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Idei, orientări, direcții de cțiune pentru progresul multilateral al patriei

cuprinse in cuviiarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

PE1MANENȚA
SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Ampla și mobilizatoarea cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid, ideile si orientările de excepționala însemnătate, îndemnurile adresate de secretarul general al partidului îmbărbătează fapta, mobilizează puternic energiile colectivelor de oameni ai muncii de pe întreg cu prinsul patriei. Aprecierile formulate au o puternica reverberație în conștiința națiunii noastre, întărind hotărîrea oamenilor muncii de a înfăptui cu neabătută consecvență politica partidului.Din bogăția de idei a cuvîntării subliniem astăzi teze care sintetizează cu limpezime importanța istoricului forum al comuniștilor din iulie 1965 : 
„Congresul al IX- 
lea reprezintă o 
etapă legică în 
procesul revolu
ționar de progres 
economic și so
cial al poporului 
român". Se definește astfel cu o mare forță de pătrundere semnificația acestui eveniment în procesul evoluției istorice a poporului român, ' în devenirea socialistă a 'patriei, în dezvoltarea procesului revoluționar de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Ampla cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu propune o perspectivă largă asupra spiritului revoluționar, în cadrul căreia procesul revolutionar este conceput în deve- . nirea iui istorică, câ un proces de ample acumulări, a ceea ce evolu- ția socială are mai durabil, mai reprezentativ, de continuitate a ceea ce reprezintă ideal peren, aspirație legitimă, năzuință seculara.Un asemenea măreț și tumultuos proces, așa cum sublinia secretarul general al partidului, îl reprezintă istoria patriei noastre. O istorie de luptă eroică pentru păstrarea ființei de neam, pentru apărarea unor năzuințe scumpe de dreptate, libertate și independența. Pnncipale-

le ei momente care le cinstim cu venerație as1 — de la formarea poporuluhiân, a primelor organizații sie, la revoluțiile din epoca moiă, de la eroicele lupte împoț cotropitorilor străini la acțiunjnergică a poporului nostru țtru realizarea unității de stă naționale și, apoi, pentru făut societății socialiste, . constituijape ale aceluiași proces revQnar unic prin care s-a înfăptuitgresul econo- mico-social al Pului român,

procesului revoluționar semnifică și această legătură necesară, im
perioasă cu propria noastră evolu
ție istorică, cu idealurile sale 
scumpe.

Congresul al IX-lea a reprezen
tat un punct nodal al întregii noas
tre evoluții istorice, momentul în 
care tot ceea ce avea trecutul nos
tru mai progresist a fost preluat și 
integrat într-o viziune nouă, supe
rioară, care a conferit largi orizon
turi de afirmare idealurilor națio
nale.

„ln toate domiile va trebui să acționăm în spirit 
revoluționar, să puim de la faptul că nu s-a încheiat 
și nu se va încheialciodată procesul dezvoltării econo- 
mico-sociale, că rd unui partid revoluționar este acela 
de a acționa totdena pentru înnoirea și perfecționarea 
societății, a relațiiltde producție și sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU

s-au afirmat ideal'istorice în numele cărora a 1 Mișcarea socialistă și comurțjn România — aprecia secii general al partidului — rejța produsul cel mai înalt al asemenea evoluții istorice, ia. din datoriile sale suprhnjj promovarea neabătută a i-ilor care au: însoțit dezvoltspoporului nostru.Ca revoluționari aci avem . datoria s& asigiwănțsul dezvoltării noastre actij o continuare firească a . a îndelungate evoluții istoric» a conferit un anumit spec serie de particularități dezvoloporului nostru. Strategia adcde Congresul al IX-lea a ini 0 componentă esențială learea a ceea ce istoria noasti propus mai valoros, mai du- șj în aceasta constă ununeritele sale nepieritoare.^ Etgică pe care o marchează fț comunist din iulie 1965 loltarea

Semnificația istorică a Congresului al. IX-lea în planul dezvoltării , procesului revoluționar din patria noastră este legată și de o altă realitate fundamentală. După cum se știe, Congresul a prilejuit o amplă analiză a activității de construcție socialistă desfășurată în patria noastră pînă în acel moment, urmărind înlăturarea tuturor denaturărilor și abuzurilor, a tot ceea ce era vechi și perimat, a dogmatismului șl șăblbnismultii, a unor viziuni antistiințifice. anchi- lozante. Pornind de la reevaluarea într-o perspectivă novatoare a raporturilor general-particular, na- țional-internațional socialistă, creator al și viață a specificul care accentuează necesitatea elaborării strategiilor de dezvoltare în concordantă cu realitățile și particularitățile fiecărei etape, partidul

în construcția de Ia spiritul autentic, concepției despre lume clasei muncitoare, de la epocii contemporane,

nostru a elaborat o politică pe deplin adecvată condițiilor specifice ale țării, programe de acțiune care au contribuit la accelerarea dezvoltării sale. înțelegerea esenței dialectice a socialismului științific, activitatea consecventă de aplicare creatoare a adevărurilor sale generale la particularitățile țării noastre au conferit Congresului al IX-lea — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid — semnificația unui moment care a deschis calea continuării și dezvoltării spiritului revoluționar, a’ afirmării noului in toate domeniile, a descătușării e- nergiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii. Prestigioasele realizări pe care această perioadă de glorioasă istorie revoluționară le înscriu în epopeea construcției socialiste — concretizate in creșterea producției industriale de peste 6 ori, a celei agricole de două ori și jumătate, a venitului național de peste 4 ori, în moderne citadele ale industriei, vaste sisteme de irigații, nenumărate cartiere noi, impunătoare cetăți ale științei și culturii etc. — atestă cu putere adevărul că 
— reprezentînd un moment decisiv 
în afirmarea și dezvoltarea spiri
tului revoluționai", noVator'— Con
gresul al IX-lea a marcat o nouă 
epocă în dezvoltarea economico- 
socială a țârii.Trăim și construim într-un timp de mari transformări, într-o epocă de puternică afirmare a celei de-a . doua revoluții industriale, . care pune în termeni noi forțele de progres ale societății, creează noi perspective și noi orizonturi spi-
(Continuare în pag. a V-a)

Răspundere pentru realiza planului, pentru huna oospore si dezvoltarea proprietății socte
spune pe drept cuvînt că adunările generale ale )r

Xă probat in S zile ruj in. întreaga țară încep săr se ț adunările generale ale oamenilor muncii, in care muncitorii, ti inoînorii economiștii analizează cu răspundere, cu simț g(£
Eea'parcului‘se âXtovaȘ Nicoîae Ceaușescu, a eres;
fie let f1 TPentOnStruecaSfiec7re' colectiv să-și aduCa 0 contribuție sporită ciența, a avuției societății, a venitului național. în fondterea continua a avutei auiictav , «nrialiste — termeste calea dezvoltării permanente a Pl s°,cia‘trjei
Capitală. ___________

Să ne gîndim în tot ceea ce discutăm și hotărîm aici, în f^unarea noastră generală, la ne bucură, dar ne nu cred că există sector de activitate important sau mai puțin important care să nu aibă nevoie de produsele noastre. Aceasta înseamnă că orice întîrziere în realizarea unor produse poate genera dereglări în desfășurarea activității într-un șir de unități și pe diferite șantiere de investiții. De aceea, m centrul dezbaterilor noastre, al masurilor pe care le vom hotărî trebuie să punem accentul pe folosirea mai bună, intensivă, și modernizarea utilajelor și instalațiilor din dotare, pe gospodărirea riguroasă a resurselor materiale și energetice, astfel incit să asigurăm recuperarea restantelor și îndeplinirea integrală, Ia toate sor

și obligă enorm : în întreaga țară
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VIBRANT OMAGIU 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CTITORUL MĂREȚELOR REALIZĂRI 

ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE
Prin mesaje, telegrame, scrisori adresate cu prilejul împlinirii a 
două decenii de Ia Congresul al IX-lea, oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul țării exprimă sentimente de înaltă cinstire pentru 
conducătorul partidului și statului, se angajează să sporească și mai 
mult contribuția la înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea 

României socialiste
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ 

-DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

@ Secerișul trebuie încheiat urgent 
în toate unitățile, pe toate suprafețele

® Livrarea cantităților de grîu con
tractate la fondul de stat — o sarcină 
de răspundere a unităților agricole

® Printr-o amplă mobilizare a 
cooperatorilor, a tuturor locuitorilor 
de la sate, culturile duble să fie între
ținute exemplar

© Irigarea culturilor, oriunde plan
tele au nevoie de apă

® Pretutindeni să fie strînse și 
depozitate cantități sporite de furaje

SECERIȘUL GRIULUI a intrat in etapa finală. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă in seara zilei de 28 iulie recolta a fost strînsă de pe 83 la sută din suprafața cultivată. Cu toate că ne aflăm în ultima decadă a lunii iulie, volumul lucrărilor care mai sînt de executat, îndeosebi în județele situate în zona a treia agricolă, este încă mare. La această dată, griul mai este de adunat de pe mai bine de 400 000 de hectare. în aceste condiții, este imperios necesar ca mijloacele tehnice să fie folosite din plin. Totodată, în lanurile cu plante căzute, în cele îmburuienate sau cu talie mică, unde nu, pot acționa combinele, este nevoie să se lucreze cu seceri și coase. In același timpr peste tot .esfe .ndceșar șă fie organizată adunarea spicelor căzute în urma combinelor, pentru a se înlătura cu desăvîrșire orice pierderi de boabe. Concomitent, organele agricole județene, conducerile unităților agricole au datoria să acționeze cu toată răspunderea în vederea livrării în totalitate a cantităților de grîu contractate la fondul de stat.
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR DUBLE. Pînă la această dată au fost însămînțate cu a doua cultură 1 146 318 hectare — reprezentînd 66 la sută din suprafața planificară. Odată cu măsurile menite să asigure insămînțarea cît mai urgentă a unor suprafețe cit mai mări, o atenție sporită trebuie acordată întreținerii exemplare a acestor culturi: porumb pentru boabe,
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soia, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume șl furaje.
IRIGAȚIILE. în această perioadă, sistemelede irigații trebuie să funcționeze In bune condiții, pentru a asigura în permanență apa necesară plantelor. In acest scop, organele de partid și agricole, consiliile populare, unitățile agricole sînt datoare să asigure desfășurarea în ritm intens și cu toate forțele a irigării culturilor. De asemenea, organele centrale de resort au datoria să asigure, pe întreaga durată a irigării culturilor, energia necesară bunei funcționări a stațiilor de pompare.
RECOLTAREA FURAJELOR. Este timpul în care strîngerea și depozitarea furajelor pentru perioada de stabulație se desfășoară din plin. Pentru asigurarea unor furaje de calitate superioară, în cantitățile și, sortimentele prevăzute în plan, de acum înainte trebuie strîns și pus Ia adăpost, cu forțe proprii sau prin întrajutorare, tot ce oferă cîmpul, înce- pînd cu finul de trifoliene sau de pe pajiști și conti- nuînd cu vrejurile și alte resurse vegetale secundare.

In pagina a ll-a — relatări ale cores
pondenților noștri din județele Sdtu 

Mare și Mureș

^96^EPOCA CEAUȘESCUU??^
EPOCA'UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Vaslui, ca de altfel toate localitățile patriei, impresionează prin frumoasele sale construcțiiFoto : E. Dichiseanu

CONSTRUCTORI PE RÎURILE
DE ENERGIE ALE TĂRII

De ia înălțimea platformelor 
industriale

armonioasă a forțelor 
de producție pe în
treg cuprinsul pa
triei. De aceea, pen
tru noi, sălăjenii, pe
rioada denumită pe 
drept cupînt „Epoca 
Ceaușescu" conține o 
semnificație în plus.

Ce avea Zalăul îna
inte de 1965? Ce are 
el azi? Puse față în 
față, răspunsurile, fap
tele sînt elocvente. 
Pină atunci — o zonă 
aproape nebăgată in 
seamă, fără industrie; 
azi — un oraș de 60 
de ori mai puternic, în 
care se desfășoară ac
tivități industriale mo
derne, de vîrf (e- 
lectrotehnică, con
strucții de mașini, chi
mie, metalurgie etc.). 
De aceea, noi cei de pe 
platforma industrială 
a Zalăului, care am 
crescut o dată cu ea 
și ca oameni — iar 
cei mai in virstă am 
format aici și un ade
vărat nou detașament 
al clasei muncitoare — 
avem toate motivele 
să mulțumim din ini 
mă secretarului gene
ral al partidului pen
tru tot ceea ce a fă
cut pentru zona noas
tră. S-a schimbat 
structural și chipul 
celorlalte orașe ale ju
dețului : Șimlew Sil- 
vaniei, Cehu Silva- 
niei, Jibou. Toate a- 
cestea sînt realizări 
înscrise cu litere de 
aur în cronica anilor 
de după cel de-al IX- 
lea Congres al parti
dului.

Teodor C1REBEAmaistrula întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău

ță memorabilă din 
prima vizită efec
tuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
întreprinderea noastră. 
De atunci ne-a mai vi
zitat de două ori. De 
fiecare dată ne-a ce
rut să dezvoltăm și sa 
modernizăm capacită
țile de producție in 
așa fel incit să asimi
lăm și să introducem 
rapid in fabricație ori
ce tip de armături de 
care are nevoie eco
nomia noastră națio
nală, piața externă. 
Urmindu-i neabătut 
indicațiile și orientă
rile, iată, azi, între
prinderea de armături 
industriale din . fontă 
și oțel Zalău asigură 
întregul necesar de 
armături pentru eco
nomia noastră națio
nală, reușind ca o 
bună parte din produ
sele sale să le exporte.

Pe platforma indus
trială a Zalăului, ală
turi de întreprinderea 
noastră își desfășoară 
activitatea și moderna 
întreprindere de con
ductori electrici emai
lați, întreprinderea de 
anvelope, întreprinde
rea de țevi, întreprin
derea electrocentrale, 
filatura, integrata etc. 
Toate aceste unități 
industriale au apărut 
în perioada de după 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Imaginea me
reu mai înfloritoare a 
județului nostru — ca 
de altfel a tuturor ju
dețelor cîndva slab 
dezvoltate — este rodul 
orientării programati
ce date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al 
consecvenței cu care 
partidul și statul nos
tru au urmărit ampla
sarea și dezvoltarea

Era în toamna lui 
1973. Un întreg oraș 
se pregătea de sărbă
toare. Firesc, se îm
plineau cinci secole de 
atestare documentară. 
N-am să uit niciodată 
ziua aceea. In mijlo
cul locuitorilor orașu
lui Zalău, al tuturor 
sălăjenilor, primit cu 
imensă bucurie, cu 
piinea ți sarea ospe- 
ției, cu flori și ovații, 
se afla tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tot 
atunci, secretarul ge
neral al partidului 
urma să viziteze și în
treprinderea noastră. 
Si tot atunci, secția pe 
care o conduceam pri
mea botezul focului — 
elaboram prima șarjă 
in noua oțelărie a ti
nerei întreprinderi de 
pe platforma indus
trială care și ea toc
mai se contura. Abia 
ne stăpîneam emoția. 
Doar era lingă noi 
secretarul general al 
partidului, omul de a 
cărui activitate se le
gau nașterea uzinei 
noastre și renașterea 
orașului. îmi amintesc 
comenzile scurte, pre
cise și oțelul fluid în
cremenind apoi într-o 
superbă placă co
memorativă : „ZA
LĂU 500“. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
asistat la turnare, a 
discutat și s-a consul
tat cu noi, ne-a între
bat cu ce probleme ne 
confruntăm, ne-a sfă
tuit cum să le depășim. 
Indicațiile și orientă
rile primite atunci 
le-am tradus în viață, 
s-au dovedit a fi deo
sebit de prețioase.

Am reamintit acel 
moment pentru că re
prezintă o secven

sud pentru a-i aduna apele în galeriile săpate cu atîta trudă. L-am întîlnit ultima oară Ia Oașa pe Sebeș, sub bradul strîmb al lui Sado- veanu, de unde țîșnește de acum energie spre uzinele și localitățile țării.îmi răsare in memorie chipul meșterului Blănaru venit de la Constanța. îi revăd trăsăturile aspre, fața bărbătească. Sub reflectorul puternic al razelor de soare, face un semn cu mina ca să pornească ciocanul electric deasupra stîlpilor metalici care îngrădesc Dunărea la Porțile de Fier, schițînd primele contururi ale șantierului celei mai mari ecluze fluviale din lume.îmi vine în întîmpinare tînărul maistru Filip, subțire și alb la față, reîntors proaspăt la Gura Văii de pe Valea Loirei dintr-un schimb de experiență.îmi dă apoi bună ziua în limba mea maternă maistrul dulgher Kecsedi Iosif, secui de prin Gheorghieni, care în acești douăzeci de
MIKO Ervin

geniului constructiv românesc : gigantul de lumină și noua cale de navigație de pe Dunăre înfăptuită, umăr la umăr, cu prietenii și vecinii noștri din iugoslavia. Acea hidrocentrală care recent a fost distinsă pentru rezultate deosebite în producția kilowaților cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".Și a mai trăit o zi minunată. Ziua cînd s-au inaugurat pe insula Ostrov lucrării^ hidrocentralei Porțile de Fier II. care de acum a început să furnizeze și ea lumină, deschi- zînd pe malul românesc un drum nou și mai puțin anevoios vaselor de pretutindeni.Am petrecut și eu alături de acești constructori zile și nopți de neuitat. îi revăd pornind din nord, de Ia Bicaz, și revărsîndu-se de sus de la izvoare in Valea Lupilor, la Vidraru, pe Olt, la Lotru, pe Someș, pe Sebeș, in Valea Iadului, Rîul Mare pînă la Dunăre și Mare. îl văd pe maistrul miner, veteranul Aurel Vida, trecînd țara prin adîncurile subterane ale Carpaților de la nord la

...A fi hidroenergetician azi în România e un destin aparte. Desigur, minerii și geologii, petroliștii și silvicultorii sînt frați buni cu Dunărea și Carpații. Și ei au lăsat urme nemuritoare pe harta României. I-am întîlnit în ultimii douăzeci de ani la Moldova Nouă sau la Rovinari, înscriind o pagină nouă in istoria mineritului la Dunăre și la Carpați. Spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu într-o vizită de lucru la Rovinari : „Și, iată, ce re
prezintă azi Gorjul! Primul 
Ioc în producția de cărbu
ne, in producția de energie 
pe cărbune — și dacă va 
lucra bine, poate să dea 
mai mult de o treime din 
energia țării !"Cu mulți ani în urmă am bătut și eu acele meleaguri care l-au dat pe Brâncuși și Arghezi. Ii însoțeam pe geologii cățărați cu mașinile și aparatele lor peste brazi și stînci ca să afle, la adîncimi de mii de metri. noi zăcăminte de petrol. Și apoi am coborît mai la vale printre sondorii ascunși în pădure care au început să pompeze au- .1 rul negru din matca Olte- 

(Continuare în pag. a II-a \-------------------------------------------

La întreprinderea 
de țevi „Republica" 

din Capitală

timentele și la un înalt tativ a planului la producIntr-adevăr, adunarea _ i oamenilor muncii de la m rea de țevi „Republica1 di: nici n __________ __________ putut fără s: cu toat. derea ci recțiile ne pent plinirea condiții lui la fizică. Imotive l-a arătat chiar șeful lui tehnic de. calitate, tovai sile Parpală, pe care l-am r la începutul acestor rinduri lea decurge din însăși anali talelor obținute în primul al anului. în această penoac
Ion TEODOR 
Dan CONSTA1

ni ei aproape de o nouă așezare urbană care nu mai seamănă deloc cu sătucul de munte denumit Țicleni....A fi hidroenergetician 
e un destin aparte.Totul a început cu o modestă catedră înființată, la Politehnica din București, după 23 August 1944 de un fiu de învățător de pe Sebeș, întors după primul război mondial, din Elveția, cu o diplomă de hidroenergetician. El si-a văzut împlinit visul abia după actul istoric care a pus temelia noii orînduiri. Erau anii dintîi ai■ noastre socialiste, hidroenergetician șansa să lucreze catedră de la noi tă specialitate, . .primii studenți pentru disciplina nouă și văzîndu-și studenții care dau viață sub o formă mult îmbunătățită marelui său din tinerețe, primit încredere de vechii ai țării. Este vorba proiectul primei hidrocentrale de la Porțile de Fier. Și a mai trăit și momentele înălțătoare cînd s-a inaugurat marea .operă a

revoluției Inimosul a avut la prima în aceas- cîștigînijl
proiect cu ne- stăpîni despre

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A PLANULUIpreocupare primordială a organizațiilor de partid
partid al Sectorului 4 din Capitală.

Secerișul griului la C.A.P. Cești Foto : Gh. Iancu
SATU MARE

care veți
con- pen-resursele materiale și umane de care dispun întreprinderile).„Dacă ne prezentăm astăzi cu ne- realizări importante ale sarcinilor

Diferențial după

aprofundat care sint aceste

BOBI

starea vremii

Pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, problemele și concluziile desprinse din Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii , și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale au constituit obiectul unor dezbateri exigente în toate organizațiile do partid, au fost discutate cu activele de partid județene, orășenești și comunale, cu activele organizațiilor de partid din întreprinderi.Inițierea acestor dezbateri se înscrie în preocuparea secretarului general al partidului de a se analiza în profunzime, la toate nivelurile, activitatea economică și politică desfășurată în primul semestru, cu împlinirile și neîmplinirile ei, de a se elabora cu acest prilej planuri de măsuri temeinic fundamentate care, vizînd în primul rînd perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid și organelor . de conducere colectivă, să asigure înlăturarea grabnică a deficiențelor manifestate, recuperarea cît mai urgentă a restanțelor și introducerea unui riguros spirit de ordine și disciplină în îndeplinirea tuturor sarcinilor de plan. în toate unitățile economice.In articolul de mai jos înfățișăm modul in care s-a desfășurat dezbaterea din plenara cu activul deîn Sectorul 4 din Capitală își desfășoară activitatea cîteva unități de primă mărime ale industriei noastre, cum sint întreprinderea de mașini grele, întreprinderea de motoare diesel, întreprinderea de anvelope „Danubiana". întreprinderea mecanică de utilaj chimic, „Energo- reparații", ca să le enumerăm pe cele mai importante. Activul de partid al sectorului nu-și amintește — s-a spus și s-a subliniat de către toți cei care au luat cuvintul — să mai fi participat în ultimul timp la o dezbatere atît de cuprinzătoare și exigentă a activității desfășurate în domeniul economic. Ce anume a determinat o asemenea apreciere ?în primul rînd, abordarea chisă, combativă, critică și autocritică în materialul supus baterii — fără obișnuitele încercări de a găsi justificări, fără obișnuitele „trimiteri" la răspunderea altora pentru o situație critică sau alta — a modului în care organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au acționat pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe primul semestru. Iar a- ceastă analiză s-a făcut în principal, ceea ce i-a sporit și mai mult calitatea și eficiența, prin prisma muncii de partid. S-a argumentat, atit pe ansamblul sectorului, cît și pe fiecare unitate în parte, de ce s-a ajuns la înregistrarea unor importante rămîneri în urmă, dar și cum pot fi ele recuperate în scurt timp, așa cum s-a stabilit la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. (Notăm în paranteză un prim argument care. în plenara cu activul, a fost amintit o singură dată. Faptul că din restanțele la produc- ția-marfă industrială au fost recuperate peste 60 la sută relevă capacitatea comitetului de partid al sectorului, a organizațiilor de partid de a depăși stări de lucruri temporar dificile, de a valorifica mai bine

sortiment, fiecare produs. Dar din moment ce planul nu se îndeplinește în întregime, s-a întrebat, pe bună dreptate, în plenară : „Cine se ocupă de această urmărire ? Ce măsuri se iau cînd se constată neajunsuri ? Pe care din tovarășii ce poartă răspunderea unor asemenea situații i-au analizat comitetele de partid, consiliile oamenilor muncii?".Am reprodus aceste întrebări nu pentru că ele au un „ton critic" mai ridicat, ci pentru că am înțeles din exprimarea lor directă, tranșantă, fără ocolișuri, așa cum sublinia in cuvintul său și tovarășul Nicolae Săftoiu, directorul întreprinderii „E- nergoreparații", necesitatea imperioasă „de a ne îmbunătăți radical stilul de muncă, de a învăța să ducem eficient, de a răspunde tru modul în care conducem".în al doilea rînd, modul în majoritatea vorbitorilor — și
însemnări de Ia o dezbatere 

a activului de partid 
din Sectorul 4 al Capitalei

des-dez-
de plan — s-a spus în materialul prezentat activului de partid — acest lucru se datorează în primul rînd nouă, comitetului de partid al sectorului, care nu am luat la timp cele mai eficiente măsuri politice și organizatorice pentru creșterea capacității organizațiilor de partid în soluționarea problemelor e- conomice, nu am tras la, răspundere, cu exigență comunistă, pe acele cadre din conducerea unor unități și a unor organizații de partid care s-au obișnuit să stea mai mult pe Ia uși după ajutor, în Ioc să acționeze hotărît, în propria unitate, pentru punerea lucrurilor la punct". Examinîndu-și în acest mod exigent propria răspundere, comitetul de partid a analizat similar și activitatea organizațiilor de partid și organelor de conducere colectivă din unitățile sectorului. Deficiențele din stilul de muncă al organizațiilor de partid și al consiliilor oamenilor muncii din unele unități și centrale din sector, ca întreprinderea de mașini grele, „Danubiana", întreprinderea „Industria bumbacului", întreprinderea mecanică de utilaj chimic, „Adesgo" ș.a. — unități care nu au realizat integral planul la producția fizică, precum și importante comenzi și contracte la export — au fost dezvăluite și combătute cu toată fermitatea. Conducerile acestor unități susțin, ori de cite ori sint întrebate, că urmăresc zilnic, pe bază de grafice, fiecare

vedea de ce nu spunem de toți — au abordat problemele economice ale unităților in care își desfășoară activitatea. „Sint pe deplin conștientă că lipsurile din activitatea întreprinderii „Bumbăcăria românească" Jilava — arăta tovarășa Victoria Pîriu, secretarul comitetului de partid — sint legate in primul rînd de modul în care ne-am exercitat noi. comitetul de partid, răspunderile ce le avem. Dacă am fi imprimat organizațiilor de partid capacitatea de a analiza operativ și temeinic orice deficiență, de a nu tolera nici o abatere, dacă noi înșine am fi procedat așa, efectele muncii de partid asupra activității economice generale a unității ar fi fost, indiscutabil, pozitive". Acest mod de examinare-a activității organelor și organizațiilor de partid, al consiliilor oamenilor muncii în conducerea activității economice s-a manifestat și în luările de cuvînt ale tovarășilor Nina Sîrbu, secretarul comitetului de partid de la „Adesgo", Gheorghe Prodan, director adjunct al Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru construcția de mașini, ș.a. In schimb, tovarășii Constantin Oprea, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică de utilaj chimic, Victor Ghilaș, contabil-șef la întreprinderea de mașini grele, prin intervențiile lor generale, prin repetarea „asigurărilor" că vor lua mă-

suri pentru îndreptarea stărilor de lucruri negative din respectivele unități — fără insă a dovedi că ei cunosc stări de lucruri și mai ales că au găsit soluții pentru eliminarea lor— n-au dat suficiente garanții că vor acționa, cu întreaga răspundere pe care o au, pentru înlăturarea nein- tirziată a lipsurilor. Poate și acest fapt a determinat plenara activului de partid ca, paralel cu programul amplu de măsuri adoptat — care, prin complexitatea lor, atît în domeniul tehnico-organizatoric, cit și politic, creează condiții reale pentru ca toate restanțele să fie recuperate cit mai urgent — să introducă un punct „in plus" in finalul dezbaterii. Și anume : prezidiul a cerut fiecărui participant, in primul rind cadrelor de conducere din unități și secretarilor comitetelor de partid, să răspundă pe loc — cunoscind măsurile adoptate, cu- noscind problemele cu care se confruntă și condițiile existente in fiecare unitate — dacă apreciază că vor reuși să conducă în așa fel activitatea economică și politică incit, în luna august, sectorul să se prezinte cu realizarea tuturor sarcinilor de plan atit pe ansamblu, cit și pe fiecare unitate în parte ? Răspunsul unanim al participanților . la plenară reprezintă înțelegerea clară, responsabilă, de către fiecare organizație de partid, de către fiecare consiliu al oamenilor muncii, că în prezent nu există altă unitate de măsură a întregii activități pe care o desfășoară — și nu ta — decît rezultatele ținute in realizarea planului. Imperativul secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la' plenara Comitetului Central și a activului central de partid, consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea, este cît se poate de limpede : „Este necesar să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru îndeplini
rea in cele mai bune condiții a pla
nului pe acest an, la toți indicatorii, 
încheind astfel cel de-al 7-lea cinci
nal cu rezultate cit mai bune și 
punind o bază trainică trecerii la 
realizarea noului cincinal 1986—1990“. In materializarea in viață a acestei cerințe sint și trebuie să fie încorporate și spiritul de răspundere revoluționar, și știința de a conduce, și capacitatea organizațiilor de partid de a mobiliza comuniștii, pe toți oamenii muncii — într-un cuvînt, perfecționarea radicală a stilului și metodelor de muncă, eficientizarea lor în conducerea și organizarea activității economice.

poate exis- efective ob- prevederilor formplat de

Constantin PRIESCU

PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE
condiție hotăritoare a economisirii resurselor energetice «oIn întreaga activitate productivă, economisirea energiei electrice și a combustibilului reprezintă o cerință primordială, o sarcină subliniată în repetate rînduri de tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu. Un rol esențial în această acțiune îl are promovarea ; susținută a tehnologiilor moderne. ’■ In numărul precedent al ziarului au fost prezentate două asemenea tehnologii. Continuăm descrierea altor soluții de mare eficiență economică al căror principal efect se concretizează în importante economii energie electrică și combustibil.

re cu recuperare si producere a energiei.Primele variatoare tiristorizate românești au fost realizate, nu cu puține eforturi. în laboratoarele institutului bucureștean. Ele s-au montat pe troleibuze ce au circulat în București si Brasov si pe tramvaie experimentate in Timișoara. Rezultatele sint apreciate ca pozitive. De

economice a acestei realizări, menționăm că sistemul de transport ae- ropropulsiv conteinerizat prin conducte conceput de specialiștii noștri a fost premiat. în 1982, cu medalia de aur la Salonul international al invențiilor de la Bruxelles. Care este în prezent soarta acestei mari realizări tehnice ?Din păcate, nu cu rezultate pe

SECERIȘUL
intensificat h maximum

Deși a început mai tîrziu, din cauza ploilor, în județul Satu Mare secerișul a cunoscut în ultimele zile un ritm intens, favorizat atît de coacerea griului pe suprafețe mari, cit și de intensificarea acțiunilor organizatorice inițiate de comandamentul județean pentru agricultură în vederea punerii în cel mai scurt timp a recoltei la adăpost. Pînă în seara zilei de 28 iulie s-a recoltat 78 la sută din suprafața cultivată cu grîu. Investigațiile făcute în diferite unități ne-au prilejuit o serie de constatări ce pun în evidență răspunderea cu care se acționează pentru încheierea grabnică a recoltării.La C.A.P. Doba din consiliul agroindustrial Păulești, pe o parcelă de gri'u lucra o formație de zece comunii dintre mecanizatori,gri'u bine. ____ ______  . ______________ ,între care loan Dragoș, Ionel Pe- tran, ~~......................... , ‘ _‘._Toth, au reușit, zi de zi, să recolteze cite 40 tone de grîu. Asemenea rezultate se datorează atît calității reparațiilor efectuate la combine, cit și bunei- organizări a muncii. Aici l-am întîlnit și pe inginerul-șef loan Cobîrzan, care ne-a spus că formația respectă cu strictețe tehnologia de lucru, diferențiată in raport cu gradul de umiditate a lanului. „Dimineața, cînd umiditatea este ridicată,' stringem tobele Combinelor șl

Mihai Ardelean, Gheorghe

lucrăm cu turațtnaximă. După vreo două ore, lai slăbim, pentru a mări randatul combinelor, iar spre seară, <din nou spicele devin mai umecprocedăm ca în prima parte a : reușind astfel să ccfntinuăm rarea pină în jurul orelor 21, c!21,30“. Notăm și' un fapt lăudabili ales pentru că nu e întîlnit preș. Specialiști și alți oameni dimună lucrează pe combine, în tir cînd mecanizatorii iau masa intervin pentru eliminarea dei'cilor. Printre cei pe care i-am gh aceste ipostaze sint inginerul fan Lengyel și Ioan Gătina, prii comunei Doba.Popasul făcu C.A.P. Andrid, din consiliul, ajustrial Tiream, după o ploaie jumătate de oră, ne-a dat prilei remarcăm răspunderea cu ci acționează pentru a relua sell cît mai repede cu putință. Ini orei 13, ploaia se oprise, iar trei ore, cînd lanul era din ivintat, formația recolta sub svgherea președintelui cooperat?oltan Szigeti.La ferma n C.A.P. Dindeștl, din același ci ' ’ ' ' ' ‘alături de foi combine lucre cinci venite în sprijin de laA. Gălănești, județul Suceav menționat că in județ s-au fon această perioa-
agroindustrial,proprie de 10

dă circa 150 de combine din județele Suceava și Maramureș. „Combinele smț bine reglate, randamentul lor e ndicat, fiecare recoltează cel puțin 15 buncăre de grîu pe zi" — ne spune cu, satisfacție inginerul-șef, Iosif irinc, care supraveghea atent formația de lucru. Prezența și intervențiile șale s-au dovedit oportune.a.maicat unora dintre mecanizatori sa lase hederul combinei mai jos și sa lucreze cu trei sferturi din masa de tăiere pentru a recolta și spicele căzute. ’în vederea încheierii grabnice a secerișului, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit măsuri intensifice la maximum ritmul de lucru. Astfel au început, sub un control riguros, acțiunile de întrajutorare intre unități și consilii agroindustriale. în lanurile îm- buruienate sau căzute se recoltează cu echipe de cosași și cu vindrove- 5 •I».]8!’ dupa .ce griul ajunge la umiditatea admisă, se batozează staționar. CiȘtigă, totodată, teren inițiativa vizind folosirea eficientă a mijloacelor de transport. Astfel cu un singur tractor se transportă de patru remorci încărcate opt tone de baloți de paie.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scinteii’

un cupluri cu cite
mure? = Viteză dâicru muff sporită

ORIGINAL SISTEM
DE ACȚIONARE 

A VEHICULELOR, 
FĂRĂ PIERDERE 

DE ENERGIE; Nti cu multă vreme în urmă, pe , traseele unor linii de troleibuz din ■i București și Brașov au circulat ci- teva troleibuze care fără a se deosebi ca formă de sutele de alte a- semenea vehicule care străbat de la un capăt la altul aglomeratele ar- ■: tere de circulație ale celor două mari orașe ale țării, aveau totuși ceva deosebit : consumau cu aproa
pe jumătate mai puțină energie e- 
lectrică, lată de tipurile obișnuite. Amănunte asupra acestei adevărate performante în domeniul reducerii consumului de energie la vehiculele, de transport în comun ne-au fost ' oferite la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria electrotehnică.După cum ne spunea dr. ing. Dan 
Ion. șeful laboratorului de acționări de mare putere. în ultimii ani, în unele țări din lume, preocupate de reducerea consumurilor energetice, au fost elaborate noi sisteme de acționare a vehiculelor de transport în comun urban și suburban. Unul i dintre acestea, si cel mai interesant. este cel care utilizează va- 
riatoarele tiristorizate de tensiune 
continuă, intrate in limbajul specialiștilor sub denumirea de „chap- pere". Bl se aplică cu rezultate deosebit de spectaculoase din punct de vedere al consumului de energie la 
toate tipurile de vehicule acționate 
electric : troleibuz, tramvai și me
trou. Cum se realizează reducerea ; consumului de energie ? Cu siste- ■! mul actual de comandă și acționare al acestor vehicule, la fiecare porii nire o cantitate apreciabilă de e- : nergie se pierde în așa-zisele reziș- 1 tente de pornire, Lji fel. orice fri- nare înseamnă pierdere de energie = electrică atit în rezistentele de frî- nare. cit si sub formă de energie calorică ce conduce la încălzirea sail boților roților. Noul sistem de 

I tionarc realizează o pornire a 
hiculclor acționate electric fără 
un fel de pierdere de energie, ceea ce se preia din rețea este I' lizat efectiv pentru accelerarea !| hiculului. Mai mult, un asemenea ;! sistem permite în momentele de fri- 
nare transformarea energiei cineti- 

\ ce în energie electrică ce se transmite rețelei. Este așa-numita frina-

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

pildă. Ia un troleibuz obișnuit cu o greutate totală (încărcat cu pasageri) de 17 tone, care circulă într-un an circa 70 000 km. economia de ener
gie poate ajunge pină la 60 MWh. 
Pentru un tramvai de 35 tone, e- 
conomia ajunge la 20 MWh, iar la 
o ramă de metrou, formată din două vagoane, pînă Ia 100 MWh pe an.Fabricația de serie a variatoarelor urmează să fie preluată de întreprinderea „Electrotehnica". Aceasta la rindul ei. le va produce la cererea întreprinderii „Autobuzul", care fabrică troleibuzele.

CONSUMURI 
DE DOUĂ ORI 

MAI MICI

măsură — ne spune ing. Vasile Manea, de Ia Institutul de cercetare științifică si inginerie tehnologică pentru industria construcțiilor de mașini. Din cele 10 proiecte destinate realizării acestui sistem economic de transport, în prezent abia 
unul este în fază de construcție Ia 
Combinatul metalurgic Baia Mare. Este destinat transportului a circa 300 000 tone de zgură pe an de la combinat la flotația centrală, pe o distanță de 1,5 km. Eficiența ? O re
ducere a cheltuielilor de transport 
între 75—80 la sută din care cea 
mai mare parte o reprezintă costul 
motorinei consumate de basculante.— Ce s-a întîmplat cu celelalte proiecte pe care le-ati realizat ?

— In cea mai mare parte sînt cuprinse în investiții a căror execuție este întîrziată. La cariera de nisip pentru turnătorii de la Ca- raorman. de exemplu, am proiectat cea mai mare construcție de transport aeropropulsiv cu o capacitate de 1,3 milioane tone de nisip pe an, dar cu posibilitatea de ă fi, extinsă pentru 2,5 milioane tone. La fel. pentru întreprinderea „Tractorul" din\ Brașov au fost concepute proiecte pentru două instalații destinate transportului la haldă — pe distantă de 1.7 km — a nisipului uzat din turnătorii. Și aici, investiția privind modernizarea turnătoriilor este în întîrziere. prin urmare și instalațiile de transport aeropropulsiv.O serie de studii si chiar proiecte au fost executate și pentru unii beneficiari cum ar fi transportul Șotînga la I.M. Baraolt te cărbunele la gară. De ... _____studiile1 pentru o mare aplicație la cariera de nisip cuarțos de la Făget — 550 000 tone nisip ne an —> pe o distantă de 7 km. Chiar in domeniul zootehniei au fost proiectate două instalații pentru transportul nutrețului la întreprinderea de creștere a porcilor de la Giurgiu, în toate aceste cazuri, și în multe altele, beneficiarii nu au reușit să înceapă lucrările. Nu știm de ce, cred insă că se ignoră faptul că 
acest sistem modern si economicos 
de transport ar putea disponibiliza, 
anual, zeci și sute de mii de tone 
de motorină, care se consumă acum în sistemele clasice de transport — basculantele.

In condițiile specifice ale acestei veri, cînd, datorită variațiilor climatice, coacerea lanurilor este neuniformă, secerișul griului a început în zona sudică a județului Mureș. Pentru ca recolta de pe cele 54137 hectare cultivate cu grîu in sectorul socialist să fie strînsă în cel mai scurt timp, la această lucrare, în unitățile cultivatoare, se folosesc 947 combine, 440 prese de balotat, iar pentru eliberarea grabnică a terenului de paie, alături de mijloacele mecanice, au fost sute de atelaje.Și în acest an, început secerișul mecanizatorii și consiliul agroindustrial Iernut, unde grîul ocupă o suprafață de 3 300 hectare. „Recolta fiind bună, pe unele parcele ea atingînd și 6 000 kg grîu ia hectar, urmărim ca fiecare bob să fie strîns și depozitat în cel mai scurt timp" — ne spune Valentin Catarig, inginerul-șef al consiliului agroindustrial. Aici, reținem amănuntul că, prin buna organizare a muncii, deși unele sole sint situate . în pantă, în numai două zile

mobilizate sute șiprimii care au griului au fost cooperatorii din

au fost recolO hectare cu grîu. Dar. viteza pru este in creștere, dacă <n vedere că, alături de celembine proprii, au venit în spr combine din unități in care$ul încă nu a început, iar a combine urmează să soseascăJdețul Teleorman. Dată fiind rația terenului, in cooperativelcole Iernut, Cuci, Petrilaca, ise lucra, la data raidului noi formații de cite cinci combinate de prese da balotat.La C.A.B. sub îndrumarea directă a llui Vaier Hirșan, președintelui, și a lui Constantin G1 șeful secției de mecanizartParcelă de 45 hectare se lupat cu 11 combine, 3 prese dd, iar la transportul paielotfnp se aflau peste 20 de ateRasta a permis ca în nici e de la începerea secerișuluiea să fie încheiată. formaț combine fiind dirijate apoiv pe o solă învecinată de-are. Acționîndu-se în acest i3 alte unități agri-

raza consiliului, s-a reușit

Cercetarea științifică noastră a abordat — cu tă prioritate pe plan mondial (Urmare din pag. I)

ac- 
ve- 
nici Tot uti-ve-

din țara o anumi- o temă de cercetare de mare eficientă economică mai cu seamă din punct de vedere energetic : reali
zarea unui sistem de transport ae
ropropulsiv conteinerizat prin con
ducte. pentru produse miniere, a- gricole. industriale sau de balastieră. Rezultatele acestor cercetări s-au finalizat printr-o linie experimentală de transport aeropropulsiv instalată la Cheia. Conteinere de circa 
5 tone, circulînd cu o viteză de pînă la 60 km oe oră. pot asigura o capacitate de transport de ordinul milioanelor de tone pe an. în 
condițiile unor randamente energeti
ce de circa două ori mai mari de- 
cit cele realizate cu ajutorul mijloacelor clasice. Și nu este singurul a- vantaj al acestui sistem original de transport. Amintim, de asemenea, că transportul prin conducte nu este 
influențat de factorii atmosferici — lucru foarte important în cazul produselor miniere — iar pierderile de 
transport sint minime. Ca o recunoaștere a originalității si valorii

din industria minieră, C.M. Ploiești — pentru cărbunelui de la mina termocentrala Doicești, ce urma să transpor- (3.2 km) de Ia mină asemenea, s-au făcut

Radu VLAICU

cole din ----- —............ca, la aceasta dată, toate paiele de orz de pe 1185 hectare să fie adu- nate și transportate, iar cele de grîu — să fie transportate în ritm cu recoltarea, semănatul culturilor duble efectuîndu-se pe mai bine de 500 hectare., muncește intens Ia seceriș și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Sărmașu, Zau de Cimpie, Luduș, Band și altele, cu suprafețe mari de grîu, unde vitezele de lucru se apropie de cele planificate. Avînd însă in vedere că aria de extindere a secerișului creș- .d?,.Ia °,zi,Ia alta, specialiștii din unități trebuie să vegheze ca, prin veiifîcarea lanurilor și dirijarea operativă a combinelor, nici o zi, nici o oră bună de lucru să nu fie irosite. Cu atît mai mult cu cil, zi,uosue. cu atit mal mult cu cit, in unitățile agricole, recolta de griu nu a fost strînsă pină în seara zilei de 28 iulie decît de pe 24 la sută din suprafață.
Gheorghe GIURGIU corespondentul „Scinteii

In timpul adunării generale a oamenilor^ la întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală
Adunările generale ale oamdor muncii

tivul unității a fabricat și livrat zeci de mii de tone de țevi inoxidabile și pentru construcții, țevi de extracție, prăjini de foraj, sîrmă trasă ș.a. Toți cei care au luat cuvintul în cadrul adunării generale nu s-au putut însă împăca cu gîndul că primul semestru al anului s-a încheiat cu o restantă la producția fizică de circa 15 000 tone țevi de diferite sortotipo- dimensiuni. Dar. ceea ce trebuie remarcat, nu a fost vorba de o nemulțumire pasivă, în care să se insiste în mod exagerat asupra greutăților — reale, de altfel — întimpinate în primele luni ale anului în aprovizionarea cu materii prime și materiale, în alimentarea cu energie, ci de o atitudine activă, de adevărați proprietari, producători și beneficiari, insistîndu-se asupra neajunsurilor din propria activitate și căutîn- du-se soluții pentru ca în continuare procesele de fabricație să se desfășoare în cît mai bune condiții,— In special, în primul semestru au existat o serie de greutăți în aprovizionarea cu materii prime,

ceea ce a influențat ritmul producției, a spus în cuvintul său Iamina- 
torul Teodor Dumitru, de la secția nr. 1 laminoare. Nerealizarea integrală a planului la producția fizică nu se explică însă numai prin aceste cauze obiective. Să ne gîndim și la faptul că, în primul semestru al anului, din cauza nerespectării tehnologiilor de lucru — vină ce revine în principal maiștrilor — s-au declasat și rebutat circa 840 tone de metal. Va trebui, deci, ca, în cohtinuare, să 
acordăm mai multă atenție întăririi 
disciplinei tehnologice, automatizării 
proceselor de fabricație, laminării la 
lungimi maxime a țevilor, ceea ce ar 
asigura sporirea producției și ridi
carea nivelului ei calitativ, valorifi
carea superioară a materiilor prime. In semestrul II, potrivit planului de producție, în care au fost incluse și restantele din primul semestru, trebuie să realizăm circa 9 500 tone la-' minate pe lună. Ca urmare a măsurilor luate în ultima perioadă, acest nivel de producție a fost atins 'încă din luna iunie. Pe această bază, co
lectivul secției nr. 1 se angajează ca

pînă Ia sfîrșitul anului să depășească 
planul cu 200 tone de laminate.Necesitatea întăririi disciplinei tehnologice și a muncii a fost subliniată și de alți vorbitori. „In primul semestru s-au înregistrat 3 000 ore-om de absențe nemotivate, a spus maistrul Tașcă Mihalcea, de la secția nr. 2 laminate. Consecințele ? Gradul de utilizare a fondului maxim de timp disponibil a fost numai de 94,8 la sută. Totodată, din cauza celor care au lipsit nemotivat nu s-au putut asigura oameni la toate posturile de pe fluxul tehnologic și, de aceea, nu s-a făcut reglarea corectă a laminoa- relor, au avut loc abateri de la procesul tehnologic. Am să mă refer la un singur exemplu. In primul semestru s-au înregistrat 1 000 de ore de opriri accidentale ale utilajelor și, din această cauză, s-a pierdut o producție de circa 1 000 tone de țevi laminate. Ce rezultă de aici? Că tre
buie să manifestăm mai multă grijă 
față de exploatarea și întreținerea 
utilajelor și instalațiilor. Avem o dotare tehnică dintre cele mai moderne. pentru care societatea noastră a cheltuit importante fonduri mate-

riale șAvem însă și obligația festa cea mai mare răspunde păstrarea și folosirea mdament a acestui potenț.iv, pentru gospodărirea ticioasă a părții din avuția pe care colectivul întrepastre o are în administraSpittsabil în care s-au desfășterile din adunarea generațiile critice și autocritice. făcute de majoritatea au luat cuvintul, prinți Rinea, șeful secției trăgăn Vlădilă, șeful sec
ției (Gheorghe Popa, di- rectoial al întreprinderii, GhecP. șeful secției me- cano- au pus în evidență 
hotăi a întregului colectiv 
de acajunsurile din pro
pria a acționa cu în— 
treajntate și pricepere pent'rea integrală a pla- 
nuluan și pregătirea co- 
respa producției anului viitrd de abordare a pro- blerftiei s-a dovedit cu atît ft Și benefic pentru

activitatea viitoare, cu cît prin Intervenția tovarășului Eleodor Po
pescu, director in Ministerul Industriei Metalurgice, s-au lămurit' și o serie de probleme referitoare la aprovizionarea cu materii prime și materiale : „în ultima lună, livrările de «CV1 rac°rduri sudate s-au îmbunătățit, a spus vorbitorul. De altfel, potrivit programului întocmit 
la nivelul ministerului, în semestrul 
11 se vor asigura toate materialele 
necesare pentru îndeplinirea inte
grală a planului, mai fiind de rezolvat numai unele probleme referitoare la producerea oțelurilor aliate. Deci, realizarea planului va depinde acum de mobilizarea colectivului, de masurile ce se iau pentru respectarea normelor de consum și fabricarea numai a sortimentelor contractate și solicitate de economia națională".Dezbaterile din adunarea generala, programul de măsuri adoptat cu acest prilej au pus în evidentă angajarea întregului colectiv de a munci fără preget, cu răspundere și spirit gospodăresc, pentru realizarea integrală a planului pe acest an.
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VIBRANT OMAGIU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
'TITORUL MĂREȚELOR REALIZĂRI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE
Prin mesaje, telegrame, scrisori adresate cu prilejul împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea, oamenii muncii de pe
întreg cuprinsul țării exprimă sentimente de înaltă cinstire pentru conducătorul partidului și statului, se angajează să sporească 

și mai mult contribuția la înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea României socialiste

Cu prilejul1 aniversării a douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și de la alegereo tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar-- general al partidului, din partea tuturor organizațiilor județene de parted, a unor Organizații de masă și obștești, ministere și instituții centrale a'u fost adretșate marelui fiu al țării mesaje-angajament în care a fost expriVnată înalta t prețuire și recunoștință a partidului, a întregului popor, urore'a fierbinte de a conduce pe mai departe partidul și țara cu aceeași neclintită hotărire revoluționară pentru ca în anii ce vin România socialistă. să urce pe culmi și mai înalte de progres și civilizație. Pe lingă aceste nvesoje-angiajament apărute în ziarul nostru publicăm, începind de azi, extrase din miile, zecile de mii de mesaje, telegrame și scrisori adresate iubituluX conducător al partidului și statului din partea unor instituții de stat și ntinistere, organizații de partid, organizații de masă și obștești, unități economice, din partea a numeroși oameni ai muncii, prin care se dă gios acelorași mobilizatoare angajamente de a spori și mai mult aportul de hărnicie și dăruire comunistă pentru înflorirea necontenită a patriei.„Intrată în conștiința țării, ® Întregii umanități sub denumirea de „Epoca Ceaușescu", perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, care a deschis cîmp larg de acțiune gîndirii și practicii revoluționare, se prezintă astăzi, la gloriosul jubileu, în mod pregnant, ca cea mai rodnică și luminoasă în împliniri din intreaga existență a poporului nostru — se arată in mesajul 
BIROULUI MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE. Mărețele succese obținute în acest timp pe toata planurile devenirii noastre sî.nt in-», disolubil legate de numele și contribuția dumneavoastră inestimabilă și hotărîtoare la inițierea, elaborarea și înfăptuirea grandioaselor programe de dezvoltare a țârii, de rodnicia conducerii clarvăzătoare — expresie a cutezanței revoluționare, a spiritului profund științific și novator, proprii patriotului înflăcărat, comunistului devotat cauzei poporului, 'socialismului și comunismului.în cadrul profundelor transformări Înnoitoare care au avut loc in societatea românească pe linia creșterii rolului statului și adîncirii democrației muncitorești revoluționare, pur- tind amprenta gîndirii dumneavoastră creatoare, o amplă perfecționare a cunoscut activitatea de legiferare și control a Marii Adunări Naționale. ca organ suprem al puterii de stat, precum și participarea sa, prin mijloace specifice, la aplicarea politicii externe de largă deschidere internațională a partidului și statului nostru.Alăturinduene- cu - toată inimagin- durilor și fâptâlor de 'Cinstire ălC în- . tregii națiuni și dînd glas recunoștinței noastre nemărginite față de măreața operă pe care o desăvîrșiți pentru înflorirea fără precedent a României socialiste, pentru traducerea in practică a istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al partidului, care a deschis noi și luminoar se perspective înaintării impetuoase a scumpei noastre patrii pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, vă asigurăm, cu adine respect, mult stimate tovarășe secretar general, că vom milita cu deosebită fermitate, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a legilor țării, că vom urma, cu profund devotament, strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și de viață și vom acționa fără preget pentru îndeplinirea cu cea mai mare răspundere a sarcinilor ce ne revin".

luminos rfl înaltelor idealuri comuniste al oăror consecvent promotor sînteți. ne-am bucurat de-a lungul anilor de onoarea deosebită pe care ne-ați făcut-o vizitînd în atîtea rânduri municipiul Cluj-Napoca, întreprinderile și instituțiile sale, unitățile de invățămint și cercetare științifică, dindu-ne un sprijin omenos și cald, prețioase indicații pentru extinderea experienței înaintate, pentru o mai bună și eficientă organizare a întregii activități.In aceste zile încărcate de semnificații. in numele tuturor clujenilor, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de întreaga

a României socialiste — se relevă în ' noastră, opere durabile, mesajul oamenilor muncii din
MINISTERUL INDUSTRIEI ME
TALURGICE — vă adresăm, din adincul inimilor noastre, un distins și fierbinte omagiu cu prilejul momentului sărbătorit de întreaga țară, împlinirea a două decenii de cînd Congresul al IX-lea al partidului, exprimind voința și năzuința fierbinte tregului nostru dumneavoastră de conducere a Român.Dispunem întrie metalurgică modernă, instalații și agregate la nivelul tehnicii mondiale, pe care se realizează, după tehnologii avansate și în regim de înaltă mecanizare și auto-. matizare, practic întreaga gamă de produse metalurgice necesare patriei noastre socialiste.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din metalurgie sînt ferm mobilizați și acționează cu toată hotărîrea pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea grandiosului program de dezvoltare trasat prin Directivele Congresului al XlII-lea al partidului, în acest moment sărbătoresc, aniversarea a douăzeci de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, vă adresăm în numele tuturor

a comuniștilor, a în- popor, v-a ales în funcția Partiduluiprezent de
pe supremă Comunisto lndus- dotată cu

adevărate monumente ale prezentului socialist, mărturii in viitor ale măreției idealurilor ce au animat gîndul și fapta generațiilor care de la Congresul al IX-lea al partidului au pus umărul la înălțarea edificiului nepieritor al României moderne — se arată în telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL GALAȚI AL P.C.R.Călăuziți de strălucitul dumneavoastră exemplu de excepțională putere de muncă și înaltă dăruire revoluționar-patriotică, comuniștii, oamenii muncii de pe înfloritoarele meleaguri dunărene consemnează în istoria vie a dezvoltării municipiului o creștere a producției anului 1985 de peste 17 tiv cu anul 1965.îngăduiți-ne, mult ________iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca in numele siderurgiștilor, al na- valiștilor de la mila 80 a Dunării, al textiliștilor și constructorilor, al oamenilor de știință și cultură gălă- țeni, să exprimăm din nou, în a- ceastă fericită împrejurare, întreaga dragoste și recunoștință pe care vi le purtăm, prețuirea și admirația nemărginită pentru modul înțelept în care ne conduceți, făcînd totul pentru a asigura un trai fericit și îmbelșugat într-o lume a păcii și prieteniei.Avîndu-vă mereu in frunte. ur- mindu-vă cu devotament și abnega-

industriale a ori comparastimate șl

terialismulul dialectic și istoric cu realitățile societății românești contemporane, a contribuției dumneavoastră inestimabile, hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a înscris România pe trepte tot mai înalte de progres și prosperitate — se arată in mesajul oamenilor muncii din MINISTE
RUL AFACERILOR EXTERNE.Dorim să folosim și acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă încredința de deplina noastră adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. Ne angajăm solemn în fața dumneavoastră că nu vom precupeți nici un efort, că vom răspunde cu înaltă conștiință revoluționară și devotament patriotic tuturor sarcinilor ce decurg din transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări pentru înfăptuirea consecventă a obiectivelor politicii externe românești.Ne exprimăm hotărîrea nestrămutată de a acționa și în viitor, cu toată fermitatea, pentru a face larg cunoscute în lume inițiativele de pace pe care le promovați cu atîta consecvență, pentru creșterea prestigiului României socialiste pe arena internațională, pentru continua ex-

„în cei 20 de ani de cînd vegheați neclintit la conducerea destinelor partidului și poporului — se subliniază în mesajul oamenilor muncii d>n MINISTERUL ENERGIEI E- 
LECTRICE — lucrătorii din sistemul energetic au simțit permanent îndrumarea dumneavoastră nemijlocită, au beneficiat de indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat în problemele determinante ale dezvoltării sistemelor de producere și transport a energiei electrice, in vederea asigurării independenței energetice a țării noastre. Vă încredințăm că nu vom precupeți nici un efort, că vom munci fără preget pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care ne revin.Cinstim ta dumneavoastră, iubit conducător, pe cel mai distins fiu al națiunii române, revoluționarul clarvăzător, ilustrul om de știință a cărui gîndire cutezătoare ridică țara noastră pe un loc demn în lume, creatorul remarcabilei înfloriri a României în "Epoca Ceaușescu».Cu toată căldura inimilor noastre, cu profundă dragoste și nețărmurită recunoștință, noi, comuniștii, toți lucrătorii din sectorul energetic, vă urăm deplină sănătate și putere de muncă pentru a cîrmui cu aceeași neclintită dirzenie destinele României socialiste spre noi și mărețe împliniri".

drept mărturie a vocației pașnica și creatoare a poporului nostru, admirabil pusă în valoare de geniala dumneavoastră gîndire de revoluționar și conducător înnăscut.Aniversarea celor două decenii de la Congresul istoric al IX-lea al Partidului Comunist Român ne mobilizează spre noi și mărețe înfăptuiri. Vă încredințăm, mult iubite și stimate conducător al partidului și statului nostru, că urmînd neabătut înalta dumneavoastră pildă de dăruire fără preget cauzei păcii și socialismului, transpunând ferm în viață inestimabilele dumneavoastră orientări și indicații, vom munci cu abnegație și devotament pentru îndeplinirea exemplară a tuturor misiunilor încredințate, sporindu-ne neîncetat contribuția la înflorirea și propășirea multilaterală a patriei".

Ginduri de aleasă recunoștință, de fierbinte devotament față de secretarul general 
al partidului, pentru strălucita sa activitate patriotică, revoluționară pusă in 
slujba patriei, a poporului

Profundă satisfacție pentru grandioasele împliniri socialiste din ultimele două 
decenii—epoca cea mai rodnică din istoria țării

• Angajare unanimă de a realiza integral planul pe acest an, de a in făptui neabătut 

hotăririle Congresului al XlII-lea al partidului

„Perioada denumită cu Înaltă și profundă mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu" a însemnat făurirea unei vieți noi, instituirea unui sistem de amplă participare a oamenilor muncii în calitate de proprietari, producători și beneficiari la conducerea vieții economico-sociale, la elaborarea și aplicarea deciziilor care angajează politica internă șl externă a țării — se arată în telegrama colectivului muncitoresc de la ÎN
TREPRINDEREA „23 AUGUST" 
DIN BUCUREȘTI.Ca proeminentă personalitate a lumii contemporane, care și-a dobîn- dit un loc de cinste în rîndul celor mai de seamă oameni politici și de stat ai zilelor nbastre, ați conferit României socialiste, politicii sale de pace un prestigiu fără precedent.Angajați plenar în transpunerea ta viață a prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări cu prilejul vizitelor de lucru în întreprinderea noastră, îngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm de hotărîrea noastră unanimă de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea mărețului program adoptat de Congresul al XlII-lea al partidului, convinși că în acest mod întreprinderea noastră va deveni model pe măsura timpului pe care îl trăim.Ținem, totodată, < să aducem prinosul nostru de recunoștință îftuit stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de reputație mondială, pentru prestigioasa și neobosita sa activitate politică și științifică, pusă în slujba poporului român."

în mesajul adresat de comuniștii și oamenii muncii din COMITETUL 
DE STAT AL PLANIFICĂRII « subliniază, printre altele: „în 'conștiința noastră, a celor care lucrăm in domeniul planificării, este puternic întipărită contribuția dumneavoastră originală la crearea sis-' ternului național de planuri și programe speciale, la întărirea rolului planului național unic de dezvoltare economico-socială in orientarea permanentă a preocupărilor pentru modernizarea tuturor ramurilor din economie, repartizarea. teritorială armonioasă a forțelor de producție, creșterea mai accentuată a productivității muncii, valorificarea superioară a resurselor materiale, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ >âl produselor, sporirea eficienței economice in toate sectoarele, direcționind ferm întregul potențial al țării pentru dezvoltarea intensivă a economiei pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. Punînd în valoare bogata experiență acumulată în anii construcției socialiste, dumneavoastră ați sintetizat într-o concepție unitară, de mare valoare teoretică și practică, principiile, funcțiile și modalitățile de realizare a conducerii planificate în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ați avut un rol decisiv în așezarea pe baze științifice a întregii activități de planificare.în acest moment de mare sărbătoare, toți oamenii muncii' din Comitetul de Stat al Planificării sint conștienți că cea mai puternică dovadă a dragostei și devotamentului față de dumneavoastră o constituie ridicarea nivelului calitativ al activității de planificare, de elaborare și urmărire a realizării planurilor și se angajează ca, printr-o muncă_ de inaltă responsabilitate socială, să-și aducă întreaga contribuție la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului".„In perioada de cînd în fruntea partidului și a țării vă aflați dumneavoastră. stimate tovarășe secretar general, patriot și revoluționar înflăcărat, ilustră personalitate a lumii contemporane, municipiul Cluj- Napoca a cunoscut și cunoaște, ca întreaga țară, cele mai adinei prefaceri revoluționare, cele mai mărețe realizări din intreaga istorie, se spune în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA AL 
P.C.R.Noi, cei care muncim și trăim în străvechea, dar mereu tînăra cetate y^Cluj-Napoca, înfrățiți sub semnul

și deplina noastră adeziune la politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, al cărei inspirator strălucit sînteți. Vă încredințăm că prin faptele de muncă, prin întreaga noastră activitate desfășurată sub semnul îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XlII-lea, ne vom spori aportul de hărnicie și dăruire comunistă pentru înflorirea patriei.Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în acest moment solemn, noi, toți locuitorii municipiului Cluj-Napoca, ne unim glasurile pentru a vă ura să ne călăuziți la fel de neinfrint și drept pe drumul mereu ascendent al edificării comunismului pe pămîntul strămoșesc al scumpei noastre patrii — România socialistă".„în atmosfera vibrantă, de puternic entuziasm și avînt patriotic, în care întregul nostru popor sărbătorește, prin noi și remarcabile fapte de muncă, împlinirea a- două decenii de la Congresul al al Partidului Comunist — sg spune în IX-leaRomân •mesajul membrilor COMISIEI CENTRALE DE 
REVIZIE A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN — ne îndreptăm gindurile și sentimentele de caldă prețuire și profundă recunoștință către dumneavoastră, cel, mai iubit fiu al poporului român, conducătorul încercat al partidului și al întregii noastre națiuni, genial gin- ditor și militant revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru prodigioasa și neobosita activitate pe care o desfășurați in elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, a întregii opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.împreună cu întregul partid și popor, dăm o înaltă apreciere mo- . dului magistral în' care acționați pentru creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții economico-sociale, ca centru vital al întregii națiuni, perfecționarea și adîncirea democrației noastre munci torești-revoluționare, dezvoltarea accelerată și armonioasă a economiei naționale, a tuturor județelor și localităților patriei, înflorirea științei, învățămîntului, artei și culturii, pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Membrii Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist Român vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu toată răspunderea, cu dăruire și abnegație revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII- lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, pentru înălțarea pe noi culmi de civilizație și progres a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".„în numele tuturor acelor care, din vetrele de foc nestins ale țării, dau patriei metalul necesar înfăptuirii programelor de dezvoltare economică

metalurgiștilor țării urările noastre fierbinți de multă sănătate și putere de muncă, de noi și importante realizări in activitatea supremă de răspundere pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru."
ție excepțională exemplul de dăruire și patos revoluționar, exprimindu-ne totala adeziune față de politica in- . ternă și externă a partidului nostru, ne angajăm astăzi, cu prilejul acestei adevărate sărbători a conștiinței națiunii române, să milităm , consecvent, cu toată hotărîrea, pen-„în cei douăzeci de ani care au ____________ ,trecut de la Congresul al IX-lea al ' tru înfăptuirea grandioaselor obiec- partidului — se exprimă în mesajul 

CONSILIULUI DE CONDUCE
RE SI AL CONSILIULUI POLI
TIC ' AL DEPARTAMENTULUI 
SECURITĂȚII STATULUI - relațiile sociale, fundamentate pe tezele și orientările dumneavoastră, au fost așezate pe principiile legalității, ale eticii și echității socialiste, apărarea valorilor fundamentale ale națiunii devenind o cauză a întregului popor.Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că sub conducerea înțeleaptă a partidului, beneficiind de orientările și indicațiile de înaltă clarviziune politică și fermitate revoluționară pe care ni le dați zi de zi, organele securității statului, într-o strinsă conlucrare cu organismele■ democrației munci torești-revoluționare și cu sprijinul maselor de oameni ai muncii, acționează cu spirit militant pentru apărarea cu vigilență și hotărîre a securității statului, pentru prevenirea faptelor de natură să afecteze interesele societății, independența, unitatea națională și suveranitatea Republicii Socialiste România, fiind necruțători față de toți cei ce se pun în slujba dușmanilor țării, trădează patria și poporul.în scopul creșterii calității și eficienței muncii de securitate în toate domeniile, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, vom asigura un bogat conținut întregii activități de educare politico-ideologică și de pregătire multilaterală a cadrelor, de promovare în activitatea fiecăruia a înaltelor calități politicomorale ale omului nou, a spiritului de sacrificiu în slujirea intereselor supreme ale patriei, partidului și poporului și pentru întronarea în toate compartimentele a unui climat exemplar de ordine și disciplină.Călăuziți de exemplul luminos și însuflețitor al vieții și muncii eroice, pe care ați închinat-o intereselor și năzuințelor supreme ale poporului român, vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că ne reinnoim angajamentul solemn de a acționa în toate împrejurările ca revoluționari, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, purtînd în conștiință flacăra vie a spiritului patriotic, convingerea că nimic nu este mai presus decît interesele partidului, ale țărji, ale poporului, hotărîrea nestrămutată de a fi mereu acolo unde ne cheamă partidul, .țara și comandantul nostru suprem, îndeplinindu-ne în toate împrejurările, cu orice sacrificiu, misiunile încredințate.Să trăiți, tovarășe comandant suprem !“

țive și hotărîri ale celui de-al XlII-lea Congres al partidului, pentru împlinirea marilor deziderate ale acestei epoci strălucitoare".„Pentru toți oamenii muncii țara noastră, fărș deosebire de ționalitate — se relevă în sajui CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE MAGHIARĂ — aceste două : decenii care au trecut de la alegerea dumneavoastră în suprema funcție de conducere în partid, eră pe care națiunea noastră a legat-o trainic și pentru totdeauna de numele și fapta dumneavoastră, numind-o cu legitimă mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", se inscrie în marea carte a istoriei României ca o perioadă de mărețe înfăptuiri, de ample și profunde prefaceri revoluționare.Oamenii muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România își exprimă cu acest prilej profunda lor recunoștință pentru contribuția dumneavoastră creatoare la rezolvarea pentru totdeauna a problemei naționale în patria noastră — parte integrantă a marilor succese dobindite în procesul general al construcției socialiste din țara noastră — pentru grija și atenția ce ați manifestat în găsirea soluțiilor practice și reale ale acestei probleme. Este un adevăr probat prin realitatea faptelor că cetățenii români de naționalitate maghiară se bucură azi, în România, de largi posibilități de a participa efectiv, in condiții de deplină egalitate, la conducerea societății, de a-și pune în valoare capacitatea și aptitudinile creatoare, de a beneficia din plin de cuceririleAvînd drumului încercată neavoastră, mult tovarășe Nicolae Ceaușescu, știindu- vă și de acum înainte în fruntea partidului și poporului, chezășie sigură a realizării obiectivelor de mare importanță ce ne-a pus în față Congresul al XlII-lea al partidului, oamenii muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România se angajează să-și aducă și în viitor contribuția la întărirea și dezvoltarea continuă a orînduirii noastre socialiste, a unității si frăției întregului popor, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului și al dumneavoastră personal, pentru ridicarea la un nivel din ce în ce mai înalt a activității închinate progresului neîntrerupt al patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România."

din na- me-

socialismului.în față bilanțul bogat al parcurs, sub conducerea a partidului și a dum- stimate și iubite

„Ideile, orientările și dumneavoastră au devenit cetatea de la Dunăre, ca deni pe marele șantier alției revoluționare care este
indicațiile și aici, în pretutin- construc- patria

„Drumul parcurs de la Congresul al IX-lea, purtînd amprenta genialei dumneavoastră capacități creatoare, a gîndirii profunde, care îmbină organic teoria generală a ma-

tindere a raporturilor de colaborare cu celelalte state în domeniul politic, economic, tehnico-științific și cultural, pentru a ne aduce o contribuție sporită la’ efortul general de îndeplinire a plapului la export, a celorlalte sarcini vizînd creșterea schimburilor comerciale și intensificarea cooperării economice a țării noastre. Urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu, vom face din slujirea cu abnegație a României socialiste, a partidului și poporului rațiunea întregii noastre existențe și activități".în mesajul oamenilor muncii din 
MINISTERUL INDUSTRIEI U- 
ȘOARE se subliniază : „Comuniștii, toți oamenii muncii din industria ușoară, cu profundă dragoste și caldă recunoștință pentru prodigioasa activitate pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului, vă roagă să primiți omagiul lor fierbinte pentru tot ce ați făcut și veți face spre binele și fericirea poporului român în această glorioasă perioadă istorică, denumită cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Ceaușescu".Călăuziți însuflețitor pe care ați năzuințelor supreme ale poporului nostru și afirmării păcii în lume, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, vă asigurăm că vom munci cu dăruire și exigență pentru ca industria ușoară să-și aducă un aport mai substanțial la ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres".

de exemplul luminos și al vieții și muncii eroice închinat-o intereselor și

„La acest glorios jubileu vă aducem din adîncul inimii prinosul nostru de recunoștință, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru modul principial, profund democratic, în care a fost rezolvată pentru totdeauna, pe baza concepției marxist- leniniste, a principiilor socialismului științific, problema națională in țara noastră, pentru condițiile materiale și spirituale create de asigurare a deplinei egalități în drepturi în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, afirmarea neîngrădită a personalității umane, ceea ce a condus la întărirea prieteniei și frăției tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la cimentarea tot mai puternică a unității întregului popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general — se spune în mesajul CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANĂ.Vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de naționalitate germană, animați de aceleași idealuri și aspirații cu ale întregului popor, sînt ferm hotăriți să nu-și precupețească eforturile și capacitatea lor creatoare pentru a-și aduce contribuția deplină la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al partidului, la ridicarea pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație a patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România".

„Aplicarea în viață a conceptelor, tezelor, ideilor și orientărilor de mare profunzime cuprinse in opera dumneavoastră privind organizarea, înzestrarea, pregățirea de luptă și politică a armatei, conducerea directă de către partid a activității militare, participarea ostașilor la ampla1 operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate a dat un conținut nou, profund științific și revoluționar activității oștirii — se arată în mesajul CONSILIULUI 
POLITIC
MATEI.Acționînd Congresului lui, indicațiilor cuprinse in strălucita cuvîntare pe care ați rostit-o la convocarea-bilanț a cadrelor de bază, al obiectivelor din Directiva dumneavoastră, în întreaga viață ostășească se afirmă puternic rolul de conducător politic al1 organelor și organizațiilor de partid, armata își exercită plenar rolul de adevărată școală de educare politică, patriotică, revoluționară, este integrată activ în viața social-politică a țării.Mîndri de prezentul socialist și viitorul luminos al patriei, însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu de dăruire patriotică și angajare revoluționară pe care ni-1 oferiți zi de zi — se spune in încheierea mesajului — organele și organizațiile de partid, comuniștii, ute- ciștii, toți ostașii țării vă încredințează, mult stimate tovarășe comandant suprem, că in posturile da- . toriei lor își vor consacra întreaga energie, pricepere și putere de muncă înfăptuirii cu fermitate a hotă- ririlor Congresului al XlII-lea, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, militînd neabătut pentru ca armata să fie gata orl- cind, la chemarea patriei, la ordinele dumneavoastră, să-și Îndeplinească exemplar, in orice împrejurări, misiunea de a apăra, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".

SUPERIORta spiritul al XlII-lea
AL AR-hotărîriloral partidu-

în mesajul oamenilor muncii din 
MINISTERUL TRANSPORTURI
LOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR se subliniază :„Dezvoltarea și modernizarea impetuoasă a transporturilor și telecomunicațiilor, cunoscută in acești douăzeci de ani, se înscrie organic in amplul proces revoluționar de edificare a societății socialiste și comuniste, întemeiat pe gindirea dumneavoastră de genial arhitect al României socialiste moderne. Dispunem de mijloace și instalații de înalte performanțe tehnice in toate sectoarele — cale ferată, auto, transporturi navale și aeriene, poștă și telecomunicații — pe care oamenii muncii din transporturi și telecomunicații le apreciază drept o vie mărturie a grijii permanente pe care o purtați condițiilor lor de muncă și viață. Canalul Dunăre — Marea Neagră, căruia i se vor adăuga în anii ce vin Canalul Poarta Albă — Midia Năvodari și Canalul București — Dunăre, ctitorii de frunte ale Epocii Ceaușescu, vor dăinui peste veacuri

„Acum, cînd țara omagiază două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, eveniment ce a inaugurat epoca cea mai rodnică, glorioasă și înfloritoare din multimilenara istorie a patriei — Epoca Nicolae Ceaușescu — oamenii muncii, comuniștii, toți cetățenii din municipiul Slatina vă aduc prinosul lor de recunoștință, sentimentele de înaltă prețuire și apreciere pentru neobosita dumneavoastră activitate pe care o consacrați cu exemplară dăruire și clocotitoare pasiune slujirii intereselor supreme ale partidului și poporului, pentru cutezanța și clarviziunea cu care conduceți poporul român spre cele mai înalte culmi de civilizație, bunăstare și progres, pentru ca România să se afirme tot mai puternic, liberă și demnă în rîndurile națiunilor lumii — se exprimă în telegrama COMITETULUI MUNICI-
__________ .. A 

CONSILIULUI POPULAR AL
PAL SLATINA AL P.C.R. SI

MUNICIPIULUI SLATINA.Asemenea multor localități aleAsemenea multor localități ale țării, municipiul Slatina, cu puternica sa industrie, cu dotările sale so- cial-culturale, este rodul exclusiv al perioadei istorice ce vă poartă cu îndreptățită justificare numele, etapele dezvoltării sale avînd la bază orientările și indicațiile date aici, la fața locului, cu prilejul numeroaselor vizite de lucru pe care așezarea noastră a avut cinstea de a le primi în cei 20 de ani de cînd vă aflați Ia conducerea destinelor națiunii române.în încheierea telegramei se arată : Pe deplin conștienți, de sarcinile și răspunderile deosebit de importante ce ne revin, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că urmîndu-vă îndemnurile și învățămintele vom da viață și trăinicie istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, pentru a contribui într-o măsură mai mare la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, în condiții de pace, securitate, colaborare și bună înțelegere cu toate popoarele lumii".în telegrama celor peste 15 000 de oameni ai muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA „1 MAI" PLOIEȘTI se relevă : ,„In cei 20 de ani care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, întreprinderea noastră a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Volumul fondurilor fixe a sporit de 7.1 ori. Producția marfă a crescut de aproape 7,5 ori pe fondul sporirii productivității muncii de peste 4 ori. Volumul producției destinate exportului în numeroase țări de pe toate continentele a crescut de 6,6 ori.Vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ca în aceste momente încărcate de profunde semnificații să vă transmitem hotărîrea noastră de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în acest an -și pe întregul cincinal, pentru pregătirea corespunzătoare a producției viitorului an și cincinal, aducîndu-ne în acest fel contribuția la transpunerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, obiective menite să înalțe patria noastră pe noi culmi de civilizație și progres".



PAGINA 4 SCINTEIA - marți 30 iulie 1985

Afirmam și altădată că trăsătura fundamentală a culturii românești contemporane este legătura tot mai strînsă cu tradițiile ei cele mai nobile, izvorîte din focul luptelor naționale și sociale ale poporului român, care a înscris atîtea pagini glorioase în aspirația sa necontenită spre libertate. Istoria României arată luminos că marii săi oameni de cultură, incomparabilii săi creatori au fost totdeauna alături de popor, pe care l-au ajutat și l-au însuflețit în clipele de răscruce.Tuturor marilor epoci ale umanității le-au corespuns, ca martori credincioși, scriitori care au fost farurile și oglinzile clare ale societății vremii lor și, în același timp, vestitorii transformărilor pe care aceste societăți le aveau, în simbure. in profunzimea structurilor lor. Asemenea scriitori sint fibrele cele mai sensibile ale u- manității, ecourile ei adine sonore, crezînd cu o nestrămutată, e- moționantă tărie în marile virtuți ale poporului din care sint indestructibilă parte integrantă. Ei exaltă și facultățile creatoare și existența poporului și clntă cu accente arzătoare și marile frumuseți ale pămîntului românesc, cerul nemărginit, iarba și florile, marea și munții, divina alternanță, geologică și vegetală, a acestor mirifice, străbune meleaguri. între acești reprezentanți ai spiritualității românești străluminează eternitatea astrului eminescian. Spiritualitatea lui Emi- nescu este înrădăcinată pînă în străfundurile humusului fertil românesc, iar seva care pulsează în tulpina lui infinită curge de la fin- tînile perene ale înaintașilor, înce- pind cu incantația apelor vii ale Mioriței. Eminescu consună cu întreaga sensibilitate contemporană și se răsfrînge integral în apele adinei și clare ale conștiinței românești. El va fi totdeauna pentru noi simbolul înalt al omului însetat de cunoaștere, aspirînd spre absolut în încercarea de a concilia, prin arta verbului, relația între existența temporală și eternitate. Dar marele poet romantic european a avut și un nemărginit orizont cultural. Am regîndit aceste notații impresioniste citind, cu întens interes și nu cu mai mică surpriză, paginile celui de-al doisprezecelea volum al Operelor lui Eminescu, tipărite sub egida Academiei și a Muzeului literaturii române. Volumul recent cuprinde articole publicate de Eminescu în ziarul „Timpul", în cursul arcului cronologic al anului 1881. Se face astfel manifestă prodigioasa activitate publicistică a poetului incomparabil, rămasă altfel în efemeritatea paginilor perisabile ale unui ziar,

se investighează șl !n caietele manuscrise, pentru a releva o altă fațetă de lumină a nestematei unice care este geniul tutelar al entităților românești. Și pot fi reamintite aici cuvintele atît de lucide ale lui Nicolae Iorga, scrise încă din 1903, citate de Al. Oprea în ultima sa carte, „în căutarea lui Eminescu gazetarul" (1983) : ..... Sîntem, cu toate străduințele și pretențiile, abia la începutul înțelegerii fenomenului Eminescu...". Cartea lui Al. Oprea, cu mari merite în dinamizarea și coordonarea tipăririi Operelor eminesciene, îngăduie o privire clară în această uriașă zonă necunoscută a creației gazetărești, descoperindu-1 pe Eminescu „în multiple și fruste ipostaze, începînd cu convingerile sale

ciale, politice, tarele parlamentului, ale administrației, Eminescu găsește puternicele accente ale ironiei, ale sarcasmului, ale vehemenței, și poate să declare că ar fi nevoie, în zugrăvirea și denunțarea lor, de împrumutarea „culorilor negre din -«Infernul» lui Dante...".O altă caracteristică a ziaristului Eminescu este demnitatea etică, el considerîndu-se pe deplin responsabil de fiecare cuvînt scris. Reprezentînd elevația conștiinței românești, învățînd de la istorie, exaltînd gloria trecutului, lansînd invective de flacără împotriva dușmanilor Patriei, el caută să reprezinte pe omul acestor pămînturi în integritatea sa, mișeîndu-se în trupuri și spații deschise spre vi
Patriotismul și umanismul, 
dimensiuni fundamentale 

ale culturii socialiste
economico-sociale și politice, sau culturale, pînă la reacțiile specifice în plan psihologic sau pur temperamental...". Lui Al. Oprea i se datorează prima analiză metodologică a acestei activități prin care se demonstrează înaltul profesionalism al ziaristului care crede cu intensitate în misiunea sa de militant, de ecou sonor al evenimentelor semnificante pentru evoluția existențială a poporului de care se simte legat prin mii de fibre. Se va simți, desigur, și de către viitori cercetători emi- nescologi, necesitatea absolută a unei lecturi integrale a publicisticii eminesciene, atunci cînd devotamentul intelectual demn de atîta stimă, al colaboratorilor la actul magnific al tipăririi „Operei Omnia", va îngădui cunoașterea care va releva ce înaltă creastă poate să atingă meditația și sensibilitatea scriitorului. Lectura integrală, lectura fără de nici o prejudecată, dincolo de dogmatism și subiectivism, raportată la sincronia caracteristică unui secol în urmă, va demonstra uriașul orizont cultural, erudiția profundă, logica impecabilă, „profesionalitatea" de mare gazetar, vibrația sa prelungă în fața evenimentului, capacitatea de a fi totdeauna un participant, un exponent de opinie și nu un neutral.Publicistica lui Eminescu este o oglindire directă, are caracterul documentar al unei cronici, dar, repetăm, niciodată rece, abstractă, impasibilă. Pentru a denunța marile rele contemporane sieși, so

itor. Totdeauna sincer, nu a căutat niciodată să fardeze realitatea, devotîndu-se servirii adevărului, totdeauna umanist.Volumul recent apărut demonstrează și o cunoaștere excepțională a problemelor economice, îngăduind redactarea unor cicluri de articole despre cele mai aride probleme financiare, bugetare, bancare etc. Este absolut surprinzătoare și facultatea sa de a cunoaște, de a avea la îndemînă și de a investiga în bibliografia românească ori străină cea mai completă, relativă la temele centrale ale articolelor sale, de dimensiunile și argumentarea unor adevărate studii de specialitate strictă.Excepționale sint observațiile sale asupra problemelor învățămîntului, culturii. Scrie, de exemplu, despre umanitatea de cultură a Europei civilizate, se ridică împotriva preponderenței tehniciste asupra orizontului cultural umanist și dă o splendidă definiție ființei și misiunii poporului român : „un popor de ginte latină cu conștiința misiunii sale de a fi un purtător de cultură la pragul Orientului...".Nu uită niciodată să traseze portrete luminoase scriitorilor, să fie un cronicar dramatic, atent și sensibil la manifestările artei spectacolului în România. Nimeni ca el nu a avut cultul înaintașilor în cultură și un articol (21 iunie 1881) relativ la statuia lui Eliad poate să fie, într-adevăr, emblematic. El se ridică vehement împotriva „negustorilor de vorbe", împotriva sofiștilor.

Apărător al reorganizării sociale care să aibă drept principiu cardinal apărarea și încurajarea muncii, el cere cu nestrămutată hotă- rîre „înlăturarea feneanților și pa- raziților din viața publică", ca o neapărată necesitate. El nu crede în patriotismul „de porunceală" pe care îl vrea dispărut în „întunericul veacului" și nu este un xenofob, ridicindu-se numai împotriva celor care nu muncesc, cerind ca oricine să exercite o muncă productivă : „Cestiunea de căpetenie pentru istoria și continuitatea de dezvoltare a acestei țări — scrie cu un structural patriotism Eminescu — este ca elementul românesc să rămînă cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, închinările lui oneste și generoase, bunul lui simț, c-un cuvînt geniul lui să rămîie și pe viitor norma de dezvoltare a țării...".Eminescu, în articolele sale, este totdeauna un comentator extrem de avizat al fiecărui eveniment public, intern sau internațional, al crizelor de guvern sau ministeriale, al conferințelor și congreselor, un cunoscător temeinic al presei de peste hotare. Dar el este, in special, un cunoscător integral al istoriei, un adevărat cercetător de arhive cu documente de neprețuit pentru existența poporului român. El cunoaște aprofundat și trăsăturile caracteristice ale istoriei și culturii și ale altor popoare, iar articolele sale sînt luminate de citate din opera unor mari spirite ale umanității ca Dante Alighieri. Galilei, Goethe, Gogol. Hegel, Kant, Lessing, Machiavelli, Moliere, Marx, Pascal, Platon, Racine, Renan, Schelling, Shakespeare, Taine, Voltaire, Zola etc. Nu lipsesc proverbe, locuțiuni ori sentințe în limbi străine, doveditoare a unor asociații și comparații revelatorii pentru capacitatea luî excepțională de asimilări creatoare.Așa cum am mai făcut-o și altădată, trebuie să exprimăm întreaga recunoștință colectivului de editori, cercetători de la Muzeul literaturii române pentru excepționala, împătimita lor activitate, să nu-i uităm pe Al. Oprea, pe redactorii operei eminesciene, și să ne gindim că, grație strădaniilor lor admirabile, mai curînd decît credea întemeietorul acestei ediții critice, nemuritorul Perpessicius în Scrisoarea deschisă editorului eminescian din anul 2000, Eminescu se va înfățișa poporului său în integralitatea marelui său monument spiritual.
Alexandru BĂLĂCI
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ !X
, TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT

Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE.Experiența de la Rîmnicu Sărat aplicată cn bune rezultate și la Dorohoi 
•ÎN COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE

DIN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

li■
O scrisoare adresată redacției ziarului „Scînteia" de Consiliul popular al orașului Dorohoi se încheia cu invitația ca o echipă de reporteri să se deplaseze la fața locului, pentru a vedea, concret. modul în care se va desfășura o amplă acțiune de colectare 

a materialelor refolosibile. din gospodăriile populației.Am răspuns invitației, așa cum am făcut și în cazul unor acțiuni similare organizate în orașele Rîmnicu Sărat și Oltenița, despre care am relatat în ziarul nostru din 25 iunie și 2 iulie.
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Eroii prezentului - prezențe 
memorabile pe scena artei noastre

teatre

Dine răsfoiește istoria itrului românesc își a- ntește că dramatizările lături de adaptări) au st textele dominante ale pertoriului in anii în- puturilor și că la un mo- jnt dat ele amenințau să se neobservate, să înăbu- sau, oricum, să concu- ze neloial mugurii pro- icției dramatice originale itohtone. Au trecut apro- mativ 150 de ani de a- nci. Consacrată prin ope- unor spirite tutelare ale iamului, marii clasici, ibogățită strălucit în pe- oada interbelică, cunos- nd o mare înflorire și versificare în ultimele scenii, fructificată scenic ■ioritar și intens — dra- aturgia românească este :i o componentă viguroa- i a artei naționale.Intr-un asemenea con- xt, cu totul altele sînt cui, ca și condiția dra- atizării. Așa se și expli- i faptul că dramatizările jpă romane românești și ■răine constituie și la noi,i și pretutindeni în lume, componentă permanentă repertoriului. Am puteajune: chiar in condițiile laximei, idealei înfloriri a nei dramaturgii — vor posibile interesante pectacole după opera lui . M. Dostoievski, M. Bul- akov sau Al. Dumas (cum -au realizat la teatrele Nottara" și Mic); după um vor fi mereu bineve- ite adaptări după roma- ele românești de valoare, 'a exista mereu o recep- ivitate vie a omului de satru față de tot ce pro- uce spiritualitatea con- smporană și poate parti- ipa — prin intermediul ealizării unor corespon- ențe și echivalențe, al u- or procedee de transfigu- are — la îmbogățirea vie-ii scenice. .Motivația prin- ipală rămîne, alături de itracția a varii virtuți ar- istice, fascinația unei anu- ne viziuni asupra lumii, a tnui orizont problematic tare nu și-a găsit, încă, ex- jresia în dramaturgie. Și iceasta chiar într-o peri- >adă, cum este cea în care ie aflăm, cu nu puține realitate remarcabile sub semnul efortului dramaturgilor de a sonda universul jontemporan.Acest lucru e vizibil dacă ne gindim la cele mai bune dramatizări — a căror necesitate a izvorît din personalitatea și prestigiul autorului, din valoarea operei originare, dar și din faptul că se compensau, pe această cale, zone tematice, aspecte, idei — insuficient dezvoltate de dramaturgi.Iată, „Groapa" de Eugen Barbu, dramatizare ce a stat la baza unui foarte bum spectacol al Teatrului dramatic din Galați, răspunde interesului evocării unei lumi aparte, cu pitorescul, dar și cu personalitatea ei definitorie, cu tristețile, dar mai ales cu accentele ei de protest social, solidare cu afirmarea unei ire-

presibile aspirații către libertate și împlinire umană. Iată, „Arta conversației" de Ileana Vulpescu a reținut pe slujitorii scenei (la „Giulești", la Oradea etc.) prin personalitatea unei e- roine feminine înfățișată într-o mare și diversificată bogăție de atitudini, prin dramatismul cu care surprindea nuanțate legături între un destin individual și evoluția și perfecționarea practicilor sociale. Iată — o carență evidentă a dramaturgiei, puținătatea pieselor inspirate din problematica satului românesc interbelic și contemporan, a făcut necesară dramatizarea unor romane antologice: „Moromeții" de Marin Preda (în varianta autorului, și în cea avizată de acesta, realizată de Li- viu Dorneanu, care au stat la baza spectacolelor de la Naționalul bucureștean și de la Brăila) și „Niște țărani" de Dinu Săraru (în adaptarea Cătălinei Buzo- ianu — la Teatrul Mic).Consacrat ca dramaturg prin „Scoica de lemn", „E- chipa de zgomote" și mu- sicalul după „Frumoșii nebuni ai marilor orașe", Fă- nuș Neagu ne-a prilejuit și în stagiunea în curs, prin „Olelie", pusă în scenă la Teatrul „Nottara", reîntîl- nirea cu o scriere în proză din tinerețe. In „Olelie", Fănuș Neagu dramatizează una din cele mai bune nuvele din volumul său de debut, „Ningea în Bărăgan" (1959), in care se făceau remarcate arta povestirii și poezia limbii, realismul puternic, forța surprinderii unor destine elementare, capacitatea deosebită a înregistrării concretului, a sesizării gesturilor specifice, apte să exprime concis atitudini și psihologii. Fundalul sugestiv al nuvelei (și al dramatizării) este cel al urgiei viscolului care șuieră amenințător și necruțător peste întinderile nesfîrșite ale Bărăganului (simbolizînd parcă o fatalitate hotărîtă să înghită orice zvîcnire a vieții și să limiteze orice libertate a mișcării umane) și cel al unor obiceiuri folclorice specifice. In a- cest cadru, „Olelie" evocă, prin intermediul unui conflict de familie, forța autorității paterne de tip tradițional arhaic, modul tiranic, sălbatic în care o exercită, practic, un „pater familias" din Cîmpia Dunării, pe nume Chivu Că- pălău, frica, supunerea și umilința, dar și răzvrătirea pe care o năștea. Fixare admirabilă a practicilor moralei ancestrale, dar și prefigurare a unor mutații specifice „timpurilor noi" care legau Suligatu de restul lumii — nuvela surprinde fuga, ruperea de acest „jujău" de fiecare zi a fiilor și nurorilor, transformați în slugi și căsătoriți cu de-a sila (oameni dîrji, dar din același aluat al firilor excesive, pasionate). Fixînd concis medii. Fănuș Neagu realiza, tot

odată, portrete emblematice pentru lumea descrisă. Dramatizarea echilibrează perspectiva textului în proză. Bărbatul Nadoleancei și tatăl lui Babalete și Oni- că apare ca un „frumos nebun", unul din membrii de vitalitate fabuloasă ai familiei mitice de hoți de cai, iubitori de aventură, oameni de neînfrînt, specifice ținutului fabulos din proza lui Fănuș Neagu. In „Olelie" de la „Nottara", in regia lui Ion Cojar, se remarcă bogăția și echilibrul imaginii teatrale realizate printr-un rafinat sincre-. tism al cuvintului și tăcerii, mișcării, gestului și stării de împietrire. Dialogul este acompaniat de zgomotele sau sonoritățile bine alese (mediul țărănesc fiind sugerat — scenografia: Tudor Ghimeș — prin elementaritatea lemnului, paiului, pămîntului ars, a cîtorva obiecte). Buimac, pîclos, greoi, cu privire tulbure, .cu mers smucit, cu mișcări bezmetice, mormăind precipitat, a- proape ininteligibil în primele scene ale trezirii din somnul de plumb de după beție — astfel arată la început portretul lui Căpă- lău transfigurat de George Constantin. Vorba eroului capătă cu timpul greutate, încărcîndu-se chiar cu un substrat aluziv, privirea lui supraveghează -vulturește. sigură, uneori disprețuitoare. Vitalitatea și violența personajului izbucnesc puternic în finalul — refuz al înfrîngerii. Surprinzător este și Horațiu Mălăele. Performanța actorului, care evită pitorescul, este aceea de a schița totuși un chip dramatic al neajutoratului de soartă. O compoziție serioasă realizează și Elena Bog în Nadoleanca — personaj care preia, în tonalități cînd ușor rapsodice, cînd de un patetism întunecat (cu inflexiuni cobo- rîtoare mai puțin reușite), rolul povestitorului.Un deosebit interes a fost suscitat de romanele politice. Mai demult, la „Giulești" a văzut cu succes lumina rampei „Jean, fiul lui Ion" de Nicolae Țic. „Iubirile de-o viață", pusă în scenă la Naționalele din București și Timișoara, au ca punct de pornire un roman al lui Platon Pardău. Proza lui Dinu Săraru se află, prin spectacolul de la Teatrul „C. I. Nottara" la a patra întîlnire cu scena.Și iată că pînă și cei care au parcurs toate variantele, ca să nu zic toate metamorfozele și transfigurările romanelor sale, urmăresc cu interes „Martorii sînt de față", piesa lui Virgil Stoenescu după proza lui Dinu Săraru. Reține, și de data aceasta, investigarea vastei problematici a revoluției din unghiul semnificației ei în istorie, dar și al relațiilor cu calitatea și devenirea conștiințelor. Interesează, de asemenea, natura și calitatea personajelor, unele din ele ridicate prin certi

tudinile, dar și neliniștile pe care le încearcă la rangul de eroi model. „Decalogul" eticii comuniste cucerește sala, care urmărește desfășurarea evenimentelor dramatice cu o concentrare și gravitate impresionante. Făcînd o sinteză a universului problematic al operei lui Dinu Săraru, Virgil Stoenescu reușește mai bine ca altădată transpunerea epicului în dramatic, potențarea nucleului conflictual inițial, ca și încorporarea ideilor în destine și argumentarea lor reciprocă. Lucrat cu seriozitate, echilibrind limpezimea oglindirii cu gravitatea reflexivă, dramatismul acuzat cu satira mușcătoare, spectacolul de la „Nottara" in regia lui Cristian Hadji Culea, se remarcă și prin calitatea și bogăția imaginilor teatrale propuse (imagini la care contribuie și scenografia lui Dragoș Georgescu și muzica deliberat ilustrativă). Realismul (cheie stilistică dominantă) se îmbină cu soluții interesante prin forța de sugestie, aș zice poetică. Totodată, u- nele dintre cele mai bune scene ale spectacolului, realizate în registru satiric, înlocuiesc „copia după natură" cu hiperbola expresivă.Urmărim cu interes în spectacolul de la „Nottara" evoluția unor actori cu- noscuți, descoperim cu plăcere calitățile nebănuite ale altora. Experiența dramatică, inteligenta artistică a lui Ștefan Radof iși spun cuvîntul mai ales in felul în care comunică, firesc, autenticitatea lui Dumitru Dumitru, marile lui certitudini, dar și stările de cumpănă și criză, examinarea neliniștită a trecutului, scrutarea prezentului și viitorului. Memorabil prin simplitatea atitudinii, tonului și poate printr-o notă aparte de înțelepciune ancestrală și fină „melancolie istorică" este Lucian Dinu (Petre Nobilu). O șarjă denotînd nu doar o bună alegere și dozare a efectelor, ci chiar ideală susținere interioară (adecvată, desigur, intenției satirizării personajului) propune Petrică Popa (Dometie Mihalache). Ion Popa realizează cu mijloace sobre un portret luminos, generos, căruia nu-i lipsește pentru a fi chiar Năiță Lucian, decît o mai originală individualizare.Prin substanță, ca și prin efortul transfigurării artistice, montarea de la studioul Teatrului „Nottara" (la care contribuie și Margareta Pogonat, Elena Albu. Viorel Comănici, Sandu Băncilă), ca și „Olelie", de pe aceeași scenă se recomandă ca unele din reușitele stagiunii bucureștene actuale, argumentînd și prin aceasta rolul pozitiv al dramatizărilor bine alese și judicios concepute și transfigurate. \
Natalia STANCU

© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Silvia — 18,30
0 Teatrul Mic (14 70 81, în roton
da scriitorilor din Cișmigiu) : 
Spectacolul de sunet și lumină 
Ev de lumină, Ev de eroism — 21 
G Teatrul Giulești (sala Majestic, 
(14 72 34) : Nu, eu nu regret ni
mic — 18
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema, 15 543 78) : 
Boema, bucuria mea — 19,30 (gră
dina Cărăbuș) : Mondo Melody 
— 19,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, 
sala Victoria) : Aventurile Iui 
Plum Plum — 11. (la Școala ge
nerală 54) : O fetiță caută un 
cîntec — 19

cinema
• Cei mai frumoși 20 de ani — 
Epoca Nicolae XDeaușescu : TIM
PURI NOI (15 6V10) — 17,45; 20, 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 17; 19, 
VIITORUL (10 67 40) — 17,15; 19
© Nemuritorii : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30
© Buletin de București : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15
• Ziua Z : VIITORUL (10 67 40)
— 15
© Pas în doi : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18, 20,15
• Declarație de dragoste : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, la gră
dină — 21
• Revanșa : FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19
© Secretul Iui Bacchus : ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
© Ciuleandra : UNION (13 49 04) 
9; 11,15 13,30; 15.45; 18; 20,15
©Un stirîs în plină vară: MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19
© Masca de argint : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19. PACEA 
(71 30 85) — 14,30; 16,45; 19
© DarclSe: PROGRESUL (23 94 10) 
15; 17,15; 19,30
© Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13; 
15: 17, Așteptind un tren — 19 : 
DOINA (16 35 38)
© Legenda călărețului singuratic: 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30
© Secretul Apolloniei : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
© Paloș contra Paloș : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
© Joe Limonadă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
la grădină — 21, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20
G Toată lumea ride, cîntă și 
dansează : COTROCENI (49 48 48) 
15; 17; 19
© Timpul dorințelor : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20
© Doctorițele : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Doi sub o umbrelă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Cursa infernală : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 
11; 13; 15,15; 17,30; 19,45, EXCEL
SIOR (60 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
© Yankeii : SCALA (11 03 72) — 
9; 12; 16; 19
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
© Dragoste și pălăvrăgeli : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, Ia grădină — 21 
© Iubirea are multe fețe : FES
TIVAL (15 63 84) — 9 : 12; 16; 19 
© Atenție Ia Pană de Vultur : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15;
13,30 ; 15,45; 18; 20, DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Superman : GRIVITA (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19, LIRA (317171) — 
15,30: 19, Ia grădină — 21, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Febra aurului : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30
© Clinele electronic : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

La Dorohoi au existat și pînă acum preocupări pentru colectarea materialelor refolosibile din gospodăriile populației. Consiliul popular orășenesc a asigurat fiecărei asociații de locatari spații special amenajate și compartimentate pentru colectarea și sortarea, pe categorii, a materialelor refolosibile. La rîndul său, centrul de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile din localitate a înzestrat toate scările blocurilor cu microconteinere speciale pentru colectat hîrtia, în spațiile destinate resturilor menajere s-au amplasat coșuri anume pentru textile și materiale plastice, iar pentru cioburi de sticlă s-au confecționat recipienți din butoaie de tablă recuperate.în mod sistematic, consiliul popular orășenesc a organizat in ultimul timp numeroase acțiuni de colectare și s-au înființat, pină acum, trei puncte fixe în acest scop, in cele mai noi ansambluri de locuințe — „Plevnei", „Alexandru Ioan Cuza" și „Olineseu", ur- mînd să se mai înființeze glte trei puncte similare, număr judicios stabilit în raport cu populația de astăzi a Dorohoiului de 29 000 de oameni. în acest an, pînă la organizarea acestei ample acțiuni, Dorohoiui realizase circa 25 la sută din volumul total de materiale recuperabile provenite din gospodăriile populației din întregul județ Botoșani, cu' toate că. față de numărul locuitorilor județului, orașul are mai puțin de 7 la sută.— Iar cu ceea ce s-a colectat în aceste două zile, care a întrecut toate așteptările noastre — ne spunea, la încheierea acțiunii, vicepreședintele consiliului popular orășenesc, Nicolae Amarinei — ne-am depășit cu mult propriile planuri și angajamente. Dacă pînă acum, activitățile noastre de colectare, deși repetate, aveau, ca să zic ’așa, un caracter local, cuprin- zînd cite un grup de străzi, cite un cartier sau cite o asociație de locatari, de această dată am extins acțiunea la nivelul întregului oraș. Și noi considerăm că este cit se poate de inspirată și eficientă metoda folosită la Rîmnicu Sărat, din inițiativa „Scînteii" și a Consiliului popular județean Buzău, ca asemenea acțiuni de amploare să se desfășoare pe circumscripții electorale și cu participarea tuturor forțelor — organizații de partid, de sindicat, tineret, femei, pionieri și O.D.U.S., deputați. comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari. în plus, oamenii dintr-o circumscripție electorală sau alta se cunosc între ei, de ani de zile.Ne-am convins de buna pregătire și organizare a acțiunii chiar de la începutul primei zile, cind în cele 29 de circumscripții electorale am întîlnit tot atîtea echipe formate din activiști ai consiliului popular orășenesc, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, deputați, membri ai comitetelor de • cetățeni și ai asociațiilor de locatari care, luînd în primire căruțele și tractoarele cu remorci repartizate, împreună cu alți cetățeni au pornit la încărcarea materialelor refolosibile scoase în fața porților gospodăriilor populației sau în locuri anume fixate între blocuri.Este locul să stăruim aici asupra unui fapt care, fără a fi, desigur, o „descoperire", merită, totuși, să-1 subliniem în mod deosebit, de fiecare dată, și anume că succesul întregii activități de colectare a materialelor refolosibile, chiar și în condițiile unor dotări tehnice aflate în curs de asigurare în acest domeniu. depinde în primul și în primul rînd de conștiința oamenilor, de participarea lor la această importantă acțiune patriotică. Iar experiența demonstrează că acolo unde se înțelege acest lucru, acolo unde activitatea de propagandă, de educație civică, de antrenare a tu- turor cetățenilor sc desfășoară bine, rezultatele sint pe măsură — bune și foarte bune.Am văzut aici, la Dorohoi, zeci și sute de oameni, de cele mai diferite categorii socio-profesionale, fiecare adueîndu-și, în felul său, contribuția la reușita acțiunii : unii ajutau la încărcarea în căruțe a

fierului vechi, alții sortau materialele refolosibile pe categorii și le puneau în remorcile tractoarelor anume compartimentate în acest scop, alții asigurau descărcarea și depozitarea lor. Pretutindeni — organizare ca la carte, hărnicie, răspundere. într-un cuvînt, spirit civic în acțiune. Dintre fruntașii între fruntași la această amplă și izbutită acțiune, nu putem să nu-i notăm aici pe deputății Mircea Rădăcină, maistru la întreprinderea de exploatări miniere, Maria Simi- niciuc, directoarea întreprinderii de confecții, și Natalia Ostafe, membră a cooperativei agricole din localitate, unitate distinsă cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, precum și pe profesorul pensionar Simion Saca, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția electorală 10, elevii școlii numărul 8, medicul veterinar A- drian Roșea, Mihai CorOlencă, administratorul asociației de locatari numărul 3, asociație model in ceea ce privește modul de colectare, sortare, depozitare și expediere a may terialelor refolosibile.în timp ce căruțele și

unde se colectează, tot felul de materiale refolosibile. Pentru, că, iată, încă de la intrare ne ifitîm- pină o frumoasă peluză cu flori, iar de jur împrejurul clăcErii — pomi și brazde de legume. Se vede de departe mina de gospodari vrednici — de la șeful centrului, Mihai Tomache, pînă la lucrătorii ■care descarcă și încarcă, sortează sau expediază materialele refolosibile. Totul, intr-o ordine și 'curățenie. de invidiat. Și meritufl lor este cu atît mai mare cu cit,, deși centrul din Dorohoi se numără printre cele mai frumoase și mai bine întreținute din țară,, nu este încă înzestrat cu utilajele trebuitoare, aproape toate lucrările de manipulare a materialelor refolosibile efectuîndu-se in .prezent prin strădania lucrătorilor săi. După cum am fost informați insă la fața locului de reprezenlamtul centralei de resort, Nicolae Caraiani, care ne-a însoțit in timpul acțiunii din cele două zile, urmează ca in cel mai scurt timp să fie dotaț și Centrul de recuperare și valorificare a /materialelor refolosibile, din Do- rohoi cu utilajele absolut necesare desfășurării unei activități mecanizate, eficiente. Se va grăbi acțiunea de amplasare a unor microoon- teinere pentru hîrtie și a unor recipiente pentru mettl și cioburi de . sticlă nu numai la ■ scările blocuri- ilor, ci și in toate unitățile comerciale, de alimentație publică și prestatoare de servicii pentru populație. Totodată, va trebui soluționat cit mai grabnic accesul direct la calea ferata a depozitului de metal, care se află la numaț. cițiva

Așa arată - și arată frumos — aleea de la intrarea în Centrul de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile din Dorohoi

Punctul de încărcare a materialelor refolosibile colectate de asociația 
de locatari nr. 3. in medalion - unul din numeroșii recipienți pentru hîrtie instalați la scările tuturor blocurilor
REZULTATUL ACȚIUNII DE COLECTARE IN CELE DOUĂ ZILE

< - in kilograme -

Materiale refolosibile 1 ianuarie — 
19 iulie 1985 20 șl 2.1 iulie 1985

fier vechi 385145 35 830
hîrtie 45 091 5 147
mase plastice 560 130
textile 1 031 140
cioburi sticlă 4 300 9 780sînt dirijate spre platforma de cîn- tărire a Centrului de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile din Dorohoi, privirii noastre nu-i vine să creadă că ne aflăm unde ne aflăm. Adică într-un punct

metri de aceasta, înlăturîndu-se anomalia din momentul de față, cind fierul vechi, pentru a fi încărcat in vagoane, trebuie să fie transportat cu un ocol de cîțiva kilometri.Aflat, în cele două zile, oriunde era nevoie de prezența sa, de la

Deși aflați în vacanță, numeroși elevi și-au înscris numele printre fruntașii acțiunii organizate în cele două zile

punctele de colectare pînă la cele două depozite de preluare, directorul întreprinderii județene de .recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, Mihai Arnăutu, ne spunea :— Este prima acțiune de o asemenea amploare care s-a desfășurat în județul nostru și rezultatele ei sint deosebit de încurajatoare. Pe lingă efectul economic, acțiunile de acest fel, organizate in mod sistematic, cu ajutorul primăriilor, au și menirea de a contribui la formarea și statornicirea unei conduite civice, a unei opinii de masă față de importanța deosebită ce se acordă materialelor recuperabile. Ne-am propus ca experiența Dorohoiului s-o extindem și în orașele Botoșani, Darabani și Săveni, ca și în alte localități viitoare centre agroindustriale ale județului.Așadar, după Rîmnicu Sărat șl Oltenița, Dorohoiui își aduce propria contribuție la realizarea, în timp, a celui mai eficient sistem de colectare a materialelor refolosibile din gospodăriile populației.Acțiunea continuă.
Petre POPA
Silvestri AIEENEI
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România_ Vă rog să acceptați cele mai sincere mulțumiri pentru felicitările șl urările pe care mi le-ați adresat cu ocazia aniversării independenței Republicii Capului Verde.Cu înaltă și frățească considerație,
ARISTIDES PEREIRA

Președintele Republicii Capului Verde

Permanența spiritului revoluționar r__ ...... zs
îffDIN ȚĂRILE SOCIALISTE

închiderea lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționaleîn temeiul Regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale, Biroul Marii Adunări Naționa le a hotărît Închiderea lucrărilor primei sesiuni a actualei legislaturi.
CRONICĂPentru perfecționarea activității și îmbunătățirea coordonării în domeniul construcțiilor de mașini și utilaje, industriei de mașini-unelte, electrotehnice și electronice, prin Decret al Consiliului de Stat a fost reorganizat Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și s-au înființat Ministerul Industriei de Utilaj Greu, Ministerul Industriei Con

strucțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Electrotehnice.Prin Decret prezidențial, în funcția de ministru al industriei de utilaj greu a fost numit tovarășul Mihai Moraru. in funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini a fost numit tovarășul Marin Nedelcu, iar în funcția de ministru al industriei electrotehnice tovarășul Alexandru Necula.
COSTINEȘTI: Deschiderea Taberei 

internaționale de tineret a Crucii Roșii RomâneLa Costinești s-a deschis,' luni, Tabăra internațională de tineret a Crucii Roșii Române, care se înscrie în cadrul acțiunilor dedicate Anului Internațional al Tineretului. Organizată de Consiliul Național, al Societății de Cruce Roșie, în colaborare cu C.C. al U.T.C., tabăra de la Costinești va oferi, timp de două săp- tămini, tinerilor reprezentanți ai societăților Crucii Roșii din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, R. F. Germania, Iugosla

via, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, S.U.A.. Turcia. Ungaria, U.R.S.S., precum și ai Crucii Roșii Române un interesant și variat program de activități instructiv-educative și recreative. menite să contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie a tinerilor din aceste țări, la cunoașterea realizărilor României socialiste, a aspirațiilor de pace și colaborare internațională ale poporului nostru. (Agerpres)
„ATLAS“ - a cincea platformă 

de foraj marinDupă o călătorie pe Dunăre, care a inceput, simbătă, la Galați și a continuat apoi de la Sulina de-a lungul coastei românești a Mării Negre, luni a sosit in portul Constanța cea de-a cincea platformă de foraj marin „Atlas".Realizare de virf a industriei noastre constructoare de mașini, a- ceastă nouă instalație de foraj la mare adîncime sub nivelul mării, construită la Șantierul naval din Galați, se caracterizează prin înălți parametri tehnico-funcționali. prin condiții de muncă și de locuit superioare. asigurate echipelor de sondori marini. La realizarea echipamentelor și a aparaturii de ridicată complexi

tate tehnică cu care este dotată platforma „Atlas" au contribuit întreprinderi și instituții industriale din numeroase centre ale tării : București. Cluj-Napoca, Timișoara, Iași. Roman, Reșița. Craiova, Brăila.Ancârată la dana specială din portul' Constanța a întreprinderii „Petromar", platforma de foraj marin „Atlas" va suporta în zilele următoare operațiunile de înălțare a pilonilor de susținere pînă la 90 de metri și de sudare a Rotoarelor de stabilizare, urmînd să se alăture apoi, in cel mai scurt timp, „familiei" de sonde de pe platoul continental românesc. (Agerpres)
tv

20.00 Telejurnal .... . .
20,15 Actualitatea în economie. • Pen

tru producții- -mari'.- pentrti“vettt= 
ti.trl sporite — lucrările' agricole' ' 
efectuate exemplar ! • Tehnic, 
modern, eficient în zootehnie 1

20,25 Teatru TV (color). „Ciuta" de 
Victor Ion Popa. Premieră, TV 
In distribuție : Mariana Buruia
nă, Margareta Pogonat, Valeria 
Secta. Petre Gheorghiu,. Dragoș 
Pislaru, Mitică Popescu, Dan 
Condurache. Cornelia Pavloyici.

• Adaptarea TV de Ioană Prodan
■ ■ ' j 'rșriDlîtnpia ArgEH"nși6giarSMW 

că,: Olimpia Arghir
21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 iulie, ora 20 — 2 august, 
ora 20. în țară : Vremea va fi căl
duroasă îndeosebi in prima parte a 
intervalului, mai ales în sud-estul tă
rii. Cerul va fi variabil, înnorări mai 
accentuate se vor produce în vestul, 
centrul și nordul țării, unde, pe 
alocuri, vor cădea averse de ploaie

însoțite și de descărcări electrice. în 
celelalte regiuni, averse izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări trecătoare în zona de 
munte/ Temperaturile minime vor. fi 
cuprinse între 12 și 22 grade, iar cele 
maxime între 25 și 35 grade, local mai 
ridicate în sud-estul țării. Izolat, con
diții de grindină. In București : Vre
mea va fi călduroasă, îndeosebi in 
prima parte a intervalului, cu cerul 
variabil, favorabil aversei de ploaie. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
18 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 32 și 35 grade.

DE LACasa de Economii și Consemna- țiuni informează depunătorii care economisesc pe instrumentele de economii prevăzute cu cîștiguri că tragerile la sorți pentru trimestrul II 1985 și pentru luna iulie a.c. la obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri vor avea loc în Capitală, în sala Casei de cultură din str. Zalomit nr. 6. astfel :— luni 29 iulie, ora 16,30, tragerile la sorți pentru acordarea cîș- tigurilor la libretele de economii cu dobindă și ciștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din București, precum și la libretele de eco-

C. E. C.nomii pentru construirea de locuințe, cu ciștiguri in materiale de construcție și pentru turism ;— miercuri 31 iulie 1985, ora 16,30, tragerea la sorți pentru acordarea cîștigurilor la libretele de economii cu dobindă și ciștiguri in autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară, precum și a obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri pentru luna iulie a.c.La aceste trageri la sorți,«Casa de Economii și Consemnațiuni acordă numeroase cîștiguri și invită pe cei interesați să• ia parte la lucrările de efectuare a tragerilor la sorți.
Ne aflăm în plin sezon estival. Pe traseele turistice ale țării, traficul rutier a devenit tot mai intens. Ca și în anii trecuți, am întreprins, în aceste zile. Cu sprijinul Direcției 

circulație din Inspectoratul General 
al Miliției, un raid-anchetă pe traseele automobilistice spre și dinspre Litoral.De la început, se cuvine remarcat faptul că, față de perioada similară din anul trecut, în aceste zile circulația rutieră pe traseele Litoralului se desfășoară în condiții de mai mare siguranță și — urmare firească a întăririi ordinii și disciplinei pe drumurile publice — cu un număr mai scăzut de nedorite evenimente rutiere soldate cu pagube umane și materiale. O altă caracteristică a circulației în aceste zile de virf ale sezonului estival este și scăderea intensității acesteia pe timp de noapte și în mijlocul zilei,-la ceasuri caniculare, lucru care nu se în- tîmpla în anii trecu.ți. De asemenea, tot mai mulți automobiliști înțeleg să acționeze în spiritul conduitei preventive, ceea ce conferă traficului un grad sporit de cursivitate șl civilizație.Cu toată strădania pe care o depun tot mai multi conducători auto pentru o comportare cit mai corectă la volan, cu toate măsurile luate de serviciile de circulație ale miliției din județele Ialomița, Constanța și Călărași, pe drumurile foarte aglomerate, unde în anumite momente se circulă „bară la bară", se mai constată încălcări' ale regulilor de circulație, abateri de la normele conduitei preventive. Principalele cauze ale producerii de accidente rămin si acum. în aceste zile, viteza excesivă, oboseala la volan, neatenția, conducerea sub influența alcoolului. neacordarea de prioritate, depășirile riscante.împreună cu tovarășul maior loan Șerbănescu, de la Direcția circulație din I.G.M., care ne-a însoțit în tim

pul raidului, am urmărit, în puncte aglomerate și în citeva localități din județele Ialomița, Constanța și Călărași, aparatele radar in funcțiune. Imensa majoritate a automobiliștilor au condus cu viteză moderată, corelată cu condițiile meteo-rutiere concrete de deplasare. N-au lipsit, din păcate, nici excepțiile. Cu numai cîțiva kilometri înainte de a intra în Urziceni. timișoreanul Ion Dumbravă (cu autoturismul personal 3-TM-4791) apasă mai mult decît trebuie pe accelerație și nu se mai

(Urmare din pag. I)ritului revoluționar. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Omenirea se află in fața unei 
noi revoluții tehnico-științifice. De 
aceea este necesar să acționăm cu 
toată hotărirca pentru înfăptuirea, 
in toate domeniile a noii revoluții 
tehnico-științifice. care să ridice 
economia și întreaga noastră socie
tate la nivelul celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii mo
derne. Dacă nu ne vom angaja cu 
toată hotărirea pe calea noii revo
luții tehnico-științifice vom rămi- 
ne în urmă în întreaga dezvoltare 
cconomico-socială, cu repercusiuni 
grave pentru întregul proces revo
luționar de făurire a noii orînduiri 
sociale, de ridicare a bunăstării 
poporului, de întărire a patriei 
noastre, a independenței sale".Tocmai această condiție revoluționară a existenței noastre determină permanența spiritului revoluționar, conceput într-o viziune multilaterală, care să includă toate domeniile gîndirii și activității umane.Spiritul revoluționar semnifică, în mod deosebit, promovarea. susținută a științei și tehnicii, a celor mai recente cuceriri ale cunoașterii umane. Știința fiind astăzi principala forță de progres a lumii contemporane, este firesc, este necesar ca o permanentă formă de existență a spiritului revoluționar să fie asociată acțiunii consecven

te pentru crearea tuturor condițiilor de afirmare și dezvoltare a științei, ca formă esențială de descoperire și promovare a noului.Un cimp larg de afirmare își găsește spiritul revoluționar in recentul Apel adresat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, Întregului popor, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea, în vederea îndeplinirii exemplare a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în contextul răspunderilor ce revin fiecăruia pe linia îndeplinirii acestui grandios program, se cuvine subliniat că fapta de muncă, atitudinea concretă de zi cu zi, angajarea în realizarea sarcinilor de la locul de producție constituie proba principală a spiritului revoluționar, a conștiinței și convingerilor socialiste.Dacă este adevărat — și este — că principala resursă de progres a societății contemporane in general, a celei socialiste cu precădere, este capacitatea de creație a omului, atunci o direcție prioritară pentru afirmarea spiritului revoluționar o constituie activitatea educativă de formare a omului nou. Cultivarea spiritului revoluționar, înțeles ca o stare de permanentă angajare în înfăptuirea politicii partidului, a idealurilor societății noastre, trebuie să constituie — așa cum din nou a subliniat tovarășul

Nicolae Ceaușescu — un obiectiv central al activității de formare a conștiinței noi socialiste, de modelare a convingerilor comuniste. Spiritul revoluționar valorizează pregătirea tot mai înaltă de care dispun, astăzi, oamenii muncii, iar continua perfecționare a acestei pregătiri constituie o condiție hotărîtoare pentru existența și afirmarea lui. Cerința de frontispiciu care trebuie să prezideze întreaga activitate de formare a conștiinței noi este cultivarea convingerii că rezultatele prestigioase obținute in construcția socialistă trebuie să îndemne la noi izbînzi, la noi realizări și mai prestigioase — expresie edificatoare a permanenței spiritului revoluționar, a eficienței lui în planul vieții eeonomico-sociale.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fi revoluționar astăzi înseamnă a face din promovarea noului un țel de viață, a crea cimp larg de acțiune factorilor decisivi ai dezvoltării contemporane, a milita pentru soluții intr-adevăr novatoare, care să creeze o perspectivă clară activității constructive a poporului. Importanța deosebită a spiritului revoluționar in viața societății moderne, în activitatea de înfăptuire a hotă- rîrilor Congresului al XIII-lea face 
ca permanenta cultivare a acestuia 
să constituie o premisă esențială a 
întăririi rolului conducător al parti
dului, a însuși progresului nostru 
economico-soeial. O concluzie și un îndemn totodată.

R.D, GERMANĂ
Extinderea bazei energeticeIn R. D. Germană se acordă o atenție prioritară sporirii continue a bazei energetice. problemă fundamentală a strategiei sale economice. Astfel. R.D.G. își propune să realizeze, in 1985. o producție de 111 miliarde de kilo- wați-oră energie electrică.In 1983 s-au produs

circa 100 miliirde de kWh. cifră de cinci' ori mai mare comparativ cu anul 1950. Creșterea din ultimii ani a fost obținută pe baza unei puteri instalate de circa 20 000 MW. concentrată îndeosebi in centrale pe bază de cărbune.în prezent, circa 80 Ia sută din energia e- lectrică a R. D. Germane se produce pe

bază de lignit, una din principalele bogății ale țării. Lignitul va continua să rămiilă încă multă vreme sursa de bază a industriei energetice a R.D.G. Concomitent, se depun eforturi sporite pentru valorificarea a noi resurse. în acest sens, o atenție deosebită se acordă în prezent centralelor atomoelec- trice.
R.S.F. IUGOSLAVIA

Constructori pe rîurile de
(Urmare din pag. I)ani a trecut Carpații în lung și în lat, de la Lacul Roșu la Bicaz și de acolo a coborît la Argeș, Rovi- nari, Porți și iarăși a urcat la Sebeș cu brigada sa de secui înfrățită cu marea familie a hidroenergeticie- nilor. O grăitoare mărturie a acestei frății sint marile hidrocentrale rămase pe urma noastră, mi-a spus el.îl mai văd și pe tinărul inginer Țurcanu, stagiar la Porți, șef de lot la Tău pe Sebeș. Cobor cu el în uzina subterană, care a fost predată cu o lună înainte de termen montorilor de turbine. îmi spune că este o lucrare frumoasă., Bine gindită și bine executată.Dar nu pot să-1 uit . pe inginerul Dănilă, el însuși de pe Someș, cel care printr-o explozie îndrăzneață a urnit un munte în Valea Lupilor la Argeș, ză- găzuind in cîteva ore apele rîului, economisind timp și materiale. îl revăd apoi la clubul șantierului, in pauza dintre două explozii, ascul- tînd la Tarnița pe Someș vioara lui Ștefan Ruha, recitalul lui Carmen Galin și Anton Tauf. Spirit , viu și subtil, îmi spunea, cu spontaneitate glumeață, că urcă. pe o altă scenă. a vieții de constructor, sus pe Retezat,, la Riul Mare, sub vestigiile trecutului bimilenar, printre cetățile dacice și romane, spre a zidi o nouă cetate, un nou amfiteatru, un nou spațiu de civilizație și cultură. Ne-am despărțit peste vreo trei ani, după o șezătoare literară organizată în frumoasa lor sală de cultură ridicată ca un templu în centrul noii. așezări montane din Munții Retezat. De la Poiana Horii, de sub muntele Vlădeasa, îmi face o invitație prietenoasă inginerul Găbudea- nu, șeful șantierului de la barajul din Beliș. Mă trece apoi din Apuseni în Cârpeli. la Șugag, de unde dirijează lucrările noilor hidrocentrale de pe Valea Sebeșului.în sfîrșit, îmi întinde o mină prietenească peste arcul anilor și Gheorghe Sălăgeanu. Elevi fiind, ju- casem fotbal amindoi in aceeași curte a liceului Mihai Eminescu din Satu Mare. Născuți și crescuți în cimpie, nu ne-am fi închipuit niciodată că ne vom revedea tocmai îrt Carpați și la Dunăre, ba chiar și pe un teren de

fotbal cu totul neobișnuit, fiind amenajat în mijlocul pădurii, pe o creastă de munte, chiar în Valea Frumoasei a lui Sadovea- nu. unde — după o zi încordată de bătălie cu stin- cile și pădurile montane — pe fostul meu coleg de liceu, inginerul Gheorghe Sălăgeanu, Erou al Muncii Socialiste, titlu dobîndit pentru construirea barajului de la Porțile de Fier, îl regăsesc, ca director la Sebeș, jucind în amurg fotbal cu oamenii săi.Căci prima mea întilnire cu acest dîrz hidroenerge- tician a avut loc încă pe cînd era stagiar la Bicaz. I-am urmărit de aproape traiectoria din ultimele două decenii. îl văd în pantalonii săi bufanți, pe trupul lui de atlet, cu obrajii bronzați de încăpățînat în situații grele, dar radiind în mod obișnuit un surfs cald și încurajator. L-am surprins la Bicaz trecînd cu funicularul peste barajul ce se înălța, văzîndu-1 zburînd peste munte și vale ; mi s-a părut la un moment dat că plutește ca pasărea în povești și mi-am amintit de pînzele lui Chagall cu muzicantul care zboară peste acoperișuri.Numai că el purta în mină, în loc de vioară, calculatorul și rigla, in timp ce plutea peste meleagurile vrăjite ale Moldovei lui Sadoveanu.Apoi l-am mai văzut săltînd peste Ceahlău și coborind cu turmele mai la vale, ca și un baci, și aspru și blind, ca să-și mute țarcul pe un alt picior de plai, în Valea Lupilor, la Vidraru, desferecînd oglinda vrăjită a unui lac ascuns în munți, pe care, in zilele noastre, vislește, fă- cîndu-și antrenamentul, echipajul nostru de canotaj, multicampion olimpic gi mondial, care se pregătește pentru noi victorii ale României în Europa și în lume.Și îl mai revăd pe Gheorghe Sălăgeanu pe valuri învolburate, la postul de comandă al primei noastre platforme plutitoare cu care a început închiderea Dunării la Porțile de Fier. Putea să înceapă turnarea marelui baraj și eu l-am urmărit uimit cum saltă peste ape la Gura Văii, peste stincile legendare Moșul și Baba, peste marele arc de beton și lumină, arc zămislit din

acest zbor continuu al miilor de constructori.Și de aici urcă iarăși pe Sebeș și abia pot să țin pasul cu el in timp ce trece ca un zmeu peste Șugag, Tău, Gâlceag și Oașa, peste bradul strîmb al lui Sadoveanu din Valea Frumoasei, peste Piatra Jidovilor și Cuibul Vulturilor, cele mai înalte piscuri din această regiune unde constructorii dau un nou destin Carpaților.Am dat apoi de urmele lui peste cîțiva ani, cu totul pe neașteptate, în centrul 'Europei, in orașul lui Diirer, în bătrîna urbe Niirnberg.M-am oprit în noul port al orașului, denumit „Europa Haffe". Aici este inima canalului Dunăre- Rin-Maine, în construcție, care, în final, pînă în anul 2000 urmează să lege Marea Neagră de Marea Nordului, portul Constanța de portul Rotterdam. Eram condus de inginerui-șef al șantierului pe această porțiune aproape terminată. El îmi spusese că, din păcate, viitorul șantierului este cam nesigur din cauza neînțelegerii dintre diferitele .societăți. ’ Mi-a vorbit cu multă căldură și entuziasm despre lucrările de la Porțile de Fier, pe care Ie-a vizitat cu mai mulți specialiști din lume, conduși de însuși inginerul Sălăgeanu.De curînd am citit în ziare că Porțile de Fier au luat titlul de „Erou al Muncii Socialiste". Am felicitat prin telefon pe constructorul barajului Gheorghe Sălăgeanu, care de 9 ani lucrează în fruntea Trustului de construcții hidroenergetice. Am întrebat de maistrul Vida și de meșterul Blănaru. Mi s-a răspuns că Vida s-a pensionat și nu mai este. Nici Blănaru nu mai este, a căzut Ia datorie. Păstrăm un moment de tăcere amîndoi. Acești oameni care au lăsat in urma lor o operă constructivă admirată în lumea întreagă, drept mărturie a geniului creator românesc, acești oameni minunați rămin vii, în amintirea marii familii din care au făcut parte, precum și în paginile reportajelor și- cărților noastre.— Ce face meșterul Filip și Kecsedi cu secuii lui ?— Lucrează amîndoi la Șugag, pe Sebeș. Aflu că inginerii Dănilă și Găbu- deanu stau și acuma de

energiestrajă pe Riul Mare și pe Sebeș cu mai multe hidrocentrale puse în funcțiune și altele Ia care se mai lucrează. Inginerul Țurcanu a fost mutat la trust de unde coordonează noile lucrări din zona Caransebeș.— Ce vă face familia ?— Mulțumesc ! Am un nepot după fată.— Și băiatul ?— E inginer Ia Porțile de Fier II.— Cum ați putea exprima sintetic, tovarășe Gheorghe Sălăgeanu, ce a adus nou Congresul al IX-lea în acest domeniu ?— Pentru asta ar trebui să număr kilowații.In timp ce el număra kilowații eu eram cu gîn- dul la oamenii care au transformat înfățișarea țării, cunoscînd și e' un nou destin măreț. La cei prin a căror muncă titanică s-au ridicat noi așezări economice, culturale și sociale. S-au deschis cele mai tinere porturi din Europa și lume, la Gura Văii, pe insula Ostrov, la Cernavodă și Medgidia unde, o altă strălucită realizare a „Epocii Ceaușescu", canalul Dunăre-—Marea Neagră, deschide o nouă cale navigabilă spre Europa și lume vaselor de sub toate pavilioanele.Nu mai sîntem demult o țară undeva la marginea preocupărilor Europei, ci în centrul problemelor sale vitale, la a căror rezolvare contribuie in mod substanțial politica de pape și colaborare între popoare, inițiată de Congresul al IX-lea și susținută strălucit de inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cuvintele sale rostite la Rovinari Ie Înțelegem acum mai bine : „Sintem un popor care știm să muncim ! Din rîndul poporului nostru s-au ridicat multi oameni de știință, mulți înaintași în domeniul tehnicii! Acum, cînd dispunem de uriașe forțe în domeniul cercetării, cînd avem o puternică forță în toate unitățile, un nivel crescut de cultură tehnică și generală. de pregătire profesională, trebuie să acționăm in așa fel incit poporul nostru să obțină noi și noi cuceriri in domeniul științei și tehnicii, și in multe domenii să ocupe primul loc I Și putem să facem acest lucru !“

Modernizări înIn portul iugoslav Koper. de pe țărmul nordic al Mării Adriatice, se află in construcție un elevator capabil să realizeze transportul unei cantități de 500 000 tone de mărfuri pe an. Se prevede ca traficul de mărfuri să totalizeze în acest, an peste 3,5 milioane tone, ceea ce reprezintă un spor de peste 25 la sută față de anul trecut. Concomitent la Bosanski-Șa- mat. de pe riul Sava. se construiește un nou port fluvial, care, dispunind de patru dane si de un terminal pentru mărfuri conteine- rizate. va avea o capacitate de 4 milioane tone anual. în scopul realizării unei strînse legături intre transporturile fluviale si cele feroviare. portul va fi legat de marea cale ferată Vroplie — Sara- ievo — Kardelievo și. prin aceas-

flota comercialăta. practic de întreaga rețea feroviară a țării.își sporește mereu capacitatea și se modernizează flota comercială a tării. In actualul cincinal ea va fi dotată cu 74 de nave noi. avînd o capacitate de peste 1 milion tone. Acestei creșteri îi corespunde intensificarea activității șantierelor navale, care constituie una din cele mai importante ramuri ale economiei naționale a Iugoslaviei, o mare oarte din vasele construite fiind destinate exportului. In acest an. la șantierele navale din Split. Pola și Rieka vor fi construite 60 de nave. între care 5 petroliere de cite 100 000 de tone.Pentru modernizarea flotei comerciale, in ansamblu, se prevede alocarea unei sume de peste 100 miliarde dinari.
R.P. UNGARĂ

Ritmurile urbanizăriiNumărul orașelor a crescut aproape de două ori în R. P. Ungară. in anii socialismului, ajungînd- Ia 109, față de 56, înainte de eliberare. Ex- ceptînd Budapesta, a cărei întîietate ca centru urban, economic și cultural rămine, in continuare, incontestabilă, 8 alte orașe au peste 100 000 de locuitori, dintre care Miskolc și Debrețin au,

fiecare, mai mult de 200 000 de oameni.Urbanizarea a luat o amploare deosebită după 1960, ca rezultat, înainte de toate, al politicii de industrializare. îndreptate spre transformarea Ungariei într-o țară mediu dezvoltată. Dacă înainte de eliberare o- biectivele industriale erau concentrate cu precădere la Budapestei. ulterior s-au construit numeroase o-

biective economice in diferite alte orașe ale tării. Ca rezultat, pe harta economică au apărut asemenea noi centre industriale ca Dunajvâros, Ajka, Varpalota și Kazinc- barcika.Concomitent, se desfășoară ample lucrări de modernizare a o- rașelor vechi, acor- dîndu-se o mare atenție conservării tezaurelor arhitectonice ale acestora.
R.S. VIETNAM

O nouă hidrocentralăSituată pe fluviul Dong Nai. la circa 80 km nord-est de orașul Ho Și Min. hidrocentrala Tri An. eu o putere instalată de 320 000 kW, va Ii cea mai importantă din partea de sud a țării.- Ea va produce anual pină la 1,5 miliarde kWh pentru centrele industriale din. împrejurimi. Lacul de acumulare, aflat in formare, va asigura irigarea unei suprafețe de 250 000 ha de orezarii, precum și aprovizionarea cu apă a populației, a întreprinderilor industriale, forestiere si piscicole locale. Se estimează că lacul de acumulare va produce, totodată, peste 2 000 tone de pește pe an.Primul țăruș a fost, bătut pe șantier in februarie 1982. Cinci mii de muncitori au trecut la realizarea lucrărilor de infrastructurii necesare : șosele, căi ferate, linii elec

trice. Brigăzi de tineret defrișează o suprafață de 20 000 ha de pădure.Costul total al investiției se va ridica la aproximativ 6 miliarde de dongi. El va fi acoperit atit din bugetul'statului, cit și din bugetele • provinciilor meridionale. S-a născut o largă mișcare de masă, de sprijinire a șantierului cu fonduri bănești, iar provinciile din delta Mekongului s-au angajat sâ furnizeze constructorilor, anual, cite 4 500 tone orez, 2 000 tone de carne, 2 000 tone zahăr și alte produse. Dacă inițial s-a apreciat că lucrările de construcție vor dura 6—8 ani. in prezent, tinindu-se seama de ritmul muncii de ne șantier si de entuziasmul cu care acest o- biectiv este susținut de populație. 6e apreciază că termenul va putea fi redus cu doi ani.

lui circulație al miliției județului Ialomița, maiorul Constantin David, cei doi au dat același răspuns, parcă tras Ia indigo : „Mă grăbeam". Răspuns pe care aveam să-1 mai auzim și de la bucureșteanul Nicolae Picu, care a fost surprins cu autoturismul 3-B-3013 circulînd cu 97 kilometri pe oră.— In ceea ce privește graba de care unii automobiliști mai dau dovadă, pentru a prinde, zic ei, cîteva minute în plus de plajă — ne spune tovarășul colonel Marin Voinea, șeful

fost decît o invîrtitură de roată. Suficientă pentru a pierde controlul asupra volanului. Mașina a intrat în șanț și a fost grav avariată, iar cel de la volan, împreună cu soția, în loc să ajungă pe plajă, s-au trezit la spital. Și, din nefericire, nu este singurul caz de acest fel.Din testele pe care le-am făcut împreună cu maiorul loan Șerbănescu rezultă că oboseala survine, de regulă, după parcurgerea unor trasee lungi, fără pauze pentru odihnă, ca și in cazul plecării la drum
PE TRASEELE SPRE Șl DINSPRE LITORAL

O circulație rutieră cursivă, civilizată
oprește decît după o puternică izbitură în spatele autoturismului l-B-3580, iar acesta, la rindu-i, ii tamponează pe un alt bucureștean, l-B-9866. Cel mai mult a avut de suferit, fiind grav avariat, autoturismul surprins la mijloc, iar cel mai puțin, cel al timișoreanului vitezo- man. Graba și fapta Iui sint cu atît mai de neînțeles, dacă avem în vedere că e șofer de meserie. Prin fața aparatului radar instalat pe drumul foarte aglomerat care străbate comuna Ograda, unde ne aflăm împreună cu corespondentul nostru pentru județul Ialomița, Mihai Vișoiu, prahoveanului Fănică Ocheșelu (5-PH- 5754) i-a lipsit numai un singur kilometru pentru a înregistra nedorita și periculoasa performanță de a trece prin localitate, ca un bolid, cu 100 pe oră. Tot prin același punct, a trecut cu 93 kilometri pe oră și băcăuanul Ion Costea (2-BC-4400). La întrebarea pusă de șeful serviciu-

serviciului circulație al miliției județului Constanța — este cit se poate de dăunătoare și in multe cazuri ea a contribuit la scurtarea concediului. Este bine de reținut de către toți conducătorii auto din alte județe, care vin spre Litoral, că porțiunea de drum de circa 80 kilometri de Ia nodul Giurgeni pînă Ia Constanța, unde se înregistrează și cele mai frecvente depășiri de viteză, că este un traseu extrem de dificil în aceste zile toride. intrucît soarele bate, în cea mai mare parte a zilei, drept in parbriz. La aceasta se adaugă și Oboseala, care duce la adormirea șoferului la volan.. Așa cum s-a întîmplat cu Constantin Vizitiu din Mizil, care a plecat cu autoturismul 2-PH-6928 lă două ceasuri după miezul nopții și a condus fără nici cea mai mică întrerupere pentru odihnă. Pe raza comunei Nicolae Bălcescu, de la oboseală pînă la adormirea la volan n-a mai

la miezul nopții, pentru a se ajunge cit mai de dimineață pe plajă. Șase ore și jumătate s-a aflat neclintit la volan, de la ora 4 pihă la ora 10,30, cînd a ajuns la Urziceni, craioveanul cu autoturismul 3-Dj-3858, (cu 3 adulți și 3 copii in mașină) fără să facă nici o pauză pentru relaxare. Așa au procedat, stînd cite 6 și 7 ore permanent la volan, și si- bianul Valeriu Bălășoiu (2-SB-6968), și brașoveanul Gheorghe Bolboroș (2-BV-8962) și Niculița Andronache din Rîmnicu Vîlcea (2-VL-3685) și alții. In toate aceste cazuri, prima măsură pe care o iau agenții de circulație este aceea de a solicita automobiliștilor să tragă mașinile pe dreapta pentru relaxarea și odihna necesare.O altă cauză generatoare de accidente cu consecințe dintre cele mai grave o constituie conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Participăm la un sondaj în Constanța și în cîteva sta

țiuni de pe Litoral după orele 22 seara și dimineața, înainte de orele 8. Zeci și zeci de șoferi nu se tem de fiolă, nu o înverzesc. Tocmai cînd ne pregăteam să consemnăm, bucuroși, eșuarea sondajului, Nicolae Tararache din Ceamuriia de Sus este primul 'surprins conducind sub influența alcoolului. Primul, dar și nu pentru prima dată în ceea ce-1 privește, intrucit el mai avea două asemenea abateri plus alte trei pentru viteză excesivă. Tot sub influența alcoolului au fost surprinși cei de la volanul autoturismelor 2-GJ-1235. l-TL-5016, l-BR-8880. care au făcut pe loc cunoștință cu rigorile legii.In contrast cu aceste cazuri nedorite, este locul să subliniem că în timpul raidului nostru, pe toate traseele străbătute din județele Ialomița, Constanța și Călărași am în- tîlnit mulți conducători auto profesioniști și amatori respectînd cu strictețe regulile de circulație, apli- cînd normele conduitei preventive. Din nenumăratele exemple vrednice de urmat nu putem să nu-i amintim aici pe cei de la volanul autovehiculelor de mare capacitate și cu remorci 31-IL-951 și 31-CT-4813, care opreau din loc în loc, . pentru ca autoturismele să-i poată depăși, după cum tot ăici se cuvine să-i consemnăm și pe cei de pe autoturismele 2-NT-3102,1- GJ-1051, 2-AR-5925, l-B-29553,2- TM-8200 și alții, care circulau corect, atent. Dacă fiecare participant la traficul rutier — de Ia biciclist pînă la conducătorul unui autovehicul greu, cu gabarit depășit — ar respecta regulile de deplasare și pe ceilalți parteneri de drum, nu s-ar mai înregistra nici un eveniment nedorit, chiar și in condițiile acestor zile de virf ale sezonului estival.
Asupra altor aspecte întilnite în 

timpul raidului nostru vom stărui 
intr-unui din numerele viitoare ale 
ziarului.

Petre POPA

Informații
ATLETISM. Timp de două zile, stadionul „1 Mai" din Slobozia a fost gazda primitoare a finalei celei de-a 8-a ediții a concursului național sătesc de atletism dotat cu „Cupa 

Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție", competiție inclusă în cadrul „Daciadei". Au participat peste 300 de sportivi șl sportive reprezentînd lucrătorii ogoarelor și locuitorii de la sate din toate județele țării.Iată ciștigătorii probelor individuale : feminin : 100 metri — Elisabeta Palecser (Suceava) ; 800 metri — Pe- truța Riciu (Buzău) ; săritura in lungime — Mioara Ungureanu (Vil- cea) ; aruncarea greutății — Mariana Senciuc (Suceava) ; masculin : 100 metri — Bela Sandor (Galați) ; 1 500 metri — Mihai Alesu (Prahova) ; săritura în lungime : Dumitru Fotache (Bihor) : aruncarea greutății — Vasile Ciulei (Tulcea).Pe echipe, cîștigătoarea „Cupei U.N.C.A.P." a fost reprezentativa județului Ialomița (297 puncte), urmată de Suceava (277 p.) ; Dolj (268 p.) ; Satu Mare (262 p.) ; Buzău — (253 p.) etc.Competiția a constituit și o reușită a organizatorilor. Se cuvin apreciate eforturile încununate de succes ale gazdelor : U.J.C.A.P. Ialomița. Comitetul județean U.T.C. și 
C.J.E.F.S. (Mihai Vișoiu).

BOX. Turneul internațional, de la Balaton s-a încheiat cu un frumos succes pentru tinerii pugiliști români, care au obținut trei locuri în- tii. In finala categoriei muscă, Marcel Tudoriu l-a invins prin abandon in repriza a III-a pe vest-ger- manul Beschen. La categoria cocoș, Ivan Lavrente și-a adjudecat victoria Ia puncte in fața lui Gittner (R. D. Germană). Daniel Măeran, unul dintre cei mai tehnici boxeri ai turneului, a terminat învingător la categoria pană, ciștigind la puncte finala cu canadianul Moffa. Iorgu Caraman (categoria ușoară) și Vasile Damian (categoria semigrea) au fost,

sportivede asemenea, finaliști, clasîndu-se însă pe locul doi.
JUDO. La competiția internațională pentru juniori „Turneul Prietenia" de la Debrețin (Ungaria) sportivii români au cucerit două victorii. In finala categoriei 95 kg, Dumitru Anițoaie l-a învins pe Be- ruașvili (U.R.S.S.), iar în cea de la categoria 86 kg, Ferenc Szabo l-a întrecut pe Gutschke (R. D. Germană).
CICLISM. Turul Bulgariei s-a încheiat la Sofia cu victoria bulgarului Petar Petrov, urmat în clasamentul final de coechipierul său Stoicev — (la 1’37”) și Raab (R. D. Germană) — la 2’16”. Pe echipe a cîștigat selecționata sindicală a Bulgariei. Formația de tineret a României s-a clasat pe locul 14.
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează :

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „MULTIPLA" 

LOTO DIN 28 IULIE 1985
FAZA IEXTRAGEREA I: 8 26 32 11 13 7561 3 58.EXTRAGEREA a Il-a: .9 24 18 2355 66 62 68 21

FAZA a Il-aEXTRAGEREA a III-a: 22 27 4413 5 30 9 84 33EXTRAGEREA a IV-a: 46 55 703 79 49 89 14 39EXTRAGEREA a V-a: 17 68 77 1356 25 16 18 82EXTRAGEREA a Vl-a: 62 72 284 88 67 11 74 26EXTRAGEREA a Vil-a: 66 75 7624 60 27 17 3 18EXTRAGEREA a VIII-a: 5 16 1288 11 90 41 2 79FOND TOTAL DE CIȘTIGURI !1 326 782 LEI.
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Manifestâri consacrate aniversării 
a două decenii de la Congresul 

al IX-lea al P.C.R.
DAMASC 29 (Agerpres). — La 

Centrul cultural din orașul Homs 
(Siria) a avut loc o amplă manifes
tare, care a inclus o adunare fes
tivă și vernisajul unei bogate ex
poziții de carte și al unei expoziții 
de fotografii consacrate remarcabi
lelor realizări obținute de poporul 
român în perioada de la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

In expoziția de carte, la 
loc central au fost expuse vo
lume din operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele . Republicii Socialiste 
România, publicate in diferite limbi 
pe toate meridianele globului, ex
presie a unanimei aprecieri de care 
se bucură in lume personalitatea 
conducătorului partidului și statu
lui nostru.

Au participat Abdel Razak 
Ayoub, membru al Comandamen
tului Regional al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, președin
tele Asociației de prietenie Siria— 
România, membri ai conducerii lo
cale de partid și de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, un foarte numeros public.

In alocuțiunile rostite s-a subli
niat că cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. a reprezentat o piatră de 
hotar pentru partidul și poporul 
român, el inaugurind epoca celor 
mai grandioase realizări din istoria 
României, cunoscută sub numele de 
„Epoca Ceaușescu". Vocația con
structivă și de pace a poporului 
român a fost dusă pe cele mai 
înalte culmi sub conducerea celui 
mai iubit fiu al său, de la a cărui 
alegere în fruntea partidului se 
împlinesc două decenii. In context,

Instalarea noului președinte 
al Republicii PeruLIMA 29 (Agerpres). — I?a Palatul Legislativ din Lima a avut loc, în prezenta membrilor Congresului Național și a invitaților de peste hotare, ceremonia instalării oficiale în funcfie a noului președinte al Republicii Peru, Alan Garcia Perez. Au participat șefi de state, reprezentanți ai acestora, miniștri de externe, lideri politici latino-americani, reprezentanți ai unor organizații internaționale și regionale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost reprezentat la instalarea președintelui Republicii Peru de tovarășa Maria Ghițulică, vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Vizita președintelui R. P. Chineze în S. U. A.WASHINGTON 29 (Agerpres). — Popoarele tuturor- țărilor? se opun1 cursei înarmărilor, doresc să prevină războiul. Vocile care se,, ridică in favoarea păcii devin din ce in ce mai puternice și forțele opuse războiului cresc constant. Popoarele lumii doresc o pace durabilă și stabilă, dar omenirea este departe de a fi liniștită — a declarat, la Los Angeles, Li Xiannian, președinteleR. P, Chineze, aflat în vizită înS. U.A.Arătînd că guvernul chinez urmează o politică externă independentă de pace, Li Xiannian a spus : susținem că respectul reciproc al suveranității și integrității teritoriale,Continuitatea eforturilor tuturor statelor - cerință esențială pentru edificarea securității europene
„Noi, europenii, avem nevoie să ne întîlnim continuu, 

să discutăm problemele pe principiile egalității, să găsim 
soluțiile care să asigure colaborarea, pacea, unitatea Eu
ropei, bazată pe respectul orînduirii fiecăruia, pe inde
pendența fiecărei națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU
Prima conferință — o 

bază de pornire. Adoptînd Î:1 urmă cu un deceniu Actul final de la Helsinki, eveniment deosebit de important nu numai pentru evoluțiile politice de pe continent, ci din întreaga lume, reprezentanții celor 35 de state participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa porneau de la premisa că Edificarea unui sistem durabil de securitate și cooperare pe continent, făurirea unei Europe unite, bazată pe colaborarea pașnică și egală între toate țările, nu se va re
zolva dintr-o dată, printr-o con
ferință unică, ci poate să fie doar 
rezultatul unui proces de durată, al 
eforturilor permanente și susținute 
ale tuturor statelor. Tocmai de aceea, în documentele semnate în capitala finlandeză a fost incorporat un capitol special, „Urmările C.S.C.E.", conceput ca parte integrantă, organică a Actului final. în acest capitol au fost, astfel, prevăzute o serie de prevederi exprese, care chiar dacă nu răspundeau întru totul așteptărilor majorității statelor participante, între care și România, au permis totuși organizarea unor noi intilniri ale reprezentanților celor 35 de state și, în acest fel, o anumită continuitate a procesului început la Helsinki.încă în cuvîritarea rostită de la tribuna conferinței general-europene, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fundamentind concepția țării noastre în această privință, arăta că odată cu semnarea 
Actului final incepe de fapt o etapă 
nouă, hotăritoare — cea a aplicării 
ferme in viață a principiilor adop
tate și angajamentelor asumate. Cu alte cuvinte, țara noastră a conceput și concepe continuitatea procesului inaugurat prin Conferința la nivel înalt din 1975 ca o condiție de prim ordin a înfăptuirii prevederilor în

au fost prezentate cifre și date re
flectând progresul neîntrerupt și 
multilateral înregistrat de România 
socialistă in această perioadă.

Relevțndu-se cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și cooperare 
româno-siriene. s-a evidențiat rolul 
hotăritor avut de întâlnirile și hotă- 
ririle adoptate de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, care au deschis noi per
spective conlucrării fructuoase din
tre cele două țări și popoare prie
tene.

ISLAMABAD 29 (Agerpres). — 
Cu prilejul aniversării a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, în ca
pitala Pakistanului a avut loc o 
conferință de presă, în cadrul că
reia a fost evocată importanța 
deosebită a acestui eveniment, care 
a inaugurat cea mai fructuoasă 
perioadă din istoria României. Au 
fost evidențiate realizările remar
cabile obținute de poporul român 
în toate domeniile vieții materiale 
și spirituale, activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu con
sacrată dezvoltării neîntrerupte a 
României socialiste, ridicării ei pe 
cele mai înalte trepte de civiliza
ție și progres. Au fost relevate, de 
asemenea, politica externă de largă 
colaborare internațională, promova
tă cu consecvență de partidul și 
statul nostru, inițiativele de amplu 
răsunet internațional ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în scopul 
asigurării păcii, înfăptuirii dezar
mării, in primul rînd nucleare, in
staurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, realizării 
unui climat de înțelegere și cola
borare intre toate statele lumii.

După depunerea jurămîntului, președintele Alan Garcia Perez a adresat un mesaj națiunii, în care a prezentat liniile directoare ale noului guvern în domeniul politicii interne și externe.în ceea ce privește politica externă, Alan Garcia Perez a arătat că Republica Peru va dezvolta relații de prietenie și solidaritate cu țările Americii Latine și va participa la activitățile mișcării de nealiniere. El a declarat că țara sa sprijină acțiunile Grupului de la Contadora", destinate soluționării politice a conflictelor din America Centrală.
neagresiunea mutuală, neamestecul a în treburile interne, egalitatea și avantajul reciproc și coexistenta pașnică constituie principii sănătoase in călăuzirea relațiilor dintre state. Raporturile dintre China și Statele Unite corespund, în esență, principiilor menționate.. Șeful statului chinez și-a exprimat speranța că relațiile chino-so- Vietice vor fi normalizate, adăugind că R. P. Chineză ar dori, de asemenea, o îmbunătățire a relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, ca și a celor dintre Europa răsăriteană și cea occidentală — transmite agenția China Nouă.

scrise în documentele semnate, în vederea transformării Europei 'intr-un continent al securității, colaborării și înțelegerii intre popoare, în acest cadru, România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu ău subliniat în mod stăruitor că prima conferință trebuie considerată nu ca un 
punct terminus, ci ca o bază de ple
care, o platformă de lansare spre noi 
acțiuni pe calea înfăptuirii obiective
lor stabilite.în cristalizarea acestui punct de vedere, țara noastră" a pornit de la faptul că enunțarea principiilor și a modalităților de realizare, înscrierea lor într-un document și semnarea acestuia nu însemnau, automat, șî 
soluționarea efectivă a problemelor, instaurarea de la sine a noilor relații care fuseseră preconizate ; pentru 
aceasta este nevoie de o perioadă de 
timp, care să permită traducerea în 
Viață, adîncirea înțelegerilor concre
te, perfecționarea lor continuă, am
plificarea și intensificarea raportu
rilor interstatale pe toate planurile, 
extinderea și aprofundarea conlucră
rii directe între toate țările partici
pante. în același timp, România a avut în vedere și o altă realitate, și anume că după încheierea primei conferințe general-europene au rămas deschise și nu și-au putut găsi rezolvarea un șir de probleme de importanță decisivă pentru înfăptuirea securității pe continent. Pornind tocmai de la această situație, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat în mod stăruitor necesitatea continuării neîntrerupte, sub diverse forme, a . dialogului dintre statele participante.

O problemă esențială — 
aspectele militare ale secu
rității A?a cum es*;e cun°scut> din păcate, în deceniul care a trecut de la semnarea Actului final, cursul

helsinki, ÎNTREVEDERE MANO-SOVIETICAHELSINKI 29 (Agerpres). — Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, care va participa la reuniunea de la Helsinki consacrată marcării celei de-a zecea aniversări a Conferinței pentru securitate și cooperare In Europa, s-a întilnit. luni după-amiază, cu Eduard Șevardnadze, . ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., un salut cordial și cele mai bune urări.
Festivalul mondial al tineretului

și studenților de la Moscova
• Intilniri ale conducătorului delegației române © Participarea 
reprezentanților țării noastre la numeroase activități politice, 

cultural-artistice și sportive

U.T.C. și totodată, întîlniri- tovarășul

MOSCOVA 29 — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : La Moscova au continuat manifestările din cadrul celui de-al XII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților.Tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al C.C. al U.T.C., conducătorul delegației tineretului din țara noastră la cel de-al XII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, s-a întilnit, luni, cu Stanka Șo- pova, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist (U.T.C.D.) din R.P. Bulgaria. în cursul convorbirii a fost evidențiată dorința reciprocă de dezvoltare continuă a relațiilor dintre U.T.C.D., relevindu-se, rolul determinant al lor tradiționale dintre vuvarușiu Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, asupra ansamblului raporturilor de prietenie și colaborare rodnică româno-bulgară.în aceeași zi, tovarășul Nicu Ceaușescu a avut o întilnire cu Miroslav Stepan, președintele Uniunii Internaționale a Studenților (U.I.S.), prilej cu care a fost subliniată însemnătatea deosebită a Anului Internațional al Tineretului, a cărui deviză — „Participare, Dezvoltare, Pace" — reflectă fondul de opțiuni și aspirații . fundamentale ale tineretului și studenților de pretutindeni.
★Membrii delegației tineretului din România au luat parte activă, în cea de-a treia zi a festivalului, la numeroase activități politice, cultural- artistice și sportive.La Centrul de dezbateri consacrate problematicii dezarmării și păcii, reprezentanții tineretului român au prezentat pe larg concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia apărarea vieții și a păcii pe planeta noastră, încetarea cursei înarmărilor și trecerea urgentă la dezarmare, și in primul rind la dezarmarea nucleară, reprezintă problema fundamentală a lumii contemporane. Au fost relevate inițiativele și. propunerile de larg ecou international ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd realizarea acestor deziderate fundamentale ale popoarelor, ale tinerei generații, precum și marile acțiuni pentru dezarmare desfășurate in țara noastră,‘la chemarea' secretarului general al partidului.Luind cuvintul in cadrul Centrului consacrat problemelor legate de mar

evenimentelor nu a răspuns așteptărilor și speranțelor popoarelor. Deteriorarea situației politice, ca urmare, îndeosebi, a intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, și, în pri
10 ANI DE LA SEMNAREA 

ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI

mul rînd, a înarmărilor nucleare, a perpetuării ingerințelor și politicii de forță și presiuni, agravarea și creșterea încordării au pus in evidență cum nu se poate mai clar necesitatea fundamentală a menți
nerii și dezvoltării cadrului institu
țional de negocieri multilaterale dintre cele 35 de state participante. Nu întîmplător, în momente din cele mai complexe, de cumpănă, ale procesului inaugurat la Helsinki, cum a fost reuniunea general-europeană de la Belgrad și, mai tîrziu, aceea de la Madrid, România, precum și alte state profund atașate obiectivului securității și cooperării pe continent au subliniat importanța continuității cadrului instituțional al C.S.C.E., considerînd aceasta drept „piatra de încercare" a respectării obligațiilor asumate prin semnarea Actului final și, în orice caz, limita minimă a rezultatelor cu care să se încheie aceste reuniuni.Așa cum se știe, mecanismul de lucru stabilit Ia Helsinki a permis organizarea a două noi reuniuni general-europene, cea de a treia urmînd să-și desfășoare lucrările, începînd din noiembrie 1986, la Viena. Concomitent cu aceasta, de-a lungul celor 10 ani au avut loc o serie de reuniuni de experți consacrate: negocierii unei noi metode de reglementare pașnică

în numele tovarășului Mihail Gorbaciov și al conducerii sovietice, ministrul de externe al U.R.S.S. a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc și cele mai calde, urări.în cursul convorbirii au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-sovietice în spiritul înțelegerilor' la cel mai înalt nivel și s-a făcut un schimb de vederi cu privire la unele probleme internaționale, îndeosebi cele care fac obiectul reuniunii din capitala Finlandei.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.

carea Anului Internațional al Tineretului, reprezentanții tineretului român s-au referit, pe larg, la profundele semnificații ale acestei manifestări proclamate de O.N.U. din inițiativa țării noastre, evidențiin- du-se faptul că, prin interesul larg pe care l-a suscitat, prin multiplele și amplele acțiuni de marcare, prin structurile create la nivel național, regional și mondial, Anul Internațional al Tineretului este in măsură să conducă la realizarea nobilelor sale obiective — ameliorarea condiției materiale și spirituale a tinerei generații contemporane, sporirea participării sale la viața societății, la modelarea prezentului și viitorului de pace al umanității.La dezbaterile pe marginea problematicii A.I.T., reprezentanți ai organizațiilor de tineret și studenți — de diferite orientări politice, filozofice sau religioase — au relevat, in intervențiile lor, însemnătatea deosebită și oportunitatea inițiativei românești privind marcarea Anului Internațional al Tineretului, preocuparea permanentă a țării noastre pentru promovarea și apărarea intereselor specifice tinerei generații-La Centrul de dezbateri consacrate problemelor instaurării unei noi ordini economice internaționale, in spiritul concepției președintelui Nicolae Ceaușescu, reprezentanții tineretului român au subliniat imperativul restructurării radicale, revoluționare a raporturilor dintre state, al. statuării acestora pe baze noi, democratice, scoțînd în evidență rolul important al tinerei generații in lupta popoarelor pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru o lume a justiției și echității. în cadrul dezbaterilor privind criza economică mondială și impactul acesteia asupra tineretului, reprezentanții tineretului nostru au prezentat pe larg propunerile României in direcția soluționării globale, echitabije a acestei probleme grave, in contextul eforturilor pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Membri ai delegației tineretului român au avut, in aceeași zi, intilniri cu reprezentanți ai unor organizații de tineret și studenți din Europa, Africa și Asia, în cursul cărora au fost abordate probleme privind dezvoltarea raporturilor bilaterale de prietenie și colaborare, aspecte privind desfășurarea festivalului și s-a subliniat importanța intensificării colaborării intre tinerii și organizațiile de tineret revoluționare, progresiste și democratice în lupta pentru apărarea păcii, pentru dezarmare, promovarea ințele- gerii, a idealurilor de pace și progres in întreaga lume.

a diferendelor, colaborării economice și tehnico-științifice în Mediterana, colaborării științifice intereuropene și altor probleme. în pofida rezultatelor, uneori destul de puțin consistente, și sub așteptările popoarelor, 
aceste reuniuni au avut, totuși, me
ritul de a perpetua fluxul de contac
te și negocieri, de a menține cadrul 
organizat de discutare a problemelor 
și căilor de dezvoltare a colaborării 
țărilor europene.Un important pas pozitiv l-a marcat în acest sens acordul asupra organizării Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, care a apărut ca un prim for 

general-european de negociere și adoptare a unor măsuri în probleme militare ale securității europene. După cum a dovedit întreaga evoluție a evenimentelor, realizarea unei securități reale și efective pe continent nu este posibilă fără adoptarea unor măsuri concrete de reducere și oprire a cursei înarmărilor și de trecere la dezarmare, obiective a căror înfăptuire ar fi considerabil înlesnită prin creșterea încrederii între statele continentului. Tocmai de aceea, România, numeroase alte state ale continentului au depus eforturi susținute pentru convocarea, în cadrul reuniunii general-europene de la Madrid, a Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa.Desfășurarea de pînă acum a lucrărilor conferinței, concepută ca parte integrantă a procesului inițiat la Helsinki, a pus în evidentă, așa cum se știe, o serie de aspecte pozitive între care se află, îndeosebi, prezentarea de către diferite state sau grupuri de state a numeroase propuneri concrete de măsuri. în acest cadru, se cuvine relevat că documentul „Poziția României, concep
ția și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare in Europa", prezentat

In sprijinul soluționării 
pe cale politică a situației 

din America CentralăLIMA 29 (Agerpres). — O reuniune de urgență a „Grupului de la Con- tadora" a început în capitala Perului — informează agenția Prensa Latina. Participanții examinează ultimele evoluții ale situației din America Centrală, precum și posibilitatea ca Argentina. Brazilia, Uruguay și Peru să formeze un „grup de sprijin extern" față de acțiunea „Grupului de la Contadora". Fostul președinte al Venezuelei, Carlos Andres Perez, a arătat că obiectivul imediat al acestui grup va fi realizarea unor acțiuni vizînd •reducerea tensiunilor de la frontierele Nicaraguei cu Costa Rica și Honduras, provocate de elementele contrarevoluționare antisandiniste și inițierea de demersuri politice în vederea reluării dialogului direct dintre S.U.A. și Nicaragua.
BOLIVIA

Rezultatele oficiale ale 
alegerilor prezidențiale'LA PAZ 29 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor oficiale ale alegerilor prezidențiale desfășurate la 14 iulie, în Bolivia, candidatul partidului Acțiunea Democratică Naționalistă, Hugo Banzer Suarez, a întrunit 28,11 la sută din voturi, urmat îndeaproape de Victor Paz Estenssoro, din partea Mișcării Naționaliste Revoluționare — cu 26,66 la sută din sufragii — informează agenția E.F.E. Pe locul al treilea s-a clasat Jaime Paz Zamora, candidatul Mișcării de Stînga Revoluționară, care a obținut 8,86 la sută din voturi.întrucît nici unul dintre candidați nu a întrunit majoritatea absolută cerută de Constituția țării. Congresul Național urmează să desemneze pe noul președinte al Boliviei dintre primii trei clasați.
Reacții de condamnare a politicii rasiste promovate 

de regimul de la PretoriaPRETORIA 29 (Agerpres). — Luni, în cea de-a noua zi de la instituirea stării de urgență în Republica Sud- Africană, o nouă persoană de culoare a fost ucisă de forțele de represiune ale regimului rasist, în a- propiere de Port Elizabeth. Aceasta este cea de-a 19-a victimă a represiunilor forțelor de poliție sud-afri- cane împotriva participanților la diferitele acțiuni de protest față de instituirea stării de urgență.Pe de altă parte, potrivit statisticilor anunțate chiar de poliția sud- africană, numărul persoanelor aflate in detenție fără mandat de arestare, în virtutea stării de urgență, a ajuns la 1 205.NEW YORK 29 (Agerpres). — Biroul de coordonare al țărilor nealiniate, reunit în ședință extraordinară la New York, a condamnat regimul rasist minoritar de la Pretoria pentru introducerea stării de urgență in Republica Sud-Africană, cerînd anularea de urgență a acestei hotărîri și repunerea in libertate a tuturor deținuților politici, informează agenția Taniug.ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — Impunerea stării de urgență în Republica Sud-Africană constituie o 
conferinței, s-a bucurat de un larg interes și de ample aprecieri pozitive datorită caracterului realist al propunerilor prezentate, care alcătuiesc un program complex și unitar, menit să deschidă o perspectivă reală pentru depășirea situației de gravă încordare de pe continent. Din păcate, cu toate strădaniile depuse de majoritatea statelor participante, pînă în prezent nu s-a trecut încă la negocierea efectivă a unor prime măsuri de încredere și securitate,' asupra conferinței punîndu-și amprenta situația complexă de pe continent și din lume. Este cum nu se poate mai clar că depășirea stării de expectativă, realizarea de progrese în cadrul negocierilor de la Stockholm, convenirea unoi' măsuri de încredere ■ și securitate ar avea o deosebită importanță . in actualele condiții, ar. influența în mod favorabil desfășurarea tratativelor de dezarmare din alte foruri, s-af repercuta pozitiv asupra procesului de edificare a securității europene, ca și asupra climatului politic mondial.

Balcanii — zonă a păcii, 
bunei vecinătăți și securită
ții Avind în vedere legătura strînsă dintre securitatea la hivel general- european și securitatea regională, țara noastră a acordat și acordă o importanță deosebită transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, cooperării și înțelegerii, liberă de arme nucleare și forțe militare străine. în acest sens, România a depus eforturi stăruitoare pentru dezvoltarea colaborării pe multiple planuri dintre statele balca- 

r nice, multe din inițiativele care și-au găsit materializare în acest răstimp la nivelul acestei părți a continentului fiind tocmai rezultatul acțiunilor propuse sau întreprinse de țara noastră. Pornind de la ceea ce s-a realizat, de Ia evoluțiile pozitive de pînă acum, președintele Nicolae Ceaușescu a propus convocarea unei reuniuni la nivel înalt a statelor balcanice, concepută ca o acțiune importantă menită să contribuie la atingerea obiectivelor comune de cooperare, bună vecinătate, înțelegere și securitate, la transformarea peninsulei într-o zonă liberă de arme nucleare, de baze și trupe străine. în concepția României, transformarea Balcanilor într-o regiune a păcii, înțelegerii și conlucrării multilaterale, fără arme nucleare, ca de altfel și a altor regiuni de pe continent, s-ar înscrie în eforturile generale pentru securitate și cooperare în Europa și ar aduce o importantă contribuție la înfăptuirea acestui obiectiv.
Un rol hotăritor — popoa

relor ! He,;rosPectiva celor zece ani care au trecut de la adoptarea Actu

U.R.S.S. a hotărît sistarea 
în mod unilateral 

a tuturor experiențelor nucleare
Declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S.,

Mihail GorbaciovMOSCOVA 29 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a transmis declarația tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., cu privire la hotărirea Uniunii Sovietice de a sista in mod unilateral, înce- pind cu data de 6 august, orice experiențe nucleare. în declarație, precizează agenția T.A.S.S., se adresează Statelor Unite ale Americii chemarea de a inceta experiențele nucleare, subliniindu-se că moratoriul U.R.S.S., proclamat pină la 1 ianuarie 1986, va rămine in vigoare și după această dată dacă S.U.A., la rindul lor, vor proceda la fel.Cursa continuă a armamentelor nucleare — se arată în declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S., difuzată de T.A.S.S. — reprezintă un uriaș pericol pentru viitorul întregii civilizații mondiale. Ea duce la creșterea încordării pe arena internațională și la sporirea pericolului de război, deturnînd colosale resurse intelectuale și materiale care ar putea fi folosite în scopuri creatoare.încă de la începutul erei nucleare — continuă declarația — Uniunea Sovietică desfășoară o luptă consecventă și energică pentru încetarea acumulării arsenalelor nucleare, pentru stăvilirea competiției militare, pentru întărirea încrederii și colaborării pașnice între state. Acestui obiectiv îi este subordonată întreaga activitate uriașă a U.R.S.S. în cadrul O.N.U., în cadrul tratativelor multilaterale și bilaterale privind problemele limitării și reducerii armamentelor. Uniunea Sovietică nu tinde spre superioritate militară și se pronunță pentru menținerea echilibrului de forțe militare, pe cît posibil la cel mai scăzut nivel.O contribuție importantă Ia întărirea stabilității strategice și a păcii pe pămint ar constitui-o, potrivit convingerii noastre, încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară.

încălcare grosolană a drepturilor umane, se arată într-o declarație oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei, dată publicității la Addis Abeba.După ce arată că „prin astfel de măsuri rasiștii sud-africani încearcă să păstreze odiosul sistem de apartheid", declarația subliniază că „starea de .urgență dovedește neputința regimului minoritar de la Pretoria de a suprima lupta crescindă a populației africane majoritare pentru libertate".PARIS 29 (Agerpres). — Asociația .juriștilor africăni a lansat un apel guvernelor tuturor statelor 'africane „la armonizarea pozițiilor lor în vederea amplificării marii mișcări an- tiapartheid", în urma rezoluției adoptate la sfirșitul săptăminii trecute de către Consiliul de Securitate al O.N.U.Intr-un comunicat dat publicității Ia Paris, asociația invită președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.) „să ia toate inițiativele in acest sens". Comunicatul exprimă, totodată, satisfacția față de prevederile rezoluției care conține „o condamnare fără precedent a' regimului rasist de apartheid".
lui final de la Helsinki evidențiază că înfăptuirea nobilului țel al securității europene a fost și rămine direct legată de lupta și acțiunile convergente ale tuturor forțelor democratice, progresiste de pe continent, a popoarelor, care sînt direct interesate în promovarea cauzei păcii și înțelegerii. După cum se știe, încă in cuvîntarea de la Helsinki, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității prevenirii sau evitării unor tendințe euforice, de autoliniștire și demobilizare a luptei popoarelor, și a cerut să se acționeze in mod hotărit pentru a' se asigura triumful unei politici noi pe continent.

Intensificarea acțiunii unite a tu
turor forțelor politice, democratice, a 
tuturor popoarelor este cu atit mai 
necesară in prezent, cînd situația de 
pe continent este considerabil mai 
gravă decit in urmă cu zece ani, cînd a fost semnat Actul final. Continuarea în ritm susținut a cursei înarmărilor, instalarea noilor rachete nucleare in Europa, proiectele de militarizare a spațiului cosmic constituie factori de gravă tensiune, de mari primejdii la adresa securității și vieții popoarelor europene, a întregii omeniri. Partidul și statul nostru nu au împărtășit opinia că trecerea la amplasarea noilor rachete nucleare, prin ignorarea voinței popoarelor, ar fi constituit punctul final sau eșecul mișcărilor pentru pace și dezarmare. Dimpotrivă, cu deosebită tărie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că po
poarele nu și-au spus încă ultimul 
cuvint, că ele dispun de capacitatea 
de a schimba cursul evenimentelor, de a-și face ascultată voința de către toți aceia care au o răspundere față de cauza păcii, față de salvgardarea dreptului suprem al oamenilor la viață. în lumina acestui adevăr. România a chemat și cheamă fără încetare la intensificarea și mai puternică a marilor mișcări pentru pace din Europa și din lume, cărora poporul român li s-a alăturat cu toată forța, în concordanță cu cerința majoră a dezvoltării pașnice a continentului, a întregii omeniri.Acesta este și sensul chemării solemne pe care acum, la împlinirea a zece ani de la încheierea cu succes a primei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa, România, președintele Nicolae Ceaușescu o adresează forțelor politice democratice, tuturor popoarelor pentru intensificarea luptei lor unite îndreptate spre înfăptuirea dezarmării și înlăturarea pericolului unei catastrofe nucleare, pentru o Europă unită, a colaborării, securității și păcii.

Radu BOGDAN 

Pentru că nu este un secret că în procesul acestor experiențe se elaborează și se perfecționează noi și tot mai periculoase tipuri de arme de exterminare în masă.în interesul creării de condiții favorabile pentru încheierea unui tratat internațional privind interzicerea totală și generală a experiențelor cu arma nucleară, U.R.S.S. a propus în repetate rînduri statelor posesoare de arme nucleare să se cadă de acord asupra unui moratoriu privind orice fel de experiențe nucleare, incepind cu o dată stabilită de comun acord. Din păcate, pină acum nu s-a reușit să se înfăptuiască această măsură importantă.în dorința de a contribui la încetarea competiției periculoase in escaladarea arsenalelor nucleare și de a da un exemplu bun, Uniunea Sovietică a hotărit să sisteze in mod unilateral orice fel de experiențe nucleare, începînd cu data de 6 august anul acesta. Chemăm Guvernul Statelor Unite să înceteze experiențele sale nucleare începînd cu această dată — care este marcată în întreaga lume ca ziua tragediei de la Hiroshima. Moratoriul nostru este proclamat pînă la 1 ianuarie 1986. El va rămîne însă în vigoare și după aceea, dacă S.U.A., la rindul lor, se vor abține de la experiențe nucleare.Nu există îndoială că un moratoriu comun al U.R.S.S. și S.U.A. privind toate genurile de experiențe nucleare ar constitui un bun exemplu și pentru alte state care dispun de arma nucleară.Uniunea Sovietică — se arată în încheierea declarației — așteaptă ca Statele Unite să răspundă pozitiv la această inițiativă și să înceteze experiențele lor nucleare. Aceasta ar corespunde aspirațiilor și speranțelor tuturor popoarelor.[agențiile^ 
I DE PRESĂ I 
| TRANSMIT: I
I IUGOSLAVIA va continua să își aducă o contribuție susținută la
I activitatea grupului de țări neu- i tre și nealiniate din Europa in vederea aplicării în totalitatea sa a * Actului final de la Helsinki — se
I subliniază într-o declarație a Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Apre- | ciind adoptarea acestui documentI drept „uh act de o importanță fun- I I damentală și istorică ce constituieI o bază pentru instaurarea unei Păci trainice", Prezidiul R.S.F.I. i relevă importanța principiilor su-I veranității. integrității teritoriale, I independenței și egalității — rela-| tează agenția Taniug.
I IRAKUL a anunțat că, din
I cauza războiului său cu Iranul, nu i va mai putea găzdui cea de-aVIII-a reuniune la nivel înalt a ță- • rilor nealiniate, prevăzută să aibăI loc în 1986. Un purtător de cuvint I al Ministerului irakian de Externe, I citat de agenția I.N.A., a precizat■ că Irakul a rugat Biroul de coor- I donare al mișcării de nealiniere să II desemneze o altă țară să găzduiască această întilnire. .

DUPĂ LOVITURA DE STAT I
DIN UGANDA. Comandantul-șef
Ial forțelor armate ugandeze, ge- [ neralul Tito Okello, a depus luni jurămintul în calitate de șef al statului și președinte al Consiliu- i
Ilui Militar, organism nou creat I după lovitura de stat de simbăta tre-il Cută. Noul șef al statului ugandez a . I declarat că va conduce țara pînă jla Viitoarele alegeri generale, ce | vor fi organizate in următoarele 12 1 luni, și că va fi numit un prim- ■ ministru executiv, care va formaI un guvern cu o bază politică largă. I 
| REUNIUNE. La Panmunjon a | | început luni o reuniune a Corni- I siei militare de armistițiu din Co-
Ireea, convocată la cererea părții’I R.P.D. Coreene — anunță agenția ) A.C.T.C. Reprezentantul R.P.D. Co- 1 Ireene a propus desființarea de către . ambele părți a tuturor posturilor I militare, retragerea tuturor armelor} I grele și automate din zona sediu?’
Ilui Comisiei militare de armistițiu I și reducerea personalului de paza I ca măsuri practice, pentru diminua-}I rea încordării și crearea de con- I diții favorabile dialogului dintre I I Nordul și Sudul Coreei, preci- 1 zează agenția citată. .

CANDIDATURI. Consiliul du I supraveghere a Constituției al Iranului a acceptat trei candidați care I I să participe Ia alegerile prezidențiale de la 16 august. Este vorba1 1 de președintele Seyyed Aii Kha-1 menei, care candidează pentru al I I doilea mandat, Asgar-Owladi și I I Mahmoud Kashani, a anunțat agenția iraniană de presă I.R.N.A.
IIOTĂRÎRE. Președintele Parti- Idului Socialist Progresist din Liban. I Walid Jumblatt, și liderul mișcă-1 rii șiite libaneze „Amal", Nabih IBerri, au anunțat hotărirea celor I două grupuri de a elabora un nou I program politic în cadrul unui1 

I „Front de Unitate Națională", .transmite agenția France Presse. I
INTÎLNIRE. La Damasc a avut 

Iloc o întilnire între președintele I 
Siriei, Hafez Al-Assad, și o dele- I 
gație a P. C. Libanez, condusă de I George Hawi, secretar general al I C.C. al P. C. Libanez. Cu acest | I prilej a avut loc un schimb de păr 
reri privind situația din Orientul i I Mijlociu, îndeosebi din Liban.ASASINAT. Comisarul de poliție . 

I Giuseppe Montana, șeful unei secții I 
I speciale a Brigăzii mobile însărci-I nate cu lupta împotriva mafiei, a Ifost: asasinat cu focuri de revolver. I in apropiere de Palermo, de către I două persoane rămase neidentifi-
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