile, în
treaga uzină.Aici, toate problemele, mari sau mici, sînt atent analizate cu activul de partid, în practica muncii căruia s-a încetățenit principiul că ele trebuie să fie neapărat urmărite și mai ales rezolvate, nu amînate, nu pasate, sub diverse pretexte, de la unul la altul. De la o asemenearealitate au pornit comuniștii de la „Grivița roșie" și din alte colective 

fruntașe — „Electroaparataj", întreprinderea chimică Dudești, întreprinderea de elemente de automatizare — care și-au înțeles menirea de conducători ai activității economice, acționînd ferm, prin mijloace specifice muncii de partid, pentru întronarea unui climat de înaltă exigență șl răspundere în realizarea sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea neabătută a autocondu-
Răspunderea organizațiilor de partid

cerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare.Ținînd seama de faptul că o asemenea stare de spirit este hotărîtoa- re pentru realizarea riguroasă a sarcinilor de plan, pentru aplicarea cerințelor noului mecanism economic și valorificarea superioară a resurselor existente în fiecare unitate, ne-am propus să acționăm în continuare mai susținut în vederea promovării pe scară largă a formelor și metodelor de conducere modernă, eficientă. Mai sînt directori de întreprinderi, președinți ai consiliilor oamenilor muncii care, copleșiți de sarcinile „la zi", își consacră timpul rezolvării unor probleme de azi pe mîine, ignorînd aproape total perspectiva ; or, a avea permanent in vedere soluționarea sarcinilor de perspectivă con

stituie o cerință esențială pentru o conducere modernă, pentru elaborarea unei strategii clare în activitatea productivă. In situația actuală în care concurența pe piața internațională devine din ce în ce mai acerbă, o activitate economică modernă, eficientă nu poate fi de conceput fără o perspectivă clară în fiecare întreprindere, în fiecare sector productiv, fără compararea 

permanentă a rezultatelor cu cele obținute pe plan mondial. înfăptuirea exemplară a programelor speciale privind sporirea nroductivită- ții muncii, ridicarea calității produselor, reducerea consumurilor materiale este cu atît mai necesară cu cît și in industria Capitalei, deși în ultimii ani s-au obținut rezultate pozitive în creșterea eficienței economice, totuși se înregistrează încă cheltuieli materiale ridicate, fenomene de risipă, niveluri de productivitate scăzute.Acționînd pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor cuprinse în cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, In vederea realizării planului pe anul 1985 și 

pregătirii corespunzătoare a planului pe anul 1986, comitetul municipal de partid ■•a stabilit, la recenta sa plenară cu activul, un amplu program de măsuri menit să asigure creșterea eficienței economice, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financia- re. Astfel, pentru realizarea sarcinii de creștere a productivității muncii pe acest an se vor revizui, în toate 

unitățile industriale, normele de muncă, în vederea adaptării lor la noile condiții de dotare tehnică și organizare. Pe baza experienței de organizare tehnologică din sectoarele calde și de prelucrare ale întreprinderii „23 August", a experienței pozitive în aplicarea unor procedee tehnologice moderne la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", „Electroaparataj", I.P.R.S. și altele, comitetele de partid municipal și ale sectoarelor vor urmări generalizarea tehnologiilor cu eficientă ridicată în toate întreprinderile constructoare de mașini, în special la I.F.M.A., „Semănătoarea", „Ventilatoare". De asemenea, în întreprinderile din industria ușoară. îndeosebi în unitățile din cadrul Centralei bumbacului și Centralei tricotajelor, se vor adopta măsuri de creștere a 

zonei de deservire a războaielor și a altor mașini specifice. Totodată, pînă la 15 august a.c, se vor organiza secții și ateliere model în toate unitățile constructoare de mașini, metalurgice, din industria lemnului și a materialelor de construcții, din industria ușoară, în care să se realizeze o productivitate mai mare cu cel puțin 15 la sută față de anul trecut.
Conducerea activității economice de către organizațiile de partid asi

gură, de asemenea, mobilizarea 
largă a potențialului de creativilate 
al comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii, canalizarea eforturilor 
lor spre înfăptuirea obiectivelor eco
nomice potrivit programelor elabo
rate de partid. Organizația de partid a Capitalei și-a făcut un obicei din a analiza sistematic modul în care organizațiile de partid din întreprinderi stimulează, prin forme specifice, participarea comuniștilor, a oamenilor muncii la soluționarea problemelor ridicate de modernizarea producției, creșterea randamentului muncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, sporirea calității și competitivității produselor. Expozițiile de repere și produse propuse pentru asimilare care se organizează la nivel de secție, întreprindere, sectoare și pe ansamblul Capitalei, vitrinele calității, schimburile de experiență, declanșarea unor zile, săptămîni sau decade record de producție și calitate, valorificarea superioară a potențialului 

de care dispunem tn domeniul cercetării științifice și ingineriei teh- nologice, antrenarea mai puternică a specialiștilor din învăță- mintul superior în rezolvarea unor probleme tehnice și economice ale întreprinderilor const’tuie cile-! va din modalitățile concrete prin care organizațiile de partid și tineret, sindicatele orientează participarea largă, directă a oamenilor muncii la perfecționarea activității economice. Pornind de la rezultatele obținute pînă acum și avînd în vedere posibilitățile mari existente, urmărim permanent ca organizațiile de partid să sprijine în mai mare măsură comitetele sindicatelor, organizațiile de tineret, O.D.U.S. și de femei din întreprinderile industriale, de construcții și transporturi pentru " extinderea și generalizarea inițiativelor muncitorești cu eficiență ridicată in ceea ce privește realizarea exemplară a planului la producția fizică, la export, calitatea produselor, productivitatea muncii, valorificarea materialelor refolosibile.In aceste zile, în care întregul nostru popor omagiază împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală sînt ferm hotărîți să marcheze acest memorabil eveniment din istoria patriei prin noi și remarcabile fapte de muncă, sporindu-și astfel contribuția la procesul grandios de înaintare a României pe calea socialismului și comunismului.
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în Editura politica au apărut volumele:

® „EPOCA CEAUȘESCU, epocă de înfăptuiri istorice în dezvoltarea 
și modernizarea economiei românești"

® „Concepția economică a președintelui NICOLAE CEAUȘESCU"
© „Gîndirea creatoare a președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

și dialectica sistemului politic al României socialiste"

REZOL TA TE IN
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂContinuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură, precum și din domeniul circulației mărfurilor.Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la finele lunii iunie ♦) pe primele locuri se situează :In domeniul producerii

ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Timișoara cu 480.5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,9 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii ; cheltuielile au fost mai mici decît cele prevăzute în buget cu 3,8 la sută, iar consumul propriu tehnologic de energie electrică a fost sub cel normat cu 1,4 la sută.Locul II : întreprinderea elec- trocentrale Mureș cu 383,8 puncte.Locul III : întreprinderea ' elec- trocentrale Iași cu 336 puncte.
ÎN DOMENIUL FORAJULUI 

SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Meli- 

nești, județul Dolj, cu 523,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 1,5 la sută la producția fizică, 11,6 la sută la viteza de lucru la forajul de cercetare geologică, 10,51a sută la viteza de lucru la forajul de ex- ploatare-injecție ; depășiri de plan au mai fost obținute la sonde terminate din foraj, la volumul producției normate ce revine pe o persoană și la gradul de utilizare a instalațiilor de foraj ; prețul de cost al lucrărilor de foraj efectiv realizate a fost mai mic decît cel planificat cu 4,8 la sută.Locul II : Schela de foraj Bălăria, județul Giurgiu, cu 351,8 puncte.
IN DOMENIUL 

PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 542,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10,8 la sută la volumul fizic la forajul cu sondeze, 3,9 la sută la volumul lucrărilor geologice, 6,4 la sută la viteza medie de lucru la forajul cu sondeze, 4,3 la sută la volumul producției normate ce revine pe o persoană, 9,5 la sută la volumul fizic la lucrările miniere ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 1,5 la sută.Locul II : întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București cu 536,8 puncte.Locul III : întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Maramureș cu 434,6 puncte.

IN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE, CARBUNOASE 

ȘI ABRAZIVE
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina cu 726,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,4 la sută laproducția fizică, 5,8 la sută la producția netă, 3,7 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 4,3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea de produse abrazive Bîrlad, județul Vaslui, cu 651,4 puncte.Locul III : întreprinderea „Car- bochim" — Cluj-Napoca cu 599,9 puncte.

IN INDUSTRIA MAȘINILOR 
DE RIDICAT MATERIAL 
RULANT, CONSTRUCȚII 
NAVALE, ECHIPAMENT 

AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de con

strucții aeronautice Ghimbav, ju
dețul Brașov, cu 919,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 0,8 la sută la producția fizică ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, producția-marfă vîndută și încasată și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 14,8 la sută, iar ■ cele de energie electrică și combustibil cu 15,8 la sută.Locul II : întreprinderea „Tur- bomecanica“ — București cu 822,8 puncte.Locul III : întreprinderea de avioane Bacău cu 803,4 puncte.

IN DOMENIUL PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI

ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : Fabrica de anvelope 

Luduș, județul Mureș, cu 767,3 
puncte.

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

eficiență • Erou la 15 ani. Re
portaj realizat la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului Sla
tina

21,50 Telejurnal
20,00 Telejurnal • Două decenii de la 

Congresul al IX-lea al partidului
20,20 Timp al marilor împliniri (color). 

Școala Epocii Ceaușescu— o școa
lă a muncii, învățăturii șl crea
tivității

20,40 Partid și țară — o unică voință 
(color). Emisiune de versuri

20,50 Actualitatea în economie
21,05 Laureațl ai Festivalului național 

„Cîntarea României" (color)
21,35 Experiența Înaintată — inițiative,

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,8 la sută laproducția netă, 4,2 la sută la producția-marfă vîndută și încasată; depășiri de plan au mai fost obținute la export, producția fizică, productivitatea muncii, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 2,4 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 2,1 la sută.Locul II : întreprinderea chimică „PRODCOMPLEX — Tg. Mureș cu 731,6 puncte.Locul III : întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov cu 659,2 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de mo

bilier și decorațiuni „Heliade" 
București cu 679,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 21,1 la sută laproducția fizică, 8,7 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 4,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale
PANOU FRUNTAȘILOR 

PE PRIMELE ȘASE LUNI
au fost sub cele normate cu 1,5 la' sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 13,9 la sută.Locul II : Combinatul de industrializare a lemnului „Pipera" — București cu 325,1 puncte.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Întreprinderea de con
fecții Scorniccști, județul Olt, cu 
762 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9 la sută la producția fizică, 7 la sută la export, 
1 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 20 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 11 la sută.Locul II : întreprinderea deconfecții Tulcea cu 574,7 puncte.Locul III : întreprinderea de confecții „Steaua Roșie" — Sibiu cu 439,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BERII, SPIRTULUI, TUTUNULUI 

ȘI APELOR MINERALE
Locul I : întreprinderea viei și 

vinului Vîleea cu 921,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 3,6 la sută la producția fizică, 12,9 la sută la productivitatea muncii, 16 la sută Ia livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de pian au mai fost obținute la producția netă, producția-marfă vîndută și încasată și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 0,3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 4,3 la sută.Locul II: întreprinderea de bere București cu 842,9 puncte.Locul III : întreprinderea de țigarete București cu 647,8 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Galați cu 921,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 22,1 la sută la producția și livrările de carne la fondul de stat, 19,7 la sută la efectivele de păsări ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția și livrările de ouă la fondul de stat, precum și la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,1 la sută.Locul II : întreprinderea avicolă de stat Bacău, cu 851 puncte.Locul III : întreprinderea avicolă de stat Constanța cu 667 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

REALIZATE DE UNITĂȚILE 
CONSILIILOR POPULARE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Con
stanța cu 969,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 27,7 la sută la producția netă, 4,9 la sută la productivitatea muncii, 2,1 la sută la producția de construcții-montaj terminată; depășiri de plan au mai fost obținute lă locuințe date în folosință și Ia beneficii ; chel-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 23 iulie, ora 20 — 26 iulie, 
ora 20. In țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul variabil, cu înnorărl accen
tuate in nordul șl estul țării, unde vor 

tuielile materiale la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 1,6 la sută; consumurile de ciment, metal, combustibil și carburanți au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea antrepriză de construcții-montaj Vîleea cu 886,1 puncte.Locul III : Trustul antrepriză de construcții-montaj Bacău cu 866,3 puncte.
IN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR RUTIERE 
— M.T.Tc.

Locul I: Întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin, cu 
233,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 3 la sută la volumul mărfurilor transportate, 1,6 la sută la producția netă și la parcursul călătorilor, 7,1 la sută la productivitatea muncii, 5,1 la sută la numărul de remorci utilizate; cheltuielile la 1 000 lei venituri brute au fost mai mici decît cele planificate. iar consumul de carburanți a fost sub cel normat.Locul II: întreprinderea de transporturi auto Sălaj, cu 227,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I: întreprinderea de trans

port naval și auto „Delta Dună
rii" — Tulcea — M.A.I.A., cu 732,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 15,5 la sută la producția netă, 6,7 la sută la venituri brute, 9,9 la sută la productivitatea muncii, 31,6 la sută la volumul activității; depășiri de plan au mai fost obținute la utilizarea mijloacelor de transport și la beneficii ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate.Locul II: Compania TAROM, cu576.8 puncte.Locul III: întreprinderea de exploatare portuară Constanța — M.T.Tc. cu 323,8 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI „„ 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I: întreprinderea de ali

mentație publică Bacău, cu 349,2 
puncte.Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu: 5,9 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 16,6 la sută la producția proprie, 6,6 la sută la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 5,2 la sută.Locul II: întreprinderea de alimentație publică Iași, cu 346,5 puncte.Locul III: întreprinderea de alimentație publică Rm. Vîleea, cu321.8 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I: Întreprinderea jude

țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
Timiș, cu 261 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 13 la sută la volumul total al materialelor refolosibile colectate, 28 la sută la volumul de achiziții de materii prime de origine animală colectate; volumul fizic al materialelor refolosibile colectate a fost depășit cu 14. la sută la oțel, 30 la sută la fontă, 17 la sută la cupru, 15 la sută la bronz, 11 la sută la plumb și alamă, 19 la sută la aluminiu; cheltuielile de circulație la 1 000 lei volum de colectare au fost mai mici decît cele planificate cu 22 la sută.Locul II: întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Vrancea, cu 259 puncte.Locul III: întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Sălaj, cu 249 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I: Uniunea județeană 

Cluj, cu 751,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 5,2 Ia sută la intrări în fondul de stat, 3,3 la sută la producția industriei mici, 2,1 la sută la prestări de servicii pentru populație, 3,5 la sută la desfacerea de mărfuri cu amănuntul, 2,6 la sută la beneficii, 11,6 la sută la producția în alimentația publică; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la livrările da mărfuri la fondul pieței; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 6,9 Ia sută.Locul II: Uniunea județeană Olt, cu 747,7 puncte.Locul III: Uniunea județeană Sectorul agricol Ilfov, cu 603,3 puncte. (Agerpres)
cădea ploi locale care vor avea șl ca
racter de averse, însoțite de descăr
cări electrice și Izolat de grindină. In 
restul teritoriului, ploile vor fi izolate. 
Vîntul va prezenta unele intensificări, 
predominînd din sectorul nord-vestic. 
îndeosebi în estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade. Izolat mai coborîte. iar tempe
raturile maxime între 18 și 28 de gra
de, mai ridicate în sudul țării. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce ceață. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 13 și 15 grade, 
iar maximele intre 24 și 27 de grade.

Cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei, ambasadorul acestei țări la București, Boguslaw Stahura, a oferit luni o recepție.Au participat tovarășii Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in
Cronica zileiLuni după-amiază, tovarășul Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Muhammad Mahmud 1 AI-Higeazi, secretar al Congresului Popular General pentru Comitetele Populare din Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, care face o vizită în țara noastră.îri timpul întrevederii au fost discutate aspecte ale colaborării ro- mâno-libiene în domeniul economic, al construcției unor obiective industriale și social-culturale, al dezvoltării turismului, stabilindu-se noi modalități de extindere a cooperării în aceste sectoare.

★Prin decret prezidențial, tovarășul Victor Bolojan a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialista România în Republica Nicaragua.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, luni a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno- egipteană, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie în

Oamenii muncii din agricultura județelor Mehedinți, Argeș, Brăila, Buzău, Teleorman și Vîleea raportează că au încheiat recoltatul griului pentru consum de pe întreaga suprafață cultivată.în telegramele adresate cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către comitetele județene de partid respective se arată că în prezent se acționează cu răspundere pentru strîngerea și depozitarea produselor secundare, eliberatul terenului și semănatul culturilor duble. Totodată, importante forțe mecanice și manuale sînt
Lectoratele românești din străinătate au încheiat anul de învățămîntCele peste 100 lectorate de limba, literatura, istoria și. civilizația poporului român care își desfășoară activitatea în străinătate și-au încheiat cursurile anului de învăță- mînt 1984—1985. Funcționînd în reputate centre universitare, ele fac larg cunoscute peste hotare realizările poporului român, valorile sale științifice și culturale.Investitia de încredere

(Urmare din pag. I)tidului. încredere în forța omului participant la istorie și, mai presus, făuritor de istorie. încredere în statura sa morală de patriot și revoluționar. încredere în prodigioasele sale resurse de hărnicie și inteligență, de pricepere și dăruire. Epoca pe care o trăim, admirabilele ei ctitorii materiale și spirituale, ritmurile fără precedent ale dezvoltării economice și sociale, rezolvarea atitor probleme ce păreau insolubile și biruirea atitor greutăți ce păreau de netrecut au dovedit și dovedesc cu prisosință legitimitatea înțeleptei, permanentei 
investita de încredere pe care se întemeiază umanismul revoluționar promovat',de partid, de secretarul său general. încredere bivalentă, a partidului în oameni și a oamenilor în partid. Relație ' indestructibilă, osmotică, din care se alimentează neîncetat unitatea noastră în cuget și-n simțiri, speranțele și certitudinile mersului comunist înainte.Datorită acestui generos și stimulator climat s-au putut înfăptui lucruri ce țineau pînă atunci de domeniul improbabilului, dacă nu al imposibilului. O industrie modernă, competitivă. Mașini și utilaje de performanță solicitate pe nenumărate meridiane. O agricultură mecanizată și chimizată. Rezultate științifice în domenii de vîrf, priorități, brevete internaționale. Platforme industriale și orașe înălțate din temelii. Metroul și Canalul Dunăre — Marea Neagră, materializarea unor proiecte ce păruseră multă vreme utopice, irealizabile. N-a venit nimeni să ni Ie o- fere. N-a venit nimeni să ni le facă. Noi le-am durat. Cu brațele și cu mintea noastră. Fiindcă ni s-a dat deplina încredere, politică, materială, morală, de a Ie pune (cum sună o plastică expresie a constructorilor) „în operă". De nenumărate ori, în fața unor cîmpuri pustii, a unor planșete albe, a u- nor primi țăruși de șantier. în timpul unor calamități sau momente grele, tocmai această nelimitată și vizionară investiție de încredere a partidului, transformată în răspundere și cutezanță, i-a făcut pe
Viața economico-socială

a localităților patriei

CONSTANȚA : Un succes 
□I constructorilor noului portPe șantierul noului port Con- gtanța-Sud — Agigea, constructorii au consemnat o premieră națională lansind un cheson din beton armat, în greutate de 5 000 tone, de dimensiunile unui bloc cu 5 etaje, care contribuie la realizarea cheiurilor de acostare pentru navele mineraliere de mare tonaj, de peste 200 000 tdw. Construcția chesonului de către hidrotehnicienii Antreprizei de construcții porturi Constanța a avut la bază proiectul întocmit de specialiștii Institutului de proiectări pentru transporturi aeriene, navale și auto București, Iar lansarea a fost efectuată de colectivul Antreprizei de coșuri Industriale și glisări precompri- mate. O dată cu lansarea chesonului s-au pus bazele unei tehno

Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, membri ai guvernului, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
această țară șl au fost vizionate filme documentare.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-egipteană, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, un numeros public.Au fost prezenți Mohamed Said El-Sayed, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, membri ai ambasadei.

★Ambasada U.R.S.S. la București a organizat, luni, o conferință de presă pe tema „In întîmpinarea celui de-al XII-lea Festival mondial al tineretului și studenților", ce va avea loc la Moscova în perioada 27 iulie — 3 august a.c.După ce s-a arătat că actuala ediție 
a festivalului se înscrie ca o importantă acțiune în cadrul manifestărilor dedicate Anului Internațional al Tineretului, ce se desfășoară sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace", a fost prezentat programul manifestărilor politice, culturale, sportive și turistice ce vor avea loc cu acest prilej. t (Agerpres) 

mobilizate pentru întreținerea culturilor prășitoare din ogor propriu și dublu, aplicarea udărilor pe suprafețele programate, recoltarea legumelor pentru fondul de stat, strîn- gerea și depozitarea furajelor.Comuniștii, toți locuitorii acestor județe se angajează să nu precupețească nici un efort pentru realizarea la timp și de bună calitate a celorlalte lucrări de sezon, să pregătească și să desfășoare în cele mai bune coridiții campania agricolă de toamnă, contribuind astfel la îndeplinirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, la înflorirea și dezvoltarea multilaterală a patriei. (Agerpres)
în contextul acelorași preocupări este de subliniat faptul că în fiecare an cadre didactice, tineri cercetători și studenți în romanistică participă la cursurile și colocviile științifice de limba, literatura, istoria și arta poporului român, care, anul acesta, se desfășoară la București, între 23 iulie — 17 august

(Agerpres)

oameni să izbîndească, sfidînd adesea imposibilul.Cînd, în cadrul dialogului cu tara, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază de fiecare dată că dispunem de tot ce este necesar pentru a transpune în viață mărețele programe de dezvoltare, secretarul general situează în prim plan, în strînsă legătură cu baza tehnico- materială creată în acești ani, capacitatea verificată a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii de a înfăptui toate obiectivele prepuse. de a rezolva cele mai dificile probleme. Această robustă încredere constituie mai mult decît un în- suflețitor îndemn la un început de treabă. Ea este expresia concentrată a unei concepții științifice de largă perspectivă, născută și verificată în cursul unei îndelungate, strălucite practici revoluționare. întreaga gîndire social-politică a secretarului general al partidului cu privire la umanismul revoluționar evidențiază, ca premisă și finalitate a operei de formare a omului nou, capacitatea sa de auto- depășire continuă, pe potriva cerințelor și la înălțimea idealurilor orânduirii socialiste. O concepție dialectică, dinamică, optimistă cu privii-e la resursele inepuizabile ale personalității umane, căreia i se oferă condițiile sociale necesare a- firmării depline. Iar societatea noastră socialistă nu numai că oferă aceste posibilități —• așa cum o demonstrează din plin creatoarea epocă inaugurată de cel de-al IX- lea Congres — dar îndeamnă, prin toate mijloacele, Ia valorificarea lor superioară în procesul edificării sociale. Iată temeiurile obiective, validate de viață, la scara întregului popor, ale investiției de încredere. Pe aceasta se și bazează mereu mai îndrăznețele o- biective, de la o etapă la alta, pe care partidul le pune in fața națiunii.Negreșit, omul de azi este superior celui din urmă cu douăzeci de ani, iar omul anului 2000 —dată reper a ambițioaselor noastre programe de dezvoltare — va fi incomparabil superior celui de azi. Ca nivel de pregătire, ca nivel de conștiință. Posibilități mai mari.
logii originale de mare randament și eficiență în construcția cheiurilor de mare adincime. (George Mi- 
hăescu).

ȚIRGU MUREȘ : Noi. 
și moderne construcții 

social-culturalePuternicul centru economic șl cultural-artistic care este municipiul Tîrgu Mureș s-a înscris cu vigoare, asemenea tuturor localităților patriei, pe treptele progresului și civilizației. In aceste zile, lucrătorii Trustului antrepriză generală de construcții-montaj Mureș au dat în folosință cel de-al 35 000-1'ea apartament construit în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Totodată, au fost înălțate în acești ani importante edificii, între care Teatrul Național, spitalul clinic județean cu 1 200 de paturi, hotelul „Continental", uzina de apă, moderna Sală a sporturilor, grădinițe, creșe, școli, numeroase magazine comerciale și unități prestatoare de servicii pentru populație. De remarcat că la aceste realizări o contri

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE EGIPT

Excelenței Sale
Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mau bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului egiptean prieten, noi succese in înfăptuirea aspirațiilor sale de pace, progres și prosperitate.îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie și colaborare rodnică dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, atît pe plan bilateral, cit și în domeniul vieții internaționale, in spiritul înțelegerilor la care am ajuns împreună, în interesul popoarelor român și egiptean, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

TELEGRAMAPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Republicii Arabe Egipt, Kamal Hassan Aii, cu prilejul Zilei naționale, prin care îi adresează calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și
Capitala Egiptului, orașul Cairo, își îmbogățește continuu zestrea arhitecturală : noi și noi construcții și așezăminte social-culturale au apărut și apar pe malurile Nilului și în cartierele Al Sallam, Abdin, Zamalek, Maadi, Dokki ; sînt modernizate rețeaua de transporturi și comercială, ca și serviciile de alimentare cu apă și electricitate. într-un cuvînt, Cairo, cu cei 11,5 milioane locuitori, se transformă într-o veritabilă metropolă, prezentînd vizitatorului însemnele civilizației moderne.Prefacerile cunoscute de orașul Cairo, ca și de celelalte' așezări ale Egiptului, evoluțiile în dezvoltarea economico-socială oglindesc doar în parte marile realizări ale poporului egiptean în perioada de după revoluția de la 23 iulie 1952. Punînd capăt regimului monarhic, corupt și aservit intereselor străine, revoluția a deschis calea afirmării de sine stătătoare a Egiptului, valorificării, în folosul propriu, a resurselor naționale. Astfel, s-a extins extracția de petrol și gaze, a diverselor materii prime, făcînd să apară pe harta țării importante uzine și fabrici moderne, adevărațî piloni ai înaintării pe calea progresului economic. Pași importanți s-au înregistrat in înfldrirea științei, culturii, învățămîntului. S-a intensificat acțiunea de valorificare a unor suprafețe de deșert și redare a lor agriculturii.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu lupta popoarelor arabe, a tuturor popoarelor pentru dezvoltare de sine stătătoare, România socialistă urmărește cu interes șl simpatie succesele obținute de Republica Arabă

cerințe mal ridicate. Apare deci' pe cit de firesc,- pe atît de necesar, așa cum o preconizează documentele de partid adoptate de cel de-al XIII-lea Congres, ca răspunderile și implicit investițiile de încredere să însoțească îndeaproape și chiar să devanseze procesul revoluționar al cărui subiect și o- biect este omul nou, spre a-1 stimula în competiția cu sine însuși, în competiția autodepășirii. Parametrii însuflețitoarelor obiective pe care ni le propunem în perspectiva viitorului apropiat iau în calcul tocmai această capacitate în necontenită creștere a potențialului creator, capacitatea realizării astfel a unei noi calități în toate sferele muncii și vieții.Investiția de încredere este, nici n-ar putea fi altfel, un raport social riguros determinat, angajant Depinde deci de fiecare membru al societății, din orice domeniu de activitate, de pe orice treaptă a răspunderii, să fructifice din plin, în folosul societății și implicit al propriei sale deveniri, al înfloririi personalității sale, investiția de încredere. Căci încrederea, în acest context, este o formă de creditare socială, care se cere onorată continuu prin fapte de muncă, prin competentă sporită, prin efort de autodepășire. In nici un caz, ea nu poate constitui un fel de rentă viageră pentru cei dispuși să obțină maximum de foloase cu minimum de contribuție, pentru cei tentați «ă nu investească efort propriu în e- fortul general al colectivității. Dimpotrivă. în spiritul legilor scrise și nescrise ale societății, al eticii șl echității socialiste, se cere, fără excepție, o mobilizare pe măsura capacităților și responsabilităților fiecăruia. Pe măsura încrederii acordate de societate de a participa cu drepturi și îndatoriri egale la înălțarea, la înflorirea scumpei noastre patrii. Expresia de uz curent și de permanentă actualitate „sarcini mobilizatoare" semnifică necesitatea de a răsplăti investiția de încredere prin racordare la noile exigențe economice și sociale, prin- tr-o activitate neprecupețită în contul minunatului viitor conturat în Programul partidului.
buție de seamă și-au adus-o cetățenii orașului, care numai în ultimii cinci ani au efectuat lucrări prin muncă patriotică în valoare de peste 400 milioane lei. (Gheorghe 
Giurgiu).

ROȘIORI DE VEDE : 
însemnate economii de metalîntreprinderea mecanică de material rulant Roșiori de Vede este una dintre cela mai mari consumatoare de metal din județul Teleorman. Nu întîmplător, o inițiativă muncitorească a colectivului de aici — „Din materiale refolosibile — repere noi" — vizează tocmai economisirea unor importante cantități de metal. Practic, prin aplicarea ei, o serie de materiale rezultate de la demontarea vagoanelor sau de la vagoanele casate au devenit materii prime valoroase. Așa. de exemplu, din osii vechi se execută roți și conducte pentru frîne, axe, plăci de reglaj și altele, care se confecționau pină acum din oțel nou. Numai pe această cale, în perioada ce a trecut din acest an, aici s-au economisit aproape 
200 tone de oțel. (Stan Ștefan).

CAIRO

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

fericire personală. în telegramă sa exprimă convingerea că, prin eforturi comune, guvernele român și egiptean vor contribui, în continuare, la înfăptuirea hotărîrilor și înțelegerilor adoptate la cel mai înalt nivel, spre binele țărilor și popoarelor noastre.
Egipt. Relațiile româno-egiptene, cu vechi tradiții, caracterizate printr-o caldă prietenie și întemeiate pe încredere și respect reciproc, cunosc un curs mereu ascendent.După cum se știe, între România și Egipt există o amplă cooperare pe tărim politic, economic, teh- nico-științific și cultural. Un rol de cea mai mare importanță în dezvoltarea acestei colaborări au avut frecventele întilniri și convorbiri la nivel înalt de la București și Cairo. în acest spirit, recenta întîlnire din capitala țării noastre dintre președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Hosni Mubarak a prilejuit astfel un schimb fructuos de păreri asupra problemelor privind evoluția relațiilor bilaterale, manifestîn- du-se voința comună de a extinde și amplifica aceste bune raporturi, de a valorifica mai intens marile posibilități pe care le oferă economiile naționale ale României și Egiptului, aflate în plină dezvoltare.In ce privește problemele vieții Internaționale este bine cunoscută poziția principială a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, privind soluționarea pe cale politică a problemelor complexe din Orientul Mijlociu, corespunzător dorinței popoarelor din această zonă de a trăi și a se dezvolta într-un climat de pace, securitate și colaborare.Cursul ascendent al colaborării și cooperării pe multiple planuri dintre cele două țări și popoare corespunde pe deplin intereselor reciproce, fiind totodată o contribuție de seamă la cauza păcii și înțelegerii internaționale.
INFORMAȚII SPORTIVE

BASCHET. • La Tuzla (Iugoslavia), în campionatul ețtropean de, baschet feminin, rezervat echipelor de junioare II (cadete), selecționata României a învins cu scorul de 60—45 (31—21) reprezentativa Franței. ® Turneul internațional de baschet pentru juniori de la Olsztyn a revenit primei selecționate a Poloniei. urmată 'de România. Polonia B. R.D. Germană. Rezultate din ultima zi a competiției : Polonia — România 101—96 (52—42) ; Polonia B — R.D. Germană 70—63 (36—34). Cel mai eficace jucător al turneului a fost sportivul român Claudiu Munteanu cu 103 puncte înscrise în trei meciuri.
HANDBAL. în continuarea turneului pe care îl întreprinde în Irak, echipa masculină de handbal Știința Bacău a jucat Ia Bagdad cu prima reprezentativă a țării-gazdă. Intîlnirea s-a încheiat la egalitate (27—27).
ȘAH. In runda a 6-a a turneului internațional de șah de la Na- lenchowe (Polonia) maestrul român Constantin Ionescu a remizat cu polonezul Krzeszinski, egalitatea fiind consemnată și în partida Velikov — Dobosz. Dîbowski a cîștigat la Rad- zepagici, Preszvoznik la Blatny, Ghezos a pierdut la Smaghin. In clasament conduce Serghei Smaghin (U.R.S.S.) cu 4,5 puncte, urmat de Petar Velikov (Bulgaria) — 4 puncte. Constantin Ionescu se află pe locul 5, cu 3 puncte și o partidă întreruptă.
TENIS. în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis pentru junioare ce se desfășoară în aceste zile la Houstka (Cehoslovacia), tînăra jucătoare româncă Diane Sa- mungi a eliminat-o cu 6—2, 6—4 pe Alice Nohakova (Cehoslovacia). Alte rezultate : Krajcovicova — Teodora Tache 6—4, 5—7, 6—2 ; Sedlackova—■ Wolna 6—0 ; 6—2 ; Nova — Somkutl 6—1, 6—0. La dublu, perechea Diane Samungi, Teodora Tache a întrecut cu 6—1, 7—6 cuplul Krajcovicova, Wolna.
NATAȚIE. • La campionatele balcanice de înot de la Iraklion (Insula Creta), sportiva româncă Noemi Lung a cîștigat proba de 400 m mixt cu timpul de 4’50”46/100, rezultat ce constituie un nou record național. Alte două victorii pentru culorile sportive românești au fost obținute de Robert Pinter (4’01”40/ 100 la 400 m liber) și echipa masculină de ștafetă 4X200 m liber —• 7’44”87/100. © Concursul feminin de trambulină din cadrul campionatelor balcanice de sărituri in apă ce se desfășoară la Atena s-a încheiat cu victoria sportivei românce Ileana Pîrjol (431,70 puncte), urmată de coechipiera sa Andreea Dragomir (428,35 puncte) și Daniela Trifonova (Bulgaria) 385,70 puncte.
CICLISM. O Etapa a 3-a a Turului Bulgariei. Kirdjali — Sliven (186 km), a revenit rutierului bulgar Nasko Stoicev în 4h 42’12”. în clasamentul general conduce Stoicev, urmat de cubanezul Salazar, la 22”, Petrov la 27”. Pe echipe, locul in- tîi este ocupat de selecționata sindicală a Bulgariei, urmată de Cuba, U.R.S.S., R.D. Germană, Austria, Bulgaria I. Grecia, România (tineret). Italia, Iugoslavia. Belgia, Polonia. Bulgaria (tineret), Olanda, Ungaria etc. ® Cunoscutul ciclist francez Bernard Hinault a încheiat victorios cel de-al 72-lea Tur al Franței, cu 1’35” avans față de al doilea clasat, americanul Greg Lemond. Hinault este la a 5-a victorie in „Turul Franței", egalîndu-i pe Jacques Anquetil (Franța) și Eddy Merckx (Belgia), care la timpul lor au cîștigat tot de cîte 5 ori „Marea Buclă".



„EPOCA CEAUSESCU” 1985

epoca unei intense activități internaționale
V

a României socialiste

Eforturi perseverente, initiative constructive
J

pentru creșterea rolului O.N.U. în soluționarea
problemelor fundamentale ale contemporaneității

„Pornind de la faptul că Organizația Națiunilor Unite oferă ca
drul organizatoric pentru dezbaterea democratică și soluționarea 
problemelor care confruntă lumea contemporană și pentru partici
parea activă a popoarelor la rezolvarea lor, la întreaga viață inter
națională, România militează ferm pentru îmbunătățirea activității 
și ridicarea rolului O.N.U., pentru creșterea aportului său la promo
varea cursului destinderii, la instaurarea unui climat de pace și co
laborare pe planeta noastră”.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Să înceteze escalada armamentelor,}
i

în diverse țări au loc noi acțiuni consacrate creării unui climat de ț pace, securitate și cooperare în lume, manifestațiile de protest împo- i triva continuării cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, cererile de înființare și lărgire a unor zone den.ucleariza.te, luările de ț poziție în favoarea păcii constituind naționale.

VOINȚA FERMĂ A OPINIEI PUBLICE

sa fie asigurată pacea!

în scopul înlăturăriiATENA 22 (Agerpres). — Repre
zentanții șefilor de stat sau de gu
vern , ai Argentinei, Greciei, In
diei, Mexicului, Suediei și Tanza
niei — țări care in luna mai au 
adoptat Declarația de la Delhi pri- 

, vind realizarea dezarmării nuclea- 
? re la scară mondială — s-au reunit 
Ț la Atena.
1 Agenda de lucru a întrunirii cu- 
> prinde, între altele, examinarea re-

o dominantă a vieții politice inter-

Ceremonia de la Varșovia cu prilejul
Zilei Renașterii PolonieiVARȘOVIA 22 (Agerpres). — Cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei — sărbătoarea națională a poporului polonez — la Varșovia a avut loc ceremonia depunerii de coroane de flori la Mormîntul soldatului necu-

noscut, relatează agenția P.A.P. Au participat Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, alțl membri ai conducerii de partid și de stat.

Atașament ferm față de 
țelurile nobile ale Națiunilor 
Unite. An§aiat într-un uriaș efort de dezvoltare economico-socială, care nu-și are precedent în întreaga istorie a țării, poporul român este profund atașat cauzei păcii, securității și colaborării, internaționale, creării condițiilor pentru desăvârșirea in liniște a grandioasei sale opere constructive. însuflețită, de asemenea idealuri, România socialistă s-a manifestat, cu deosebire în perioada care a trecut de Ta Congresul al IX-lea al partidului, ca; o participantă deosebit de activă la eforturile pe plan internațional pen- . tru rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității în concordanță cu • interesele și aspirațiile vitale ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor lumii. în acest sens, țara noastră 
a acordat o marc atenție Organiza
ției Națiunilor Unite — de la a cărei 
creare se împlinesc 40 de ani — ca 
forumul mondial care oferă cadrul 
cel mai larg și mai adecvat de 
dezbatere a problemelor actualității, 
de cristalizare, prin eforturi comune, 
a unor soluții de natură să întruneas
că consensul cel mai amplu.Constituie unul din marile merite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi fundamentat necesitatea statornicirii normelor de justiție și legalitate internațională concomitent cu necesitatea participării active, cu drepturi egale, fără nici un fel de discriminări, a tuturor statelor la discutarea și soluționarea, problemelor majore ale Vieții internaționale, ca cerințe cp caracter legic, .obiectiv. Iar, prin vqcațig șa unțversală, O.N.U. reprezintă’ singurul organism, ■general recunoscut, pentrp . căutarea -în comun, a soluțiilor celor mai judicioase, în conformitate cu interesele tuturor popoarelor și cu dreptul internațional, tribuna de cea mai înaltă autoritate de la care fiecare națiune își poate afirma și susține pozițiile.Pornind de la această premisă, partidul și statul .nostru au militat cu neabătută consecvență în întreaga perioadă a ultimilor 20 de ani pen
tru ca O.N.U. să devină cu adevărat 
o organizație universală, să-și înde
plinească in condiții mereu mai 
bune misiunea pentru care a fost 
creată, să-și sporească eficiența și 
contribuția în rezolvarea ansamblu
lui problematicii mondiale.

Contribuții marcante, ini
țiative constructive. Această poziție șl-a. găsit, de-a lungul anilor, multiple și edificatoare expresii, de la participarea 'secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubiliară din 1970 a Adunării Generale a Națiunilor Unite și magistrala expunere prezentată cu acel, prilej la mesajele- adresate cu ocazia sesiunilor a diverse organisme ale O.N.U., Intîlnirile frecvente ale șefului statului român cu personalități de frunte din conducerea organizației și pînă la prezența dinamică a României la toate sesiunile ordinare și extraordinare ale forului mondial.Retrospectiva vastei activități desfășurate la O.N.U. de țara noastră în aceste două decenii își găsește oglindirea în multiplele inițiative, idei șj 
rezoluții prezentate de România după 
Congresul al IX-lea in probleme de 
mare importanță pentru destinele 
contemporaneității.Cu deosebită insistență a subliniat România necesitatea ca O.N.U. să-și sporească rolul și contribuția în abordarea problematicii de arzătoare 
însemnătate a dezarmării. în acest spirit, în documentul intitulat „Po
ziția și propunerile României cu pri
vire la problemele dezarmării", prezentat din împuternicirea secretarului general al partidului, președintele Republicii, sesiunii speciale din 1982

a Adunării Generale dezarmării, se sublinia 
trebuie să facă totul, să 
mod ferm pentru soluționarea pro
blemei fundamentale a contempora
neității — oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rind la dezarmarea nucleară, și asi
gurarea unei păci trainice în lume".îmbinînd vorba cu fapta, ca principiu fundamental al politicii sale externe, România s-a remarcat prin prezentarea, în ultimii ani, a numeroase inițiative, propuneri și rezoluții privind : înghețarea și reducerea bugetelor militare și armamentelor ; încetarea producției de arme nucleare și trecerea la reducerea stocurilor existente pînă la lichidarea lor totală ; interzicerea tuturor experiențelor cu arma nucleară ; oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa ; interzicerea producției și perfecționării armelor chimice ; desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor state ; reducerea activităților militare ale blocurilor, intensificarea eforturilor pentru desființarea concomitentă a acestora etc. Practic, n-a existat aspect al problematicii dezarmării în care țara noastră să nu-și fi spus cuvîntul sau prin votul său la O.N.U. să nu o fi sprijinit..Cu aceeași insistență, țara noastră arată că O.N.U. trebuie să aibă un 
rol mai substanțial în soluționarea 
problelnelor economice, de o deose
bită gravitate, care confruntă ome- 
nirea, in primul rind lichidarea sub
dezvoltării, a marilor, decalaje dintre state — inclusiv a problemei datoriilor externe care împovărează tot mai greu țările în curs de dezvoltare — în general în traducerea în viață a njărelui obiectiv al edificării noii 
ordini economice internaționale. Tocmai în acest spirit, in 1975, la O.N.U. a ’ fost, difuzată declarația referitoare la „Poziția României cu privire la 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale". Paralel, țara noastră a desfășurat o vastă activitate pe libia materializării dezideratului făuririi noii ordini, propunînd, între altele : stabilirea de raporturi echitabile între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industriale ; elaborarea unor programe speciale de ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare; asigurarea unui transfer larg de tehnologii moderne către țările rămase în urmă pe plan economic ; găsirea unei soluții radicale a' problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare ; începerea cit mai grabnică, în cadrul 
O.N.U., a'negocierilor globale în problemele cooperării' și dezvoltării.Aceeași tenacitate și perseverență a. caracterizat activitatea României în eforturile pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor conflictelor, eliminarea vestigiilor colonialismului și neocolonialis- mului, a politicii de apartheid și discriminare rasială, abolirea politicii de forță, instaurarea și generalizarea noilor principii de relații dintre state, bazate pe deplină egalitate, p.e neamestec în treburile interne, pe respectul independenței și suveranității naționale, al dreptului, fiecărui popor la dezvoltare de sine stătătoare. In general, se poate spune că România și-a spus cu fermitate, de fiecare dată, cuvîntul asupra ansamblului problematicii aflate în atenția marelui for al popoarelor.Sînt, toate acestea, • expresii elocvente ale rolului deosebit de activ al României socialiste in cadrul O.N.U., ceea ce a făcut ca țara noastră, președintele Republicii să se bucure de o deosebită considerație și prețuire. Semnificative sînt, în această privință, cuvintele secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu este 
un om care crede în Organizația Na
țiunilor Unite, crede că O.N.U. este 
un instrument adecvat pentru solu
ționarea problemelor internaționale, 
dar că, pe de altă parte, se simte 
nevoia unei schimbări a modului în

consacrate că „O.N.U. 
acționeze în

care organizația mondială este folo
sită de țările membre. Activitatea 
României a exercitat o deosebită in
fluență asupra țărilor membre ale 
O.N.U. Ea a obținut rezoluții de o 
extraordinară importanță pentru 
viața internațională".

Sporirea eficienței — ce
rință majoră. Concomitent cu intensa activitate desfășurată In cadrul organizației, imperativul creșterii continue a rolului O.N.U., implicarea sa tot mai profundă în ansamblul problematicii politice și economice mondiale au constituit o preocupare constantă a partidului și statului nostru. încă la Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea perfecționării activității acestui for, democratizării normelor sale de funcționare, astfel incit „să 
oglindească realitățile lumii de azi". în expunerea prezentată de șeful statului român la sesiunea jubiliară din 1970 a O.N,U. — expunere ale cărei idei își păstrează pe deplin actualitatea — era exprimată cerința 
„să se aducă îmbunătățiri substanția
le în activitatea Organizației Națiu
nilor Unite". Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R. din 19—21 iulie 1972 cuprindea o secțiune specială intitulată „Rolul O.N.U. în pro
movarea normelor dreptului interna
țional in relațiile dintre state". în conformitate cu dezideratele expuse in acest document, pe ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale din acel an a fost înscris de țara noastră un punct special privind creșterea. rolului și ’eficacității O.Nitl. * ■' = >' Eforturile Homâriie} Jn țjcpasță direcție' și-au . găsit >• fii ’eontih'U'ărd materializarea. în elaborarea și prezentarea, în 1975, a documentului de larg ecou „Poziția României, cu pri
vire la îmbunătățirea și democrati
zarea activității O.N.U., la întărirea 
rolului său in realizarea colaborării 
între toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, a unei lumi mai 
bune și mai drepte, a unei păci trai
nice", cuprinzînd un ansamblu coerent, practic, un amplu program de propuneri concrete și realiste vizînd perfecționarea. structurii, organizării și funcționării O.N.U., asigurarea participării directe a tuturor statelor la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor. în acest document se formulează cerința ca O.N.lî. să devină 
„un instrument internațional mai 
eficace, care să acționeze ferm pen
tru prevenirea crizelor și conflictelor 
în relațiile dintre state, să sprijine 
cu întreaga sa autoritate indepen
dența și suveranitatea statelor, drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, să contribuie la 
consolidarea unor raporturi noi între 
state, la consolidarea păcii și secu
rității în lume". Ca urmare a .acestei inițiative, Adunarea Generală a hotărit crearea „Comitetului special 
pentru Carta O.N.U. și creșterea ro
lului Națiunilor Unite", organism menit să elaboreze recomandări în această direcție.Toate aceste acțiuni, dau dimensiunea marelui efort al României socialiste, al secretarului general al partidului, președintele Republicii,' tovarășul Nicolae Ceaușescu, in direcția edificării unei lumi noi, a justiției și echității, lume pentru a cărei făurire O.N.U. este chemată să devină un instrument tot mai eficace. Șînt tot atîtea dovezi care probează în' mod strălucit atașamentul ferm al României socialiste la ideile nobile promovate de Organizația Națiunilor Unite, spiritul activ în care partidul și statul nostru înțeleg să-și aducă contribuția la soluționarea problemelor majore ale lumii de azi, în interesul tuturor popoarelor, al Întregii umanități.

zultatelor negocierilor purtate de

\
\
\
\
\
\
\
\
\ împotriva proiectelor de militarizare a

Finlanda sprijină crearea 
în nordulHELSINKIIdeea creării nucleare în nordul trează actualitatea, nistrul de externe al Paavo Vayrynen publicat în ziarul Autorul relevă că Finlanda va ac-

22 unei (Agerpres) — zone fără arme Europei își păs- subljniază mi- Finlandei, într-un articol „Suomenmaar".
) WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
l In orașul Memphis din statul Ten- 
Inessee se desfășoară lucrările con- 
! greșului organizației obștești ame

ricane „Alianța poporului in sluj
ba omenirii", la care participă a- 
proximativ 1 000 de delegați din di
verse stațe și orașe americane. Vor-
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pericolului atomic
oficialități din statele respective în 
cursul vizitelor intr-o serie de țări. 
Participanții vor discuta, de ase
menea, acțiuni in vederea promo
vării prevederilor apelului, pentru 
dezarmare nucleară, și pregătirii 
unei posibile intîlniri a statelor 
semnatare ale declarației, cu pri
lejul viitoarelor manifestări legate 
de cea de-a 40-a aniversare a 
O.N.U., la New York.

unei zone denuclearizote 
Europei iționa în continuare In sprijinul creării unei zone libere de arme nucleare în nordul Iar evoluțiile din alte țări nordice posibilități de a obiectiv.

continentului, ultimul timp' din atestă că există se atinge acest
Cosmosului

NU armelorTOKIO 22 (Agerpres). — In Întreaga Japonie s-au declarat pînă acum zone libere de arme nucleare peste 550 de localități și zone urbane, precum și cinci prefecturi, în declarațiile adoptate cu acest prilej organele puterii locale au cerut autorităților centrale să respecte, dorința cetățenilor de a nu se produce, amplasa și trans-
Perturbații în sistemulPARIS 22 (Agerpres). — Noua furtună monetară care s-a abătut asupra Europei occidentale este legată de actuala criză de încredere . în dolar și, totodată, de inegalitățile economice și financiare dintre diferitele țări membre ale Pieței comune — apreciază agenția Franca Presse, adăugind că veriga slabă a Sistemului .monetar (vest-) european liCă-i italiană — riscă'să'"fifeclezd și celelalte nibnede ale 'C.E:E.Din martie 1979, șapte trfofiede vest-europene sînt legate între ele în cadrul . S.M.E. — marca vest- germană, francul francez, francul

TOKIO 22 (Agerpres). — „Sintem mai conștienți ca oricînd că este e- sențial să evităm războaiele comerciale cu partenerii occidentali", a declarat primul ministru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, la sfirșitul turneului de 10 , zile pe oare l-a efectuat într-o serie de țări vest-euro- pene. în cursul convorbirilor pe care le-a avut cu ^ oficialitățile țărilor vizitate, precum și cu t președintele Comisiei Pieței comune, premierul nipon a încercat să găsească modalități de depășire a dificultăților care afectează relațiile Japoniei-cu aceste țări. Dar, potrivit presei ni-
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bitorii la congres s-au pronunțat 
pentrt) abandonarea program,ului l 
american de cercetări spațiale cu- ’ 
noscut sub numele de „războiul 
stelelor" și alocarea in scopul so
luționării problemelor sociale exis
tente in S.UIA. a fondurilor des
tinate acestuia.

nucleare !
ț

țporta pe teritoriile acestor localități nici un fel de arme nucleare. într-o emisiune consacrată acestei mișcări la scară națională, compania de televiziune niponă NHK a anunțat că în ultimii trei ani nu- , mărul zonelor declarate libere de ) arme nucleare a crescut de opt ori, i .pe teritoriul acestora locuind 40 la > sută din populația țării. i
monetar vest-europeanbelgo-luxemburghez, guldenul olandez, lira italiană, coroana daneză și liira irlandeză. Lira sterlină și ma grecească nu participă Ia mecanism.Scăderea severă cu circasută a valorii monedei italiene a provocat imediat tensiuni in S.M.E., mai ales asupra francului francez, care a atins la sfirșitul săptăminli trecute, Ia Păriiț și New York, nivelul cel mai acăzut in raport cu marca vest-germană de ia 31 mai și pînă în prezent (3,06 franci pentru o marcă).

drah- 
acest20 la

pone, șeful guvernului japonez nu a reușit să facă nici măcar un pas în direcția atingerii scopurilor politice și economice ale turneului său. în acest sens, presa niponă citează o declarație a lui Nakasonp făcută la încheierea turneului în care acesta subliniază că „vest-europenii așteaptă mult de la Japonia". „Primul ministru s-a reîntors din turneu cu bagajul de probleme nerezolvate", scrie ziarul „Yomiuri" și adaugă faptul că o nouă întîlnire intre reprezentanții Comisiei C.E.E. și guvernul nipon a fost fixată pentru sfirșitul lunii octombrie.

Un Interviu al președintelui Kim Ir SenPHENIAN 22 (Agerpres). — în-. tr-un interviu acordat ziarului cubanez „Granma", Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al • Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, <a evocat vizita efectuată anul trecut în România și alte țări socialiste din Europa — relatează agenția A.C.T.C. El a arătat că aceasta a avut ca scop întărirea și dezvoltarea prieteniei și solidarității tradiționale cu țările socialiste, de a constata și învăța din realizările și .experiența lor în construcția socialistă, de a extinde și dezvolta schimburile și cooperarea cu . .................. a in Șiaceste țări. Vizita ment important țiilor de prietenie tre R.P.D. Coreeană liste europene la un
marcat un. mo- ridicarea rela- cooperare din- și țările socia- nou stadiu su-

perior — a relevat președintele R.P.D. Coreene.în continuare, președintele Kim Ir Sen a subliniat că R.P.D. Coreeană va lupta cu hotărâre împotriva manevrelor de perpetuare a divizării Coreei, urmărind cu fermitate realizarea reunificării. Partidul și guvernul R.P.D.C. se mențin pe poziția soluționării pe cale' pașnică a reunificării, prin dialog și negocieri. dialogul dintre Nordul și Sudul Coreei trebuind să se transforme. treptat, în tratative oficiale la nivel înalt. Reamintind propunereaR. P.D. Coreene privind inițierea de convorbiri tripartite — cu participarea R.P.D.C., S.U.A. și Coreei de Sud — Kim Ir Sen a arătat căS. U.A. trebuie să dea un răspunspozitiv la această propunere.
Extinderea comerțului între țările 

de dezvoltare
pe agenda reuniunii de la Deliii(Agerpres). — La Delhi lucrările reuniunii pre- conferinței ministeriale celor 77", consacrată e-

DELHI 22 s-au deschis gătitoare a a „Grupuluixaminării sistemului global de preferințe comerciale. Conferința pro- priu-zisă urmează să înceapă joi, tot în capitala indiană — informează agenția INDINFO.
America Centrală

Noi eforturi de pace aleCIUDAD DE PANAMA 22 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externe ai țărilor membre ale „Grupului de la Contadora" participă la o reuniune care se desfășoară pe insula panameză cu același nume, în continuarea eforturilor consacrate soluționării pe cale pașnică a crizei din America Centrală.înaintea începerii lucrărilor, șeful diplomației țării-gazdă, Jorge Aba- dia, și-a exprimat încrederea că negocierile dintre părțile implicate în

in

70 deîntre
curs

târl In care șiReprezentanți din curs de dezvoltare. ....... ... ...... ...România, vor dezbate, de asemenea, aspecte legate de măsurile protec- ționiste adoptate de unele state occidentale industrializate, de politicile economice ale acestora bazate pe practicarea unor dobînzi ridicate, a unor condiții inechitabile de credit, ce împovărează națiunile sărace.

criza cent.roamericană și statele membre ale grupului — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — vor înregistra progrese, in vederea semnării Actului de pace și cooperare în America Centrală;Ministru! venezuelean de externe, Simon Alberto Consalvi, a subliniat că „Grupul de la Contadora își continuă eforturile de pace și va prezenta noi formule în acest sens", menționează agențiile Associated Press și Reuter.
R.S.A. Continuă acțiunile de protest

împotriva politicii de apartheidPRETORIA 22 (Agerpres). — în pofida proclamării stării de urgență în -36 de districte, în care se află și orașele Johannesburg și Port Elisabeth, din Republica Sud-Africană, populația de culoare majoritară continuă acțiunile de protest împotriva politicii de apartheid, relevă agențiile internaționale de presă.în prima zi de la impunerea stării, de urgență, poliția a ucis trei persoane de culoare și a rănit cinci în aglomerările urbane rezervate pentru negri Tunahole și Parys, situate la sud de Johannesburg. O a patra persoană a fost asasinată în- tr-;o localitate din estul provinciei Cape.Poliția a arestat duminică 250 de persoane, dintre care 113 sub regimul stării de urgență. Agenția sud- africană de presă SAPA menționează că forțele de ordine au reținut 60, de persoane, între care și albi, care reveneau la Johannesburg, intr-un autocar, de la funeraliile a patru militanți antiapartheid, uciși săptămină trecută la Cradock.

prevederile stării de urgen-Sfidînd prevederile stării de urgentă, numeroase personalități politica cu vederi democratice, unele organe de presă au luat poziție hotărîtă împotriva acestei măsuri represive. într-o declarație dată publicității. Frontul Unit Democratic (U.D.F.), largă coaliție antiapartheid care reunește în rîndurile sale' aproape 700 de organizații, a subliniat că nu vă putea fi în nici un fel abătut de la drumul său. „Sintem hotăriți să ne continuăm activitatea pentru aplicarea programului nostru", se subliniază in declarația U.D.F.Printre cei arestați în virtutea stării de urgență se află și militant! albi împotriva, discriminării rasiale. Frederik Van Zyl Slabbert, lider al opoziției în Camera Parlamentului rezervată albilor, s-a pronunțat pentru convocarea forului legislativ pentru a dezbate măsurile guvernului vizînd încetarea acțiunilor anti- apartheid. în Ultimele 17 luni, acestea s-au soldat cu aproape 500 de morți.

Nicolae PLOPEANU
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Ial

cui va avea nevoie anul acesta de 
12—14 miliarde dolari.

de înalt comisar refugiați.UNEI CAMPANII 
un grup de organi- 
belgiene, sprijinite
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Participare marcantă, propuneri majore, în consens cu aspirațiile 
tuturor popoarelor

Partidul și statul nostru, secretarul general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, au acționat cu consecvență pentru ca O.N.U. să-și 
pentru care a fost creată. In acest scop, în cadrul sesiunilor Adunării 
decenii, țara noastră a fost autoarea a 21 de inițiative de fond, care s-au soldat cu circa 60 de rezoluții și alte 
documente adoptate de forul mondial. Printre multiplele inițiative și documente prezentate de țara noastră, in 
consens cu aspirațiile tuturor popoarelor, se numără :• „Măsuri pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținind unor sisteme economice și sociale diferite" ;• „Declarația privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare" ;• „Poziția și propunerile României cu privire la problemele dezarmării" ;• „Declarația asupra reglementării pașnice a diferendelor internaționale" ;• Rezoluțiile privind înghețarea și reducerea bugetelor militare și realocarea resurselor astfel economisite pentru nevoile fiecărei țări, cu prioritate ale celor in curs de dezvoltare ;

președintele Republicii, tovarășul 
aducă efectiv la îndeplinire misiunea 
Generale a O.N.U. din ultimele două

• Documentul de lucru in legătură cu crearea in cadrul O.N.U. a unei „Comisii permanente de bune oficii, mediere și conciliere pentru reglementarea diferendelor și prevenirea conflictelor între state" ;• Inițiativa privitoare la pregătirea și marcarea în 1985 a „Anului Internațional al Tineretului" sub deviza „Participare, dezvoltare, pace" ;• Inițiativele privind implicarea mai directă a O.N.U. în problematica economică și socială mondială, pentru soluționarea problemelor grave pe care le traversează țările în curs de dezvoltare ;• Rezoluția privind înfăptuirea dreptului la educație și eradicarea analfabetismului ;• Rezoluția privind efectele dăunătoare ale racolării de cadre din țările în curs de dezvoltare.

GENTIILE DE PRESA

PENTRU UN AMPLU DIALOG INTRE ȚÂRI CU SISTEME SOCIALE 
DIFERITE. Cancelarul federal al Austriei, Fred Sinowatz, s-a pronunțat pentru desfășurarea „cit mai aurind posibil a unui dialog mai amplu intre țările din Est și din Vest", intr-o declarație difuzată la Viena, el a apreciat că in cadrul contactelor dintre state cu sisteme social-eco- nomice diferite trebuie discutate cu precădere probleme privind reducerea armamentelor, cooperarea economică și protecția mediului.

CEREMONIE. La Cairo a avut Ioc o ceremonie consacrată marcării Zilei naționale a R. A. Egipt — cea de-a 33-a aniversare a revoluției egiptene. Au fost prezenți președintele țării, Hosni Mubarak, primul ministru Kamal Hassan Aii. alte oficialități egiptene.
CONVENȚIA NAȚIONALĂCONVENȚIA NAȚIONALA A 

MIȘCĂRII PENTRU SOCIALISM 
DIN VENEZUELA și-a încheiat lu
crările la. Caracas. Participanții au 
reafirmat orientările programatice 
de bază ale acestei formațiuni po
litice, puninti , accentul pe promo
varea in continuare a unei linii 
politice independente și edifi
carea unei : societăți socialiste in 
Venezuela în conformitate cu con
dițiile social-politice și economice 
concrete din țară, cu tradițiile de 
luptă ale poporului venezuelean. 
Delegații la convenție au ales in 
funcția de secretar general al parti
dului pe Freddy Munoz. Președin
te al M.A.S, a fost reales senato
rul Pompeyo Marquez.

la funcția O.N.U. pentruÎN URMA 
desfășurate de 
zații pacifiste 
de patru partide politice de' opo
ziție, proiectata vizită a submari
nului nuclear american „Sea Devii" 
in portul Zeebrugge a fost anulată. 
Submarinul urma să ancoreze luni 
in portul belgian menționat.

Uniunea ziariștilor din U.R.S.S. La expoziție, care se desfășoară sub deviza „Pentru pace și înțelegere reciprocă între popoare, pentru umanism și progres", participă cu lucrări proprii color și alb-negru reprezentanți ai artei fotografice din 48 de țări, inclusiv din România, precum și ai Congresului Național African (A.N.C.) și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

MEMBRII COMITETULUI SPE
CIAL AL LIGII ARABE, alcătuit din reprezentanți a șapte state, vor efectua o vizită la Washington în prima săptămină a lunii august pentru a discuta cu oficialitățile americane despre posibilitățile soluționării pe cale pașnică a conflictului iraniano-irakian. Acest comitet caută să soluționeze conflictul sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite.

REUNIUNEA CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL PARTIDULUI LIBE
RAL ITALIAN, formațiune politică ce face parte din coaliția guvernamentală, și-a încheiat lucrările la Roma. Participanții l-au ales pe Alfredo Biondi in funcția do secretar general al partidului

MINIȘTRII PETROLULUI DIN 
CELE 13 ȚARI MEMBRE ALE 
O.P.E.C. au hotărit aminarea, pen
tru o conferință extraordinară vi
itoare, a dezbaterilor în problema 
revizuirii cotelor de producție la 
țiței, a declarat dr. Subroto (Indo
nezia), președintele in exercițiu al 
organizației, la sfirșitul primei 
reuniuni ministeriale desfășurate 
ieri la Geneva. Aminarea, a spus 
ministrul indonezian, a fost deter
minată de divergențele dintre 
„cei 13".

CONSILIUL MINISTERIAL AL 
PIEȚEI COMUNE, la care participă miniștrii afacerilor externe ai „celor zece", precum și colegii lor din Spania și Portugalia, țâri care vor deveni membre ale C.E.E. Ia 1 ianuarie 1986, și-a început, ieri, lucrările la Bruxelles. Miniștrii au convenit să participe la 9 septembrie la o reuniune specială la Lu- xemburg consacrată elaborării unor concluzii în perspectiva întîlnirii la nivel înalt a „celor zece", programată să se desfășoare în prima decadă a lunii decembrie.

PROPUNERE. O rezoluție adoptată de participanții la cea de-a 21-a reuniune la nivel înalt a Organizației Unității Africane — O.U.A., desfășurată la'Addis Abeba, l-a propus pe' Boutros Ghali, ministru de stat pentru afaceri externe al Egiptului, drept candidat

ASASINAT. Ambasadorul Spaniei 
la Harare, Jose Luis Blanco-Brio- 
nes y de Cuellar, a fost asasinat, 
luni dimineață in capitala Repu
blicii Zimbabwe, a anunțat purtă
torul de cuvint al M.A.E. spaniol. 
Potrivit purtătorului de cuvint, asa
sinarea lui Blanco-Briones nu ar 
avea rațiuni de natură politică.

„INTERPRESSFOTO—85“ La Moscova a avut loc vernisajul celei de-a XlI-a expoziții internaționale „Interpressfoto—85“. organizată de O.I.Z. în colaborare

DATORIA EXTERNA A MEXI
CULUI se ridică in prezent la 07 
miliarde dolari, arată un comunicat 
publicat la Ciudad de Mexico de 
Secretariatul pentru economie și 
credit public. După cum relevă do
cumentul, pentru acoperirea servi
ciului datoriei sale externe, Mexi-

EXPERȚII INDIENI care anali
zează cauzele prăbușirii avionului 
de pasageri ,.Boeing-747“ aparți- 
nind companiei „Air India" in 
apropierea coastelor Irlandei au 
descoperit în cele două „cutii ne
gre" încă un element care atestă 
că la bordul avionului s-a produs 
o explozie. Potrivit agenției P.T.I., , 
audierea benzii care conține con
vorbirea echipajului cu stația de 
urmărire a zborului de la Shannon 
a permis să se stabilească faptul 
că discuția a fost întreruptă brusc, 
ceea ce permite să se tragă con
cluzia că o explozie a întrerupt 
alimentarea cu curent electric a 
„cutiei negre".

CUPLAREA LUI „COSMOS—1 669“ CU STAȚIA ORBITALĂ. Sate
litul artificial al Pămintului „Cosmos—1 669“ s-a cuplat automat cu sta
ția științifică orbitală pilotată „Saliut-7“—„Soiuz T-13", informează agen
ția T.A.S.S. La bordul satelitului se află aparatură științifică pentru efec
tuarea de experiențe atit in regim de zbor automat, cit și in componența 
stației orbitale. Manevrele de apropiere și cuplare a aparatelor cosmice, 
realizate de aparatura automată aflată la bordul acestora, au fost con
trolate de Centrul de dirijare a zborului și de echipajul stației orbitale 
— cosmonauții Djanibekov și Savinih.


