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Mei, orientări, direcții de acțiune pentru progresul multilateral al patriei 

cuprinse în cuvințarea^ tovarășului^ Nicolae Ceaușescu MUNCA PENTRU PROGRESUL TĂRH- SUPREMA RESPONSABILITATE A OMUIUI NOUCu inimile vibrind de firească emoție, de justificată mindrie patriotică. in acest iulie plin de soare am sărbătorit jubileul celei mai rodnice epoci din întreaga existență a patriei noastre, epoca inaugurată de amplele deschideri democratice, revoluționare, ale celui de-al IX- lea Congres al partidului. Marile Împliniri ale acestui timp, in toate compartimentele 'societății, magistral sintetizate în ampla și mobilizatoarea cuvintare Nicolae Ceaușescu nară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a activului central de partid, reprezintă un spectaculos plan istoric de întregul tru popor înaltele turi ale civilizației și progresului. „într-o perioadă scurtă — spunea secretarul general al partidului — poporul nostru a parcurs mai multe etape istorice de dezvoltare economi- co-socială — de la oriuduirea bur- ghezo-moșiereas- că, cu puternice caracteristici ale feudalismului, la societatea socialistă multilateral dezvoltată".Bilanțul strălucitor al acestui drum de luptă și de muncă tenace, cu precădere in spațiul marilor accelerații ale dezvoltării din ultimii 20 de ani. ne prezintă, acum, cind ne pregătim să dăm viată mărețelor obiective hotărîte de cel de-al XlII-lea Congres al partidului. o Românie ale cărei forțe materiale creatoare sînt astăzi de o sută de ori mai puternice decit erau ele in zorii revoluției noastre socialiste.Saltul spectaculos la care ne refeream iși dezvăluie cu pregnanță dimensiunile sale și pe planul extraordinar de complex al vieții spirituale, al conștiinței noi, socialiste. în chipul înnoit al patriei ne regăsim — ca într-o oglindă cu apele limpezi — ne revedem pe noi așa cum, prin propria noastră voință de vis înalt, cuceritor, ne-am construit și reconstruit ca oameni conștienți de plămădirea noii istorii a pămîntului românesc. Această Istorie a constructorului noii orin- duiri este, în fond, istoria făuririi înaltei responsabilități politice și sociale în focul edificării socialis

a tovarășului la recenta ple-

mului, gindind neîncetat viitorul așa cum îl prefigurează grandiosul program al comuniștilor, transfor- mindu-1 neîncetat in prezent, mul- tiplicind timpul in lumina concepției revoluționare despre lume și societate.Rememorind in strălucita sa cuvîntare momentele esențiale ale luptei poporului nostru pentru libertate, neatirnare și progres social-economic de-a lungul milenarei sale existențe, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza, cu ge-

cole învinse, a succeselor, dar și a drumului pe care il mai avem de parcurs. „Nimic nu am avut pe gratis! — sublinia tovarășul Nicolae. Ceaușescu. Nimic nu a ve
nit din ccr! Totul este rodul muncii 
poporului nostru, al politicii parti
dului nostru comunist. Tocmai de 
aceea, poporul nostru prețuiește și 
este hotărit să apere tot ce a reali
zat, să dezvolte continuu socialis
mul spre comunism !“.Da, avem ce apăra șl avem ce spori ! O țară puternic industrializa-

salt in făcut nos- spre orizon-
„Acum, cînd încheiem bilanțul unei activități cu re

zultate remarcabile și ne pregătim pentru o nouă etapă 
de dezvoltare a patinei noastre, să ne angajăm în mod 
solemn că vom păstra permanent spiritul revoluționar în 
muncă și luptă, că vom acționa întotdeauna pentru înlă
turarea a tot ceea ce este vechi și perimat, pentru per
fecționarea continuă a societății noastre, pentru promo
varea cu îndrăzneală a noului - aceasta constituind ga
ranția sigură a triumfului comunismului în patria noas
tră, a înălțării continue a României pe noi culmi de 
progres și civilizație".

NICOLAE CEAUȘESCU

ț ÎNALTĂ CINSTIRE, FIERBINTE OMAGIU
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j -STRĂLUCITUL CONDUCĂTOR !
j AL PARTIDULUI ȘI AL ȚĂRII i
I Mesaje, telegrame, scrisori prilejuite ele împlinirea a 20 de ani de la j 
\ Congresul al IX-lea al partidului, prin care oamenii muncii de pe ? 
ț întreg cuprinsul țării se angajează să urmeze mărețul exemplu de i 
ț muncă și viață al secretarului general al partidului
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EPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

niala sa forță de sinteză, cadrul larg al responsabilității poporului român . manifestate plenar prin viforul anilor de lupt^ și creație istorică, transmise generațiilor de azi ca temelie fertilă de împlinire infinit superioară a responsabilităților noastre, care, astfel, se dovedesc a fi flacăra mai intens arzind, aprinsă din flacăra idealurilor de progres ale înaintașilor, idealuri cu mult depășite de generațiile Epocii Ceaușescu. Deci responsabilitățile noastre de azi .și de miine au rădăcinile veacurilor, dezvăluindu-se intr-o splendidă continuitate, pe o altă treaptă istorică, căpătind girul creației socialiste și comuniste conștiente, in forma practică a angajării revoluționare, directe, concrete, impunîndu-ni-se ca up suprem act de conștiință patriotică.Strălucita analiză a secretarului general al partidului, cuprinsă in recenta sa cuvîntare, a drumului revoluționar parcurs îndeosebi in ultimele două decenii inaugurate de cutezătoarele hotărîri ale celui de-al IX-lea Congres al partidului, poartă pecetea evaluării, cu o înaltă luciditate comunistă și cu vizionară gindire științifică, a marilor obsta-

sabilitatea noastră ca făuritori. României comuniste de miine ridică la înălțimi de unde pot cuprinse in Întreaga lor amplitudine marile drumuri de realizare a poporului nostru in ansamblul popoarelor lumii. Cadrul în care se desfășoară acest vast proces, pe cît de profund pe atît de complex, cadrul democrației noastre socialiste— creație unică, de strălucită înțelepciune politică revoluționară, cucerire esențială a Epocii Ceaușescu— il constituie construcția optimă, in neîncetată perfecționare și a- dincire, a manifestării responsabilității politice, economice și sociale în infinitele ei ipostaze. în acest cadru, responsabilitatea ni se înfățișează ca o necesară sinteză de conștiință a fiecărui om al muncii direct implicat în tot ceea ce înseamnă destin nou, revoluționar al țării întregi și al fiecărui destin uman, angajat cu tot ce are el mai bun in propria afirmare și împlinire.Exercițiul responsabilității, al angajării revoluționare este semnul distinctiv al omului nou așa cum il prefigurează Programul partidului, construcția cea mai gingașă și uiai ut p.ey a cumulului omul animat cu toată ființa îui'ffe imperativele interesului colectiv prin care se realizează, în mod firesc, organic, și interesul lui personal. Numai astfel înțeleasă și însușită — se desprinde cu claritate din magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — responsabilitatea, angajarea noastră revoluționară, devine o datorie pe deplin onorată prin gînd și faptă socialiste. Concluzia ? Fiecare este dator să-și dea întreaga măsură a creației la locul lui de muncă, să depună toate realizarea unei oare, a muncii mereu în față ideilor secretarului partidului : „întreaga 
vitate trebuie să fie pătrunsă de 
spirit revoluționar, de umanismul 
revoluționar, de spiritul de omenie 
propriu poporului nostru".I

al se fi

Din Tulcea,. pornim de la debarcaderul întreprinderii antrepriză de con- strucții-montaj „Delta Dunării" spre sediul brigăzii complexe de la Pardina, situat undeva aproape de mijlocul întortocheatului braț Chilia. Mergem să vedem o nouă oază agricolă, de 26 000 de hectare — parte integrantă a vastului program de amenajare și exploatare integrală a resurselor Deltei, născut din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, program care prinde viață pe zi ce trece, prin munca, prin abnegația și — de ce să n-o spunem — uneori chiar și prin spiritul de sacrificiu al miilor de constructori care, aici, în Delta Dunării, în condiții de muncă și de viață cu totul specifice, scriu, în acești ani, una din cele mai vii și mai emoționante file din marea epopee constructivă 
a celor două glorioase decenii.Străbatem un larg bulevard de apă. neinregistrat încă de hărțile tradiționale. Pentru că acest canal, lung de numai unsprezece kilometri, care scurtează de măi bine de patru ori distanța de la „bază" la punctul respectiv de lucru, este o realizare de dată recentă. O realizare care, atît prin dificultățile tehnice pe care le-a pus in fața oamenilor, cit și prin remarcabila sa eficiență economică ar fi putut să constituie cartea de vizită

a oricărui constructor. Aici insă, unde acest drum de apă nu este un scop în sine, 'fri doar un mijloc, rapid și ingenios, pentru realizarea unor țeluri mult mai complexe, el a trecut aproape neobservat, deși pecetea sa (concretizată. după cum spuneam, in economie de

Intîlnim multe din ambarcațiunile întreprinderii, un du-te-vino. de remorchere puternice, care trag după ele șlepuri pline pină la refuz cu cele mai diverse încărcături: tractoare, buldozere, camioane, piatră, saci de ciment, cărămizi, cherestea, panouri pentru locuințe, conteinere cu
Delta Dunării

— o nouă si fertilă 
vatră de pline

timp și in eficiență economică) este și va fi pusă de-acum înainte pe tot ce înseamnă uriașa oază agricolă de la Pardina — „1 Mai", de patru ori mai aproape astăzi prin ațest nou drum de Tulcea decit în urmă cu numai cîțiva ani.Călătorim într-o șalupă rapidă, împreună cu directorul tehnic al întreprinderii, inginerul Mircea lancu. pornit astăzi să dea o raită „operativă" pe la punctele de lucru de pe brațul Chilia. E o zi răcoroasă, cu nori negri și. a- menințători.De-a lungul canalului

alimente etc. Cu unele din aceste ambarcațiuni ne salutăm numai de la distanță, de altele ne apropiem, pină cind bordul șalupei noastre atinge, in mers, una din laturile remorcherului, și atunci intre director și căpitanul vasului, ieșit „la raport", se incing discuții dintre cele mai animate.— Munca pe apă presupune o organizare ireproșabilă — ne explică inginerul Mircea lancu, un om musculos, .energic, în veșnică mișcare. Știți ce-nseamnă să-ți trebuiască acolo, in punctul acela izolat de lucru, un cui de

zece și să n-ai de unjle să-l iei ? Asta, ca să dau numai un exemplu. Dar gindiți-vă la miile și miile de repere, unele de numai citeva grame, altele de citeva tone, cu care avem zilnic de-a face, și veți înțelege ce răspundere imensă au și cit le datorăm a- cestor neobosiți cărăuși pe apă dulce. Pentru că lipsa unui reper cit de mărunt poate să ducă, la un moment dat, la impasuri sau la intîrzieri. Și-atunci degeaba mai cauți vinovatul, timpul pierdut nu se mai întoarce niciodată. De aceea, facem tot ce se poate pentru a preîntîm- pina asemenea momente.N-au trecut decit douăzeci de minute de la plecarea noastră din Tulcea și iată-ne. acostind la debarcaderul punctului de comandă al brigăzii conduse de inginerul Dumitru Doagă. De jos, de la nivelul apei, căsuțele albe, din zid, proaspăt văruite, dantelează cu siluetele lor vesele țărmul inalt.— Căsuțele astea sint mindria noastră, ne spune însoțitorul nostru. Ele constituie nucleul unei viitoare așezări de agricultori. Deocamdată insă, oamenii noștri au găsit in ele cam tot ce le trebuie pentru un trai civilizat. Și ce n-au găsit, iși mai fac ei și singuri. în felul ăsta am realizat o stabilitate mai mare a cadrelor tehni-
Stelan DIMITRIU

(Continuare în pag. a V-a)

O IMPORTANTĂ LUCRARE 

DE SEZON ÎN AGRICULTURĂ: 

Strîngerea, transportul 
și depozitarea furajelor
Asigurarea unor cantități cît mai mari de furaje este o sarcină de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea zootehniei și sporirea producției animaliere. Așa cum rezultă din datele furnizate de Ministerul Agriculturii, coasa a doua la trifo- liene s-a încheiat, iar acum se lucrează intens la cositul fînețelor. în unitățile agricole de stat și cooperatiste, pină la 29 iulie au fost depozitate peste 2 milioane tone de fin, reprezentind 65 la sută din programul stabilit pină la sfirșitul lunii in curs in I.A.S. și 80 la sută in cooperativele agricole. în cooperativele agricole din județul Sălaj, față de prevederile cuprinse in programul stabilit pină la sfirșitul lunii iulie, a fost realizat cu 31 la sută mai mult fin, reprezentind 16 000 tone peste plan. Rezultate bune au și cooperativele agricole din județul Mureș, care au depozitat 104 000 tone de fin — cu 12 000 tone mai mult față de programul stabilit pină la sfirșitul lunii iulie. Cantități apreciabile de fin au fost depozitate și in județele Vîlcea, Tulcea și Timiș. în județul Tulcea — județ afectat de seceta prelungită — cooperativele agricole au irigat lucerna și au recoltat-o la timp, reușind să depoziteze întreaga cantitate de fin prevăzută in programul primei etape.O dată cu încheierea primei etape de recoltare și depozitare a furajelor se constată că, în unele județe, cantitățile de fin și semisiloz depozitate sint mult mai reduse față de cele stabilite. în cooperativele agricole din județele Giurgiu, Teleorman, Dîmbovița, Hunedoara și Argeș, cantitățile de fin depozitate reprezintă intre 51—59 la sută față de programul pe luna iulie. Această situație se datorează unor condiții climatice mai puțin favorabile, dar reflectă, in egală măsură, și neajun

suri în activitatea desfășurată de organele agricole și conducerile unităților agricole pentru stringerea și depozitarea cantităților necesare de furaje.Se cuvine subliniată necesitatea imperioasă a corelării operațiunilor de la cosit și pină la transportul și depozitarea nutrețurilor în scopul conservării acestora fără pierderi. Nicăieri, in nici o împrejurare, nu se poate admite degradarea nutrețurilor. De aceea se impune ca specialiștii să decidă operativ, cu toată responsabilitatea asupra modalităților de conservare.Organizarea exemplară a recoltării furajelor implică măsuri pentru a valorifica resurse variate de nutrețuri și de a asigura amestecul acestora în proporții optime. în această perioadă cu timp frumos se impun măsuri operative pentru transportul și depozitarea nutrețurilor cosite. De aceasta depinde atit Înlăturarea pierderilor de substanțe nutritive, cit și eliberarea neîntir- ziată a trifolienelor și finețelor în vederea dezvoltării nestingherite a plantelor pentru coasele următoare.Recoltarea, transportul și depozitarea finului trebuie intensificate în județele cu suprafețe mari de finețe naturale, unde fînul reprezintă nutrețul de bază în hrana bovinelor și ovinelor. Esențial este ca peste tot acolo unde nu ajung mijloacele mecanice să fie formate mai multe echipe de cosași, cu atit mai mult cu cît cele mai multe finețe sint situate pe pante unde nu se poate lucra mecanizat.Echilibrarea balanței furajere trebuie să preocupe permanent organele de partid și agricole, conducerile unităților agricole de stat șl cooperatiste, consiliile populare care răspund de activitatea desfășurată in toate unitățile situate pe raza comunelor respective.

tă in ultimele două decenii de dezvoltare socialistă, pe care geniul constructiv al marelui fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mai de preț a edificiului comunist, conducătorul partidului și al statu-' lui, a călăuzit-o cu • ardent spirit revoluționar in primele rinduri ale țărilor lumii. Această ascensiune spectaculoasă impune cu putere fiecărei conștiințe românești responsabilități mereu sporite, în fiecare acțiune pe care o întreprindem, pornind de la munca de zi cu zi, de la prioritățile ei care, prin însumare, se alcătuiesc și dau chip distinct majorelor opțiuni social- economice ale prezentului și viitorului. Și sînt multe și însuflețitoa- re aceste majore opțiuni, înfățișate cu limpezime de cristal și în mobilizatorul Apel al recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a activului central de partid. Apel care se adresează direct conștiinței fiecăruia dintre noi, cei chemați să le realizam la înalt nivel în tripla noastră calitate de proprietari, producători și beneficiari, de participant direcți la rezolvarea tuturor treburilor obștești. în acest context, respon-

eforturile pentru noi calități, superi- și a farul vieții. Avînd călăuzitor al general al 
noastră acti-
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Imagine din centrul municipiului Pitești Foto : S. Cristian

Fiecare comunist-puternic angajat 
în îndeplinirea sarcinilor economice

Am intrat în a doua jumătate a acestui an hotărîtor pentru încheierea cu bune rezultate a actualului cincinal, in condițiile în care comuniștii, toți oamenii muncii, într-o impresionantă unitate de voință și acțiune, se află angajați, cu întreaga lor capacitate creatoare, în lupta pentru înfăptuirea istoricelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului.Porpind de la răspunderea deosebită pe care comitetul județean de partid o poartă pentru întreaga activitate economico-socială, de la sarcinile mobilizatoare ale actualei etape pe care o parcurgeri), în vederea înfăptuirii integrale a obiectivelor actualului cincinal și pregătirii temeinice a celui viitor, am militat cu fermitate — așa cum ne-a indicat in repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — ca tuturor activiștilor și membrilor de partid să li se încredințeze, in procesul activității productive și politice, sarcini concrete, ca aceștia „...să 
raporteze periodic, dar in mod per
manent, in fața organizațiilor de 
partid sau a organului de partid, 
despre activitatea pe care o desfășoară". La recenta plenară a Comitetului Central și a activului central de partid, secretarul general al partidului a subliniat cu deosebită claritate : „Să întărim — repet încă 
o dată — rolul conducător al parti
dului, care trebuie să se manifeste 
prin integrarea în întreaga activitate 
economico-socială. Cadrele, organele 
de partid, activul de partid trebuie 
să acționeze nu deasupra organelor 
de stat sau economico-sociale, ci în 
interiorul acestora, integrîndu-se in 
întreaga lor activitate". Apreciind însemnătatea acestor cerințe, în cadrul instruirilor și cu prilejul acțiunilor de îndrumare și control am luat toate măsurile ca organizațiile de partid să includă, ca punct distinct pe ordinea de zi a adunărilor generale, rapoartele de activitate personală ale comuniștilor, să acționeze pentru integrarea lor cît mai temeinică în rezolvarea tuturor

problemelor economico-sociale ale unităților din care fac parte.în perioada care a trecut din acest an, peste 59 000 de membri ai organizației județene de partid au primit sarcini concrete, iar circa 60 la sută dintre aceștia au raportat despre modul în care au asigurat îndeplinirea lor. Acționînd cu mai multă eficiență pentru perfecționarea stilului și metodelor noastre de muncă, pentru întărirea capacității politico- organizatorice a organelor și organizațiilor de partid, a răspunderii fiecărui comunist in traducerea in viață a sarcinilor încredințate, am reușit, în acest interval de timp, să obținem unele rezultate economice bune. Astfel, în ultimele luni s-au înregistrat ritmuri superioare la extracția țițeiului, produs la care, prin măsurile politice și tehnico-organi- zatorice adoptate, am asigurat condiții pentru recuperarea tuturor restanțelor în cel mai scurt timp. De asemenea, s-au recuperat restantele la produsele electrotehnice, ceramice, confecții-textile și, parțial, la alte opt produse de bază, fiind livrate suplimentar economiei naționale importante cantități de piese turnate din fontă, aparatură electrică de joasă tensiune, garnituri de frină și etanșare, uleiuri minerale, materiale și elemente de construcții din mase plastice, geam tras și altele. Prezentarea de rapoarte personale de activitate de către un număr mare de comuniști a întărit răspunderea acestora pentru îndeplinirea în condiții cit mai bune a sarcinilor profesionale și obștești, a celor din domeniul vieții de organizație. Semnificativ este faptul că in această perioadă, în care s-a amplificat acțiunea de prezentare de rapoarte individuale, în unitățile economice din județul Buzău s-au aplicat 61 de tehnologii noi și perfecționate, au fost asimilate și introduse in fabricație 62 de produse noi, realizate cu consumuri reduse de materii prime și materiale, de combustibil și de energie, înfăptuindu-se, în mare parte, prevederile programului județean de promovare a progresului

tehnic. De asemenea, au fost reintroduse în circuitul economic aproape 30 000 tone de metal, 860 tone metale neferoase, 773 tone hîrtie, 85 tone textile, peste 24 milioane ambalaje din sticlă, au fost recondiționate piese de schimb și subansamble In valoare de 50 milioane lei.Apreciem că eficiența raportului pe care comuniștii sint obligați să-l prezinte în fața adunărilor generala depinde, in primul rind, de temeinicia cu care aceștia se pregătesc în vederea susținerii acestui examen de conștiință. Prin pregătirea pentru raportul personal urmărim, de fapt, realizarea unui dialog permanent cu comuniștii, orientarea atenției acestora spre problemele prioritare ale fiecărei etape, sublinierea semnificațiilor pe care acest act Ie are și pentru ceilalți membri ai organizației de bază. La întreprinderea de utilaj tehnologic, de exemplu, unde Iși desfășoară activitatea peste 2 000 de comuniști, organele și organizațiile de partid au situat în centrul preocupărilor lor acțiunile de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, gospodărirea judicioasă a fiecărei tone de metal, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, asigurarea prioritară a condițiilor necesare realizării sarcinilor la export. în acest sens, aici au fost lansate citeva inițiative mun-- citorești deosebit de valoroase — „Din fiecare tonă de metal, să realizăm cel puțin 820 de kg produse finite !“, „Să lucrăm cel puțin două zile pe lună cu materiale și energie economisite !“ — pentru a căror finalizare organizațiile de partid au stabilit obiective și sarcini concrete pentru toți comuniștii. Era firesc deci ca membrii de partid programați să raporteze în fața organizațiilor de bază să se refere, în primul rind, la aceste sarcini, la obiec-
Constantin DINU 
secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R.

(Continuare în pag. a H-a)

TINERII
Există probabil sute 

de meserii si tot atitea 
posibile drumuri de 
urmat in viață. Opțiu
nea in schimb aparți
ne doar unei singure 
virste, cu siguranță 
cea mai intensă și mai 
generoasă din cite ii 
este dat unui om să 
trăiască — tinerețea. 
Poate că sună cam pa
tetic si ultimativ, dar 
tinerețea rămine, din
colo de cuvinte, un 
mod vital si profund 
omenesc al exprimării 
creatoare. Tumultuoa
să si generatoare de 
energii incandescente, 
tinerețea este prezentă 
astăzi mai mult ca ori- 
cind in tot ceea ce fa
cem și plănuim laolal
tă — stare a spiritului 
proprie marilor germi
nații, prin care mode
lăm si luăm totodată 
in posesie drumul zi
lei către miine.

Trăim o perioadă is
torică de mari si sub
stanțiale prefaceri în
noitoare. in care pină 
și timpul pare să fi 
ieșit din inerția meca
nică a cintarului său 
astronomic, grăbin- 
du-se si recuperind 
pentru un popor ime
moriale amintiri.

Ne-am descoperit e- 
sența si demnitatea 
exprimării de sine ui
mind pilda și îndemnul 
ctitorului României 
socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. 
Șansa tinerei genera
ții a patriei nu este 
alta decit acest pre
zent, această epocă, 
numită simplu si atot
cuprinzător „Epoca 
Ceausescu".

Glorioasa aniversare 
a 20 de ani de la is
toricul Congres al IX- 
lea al P.C.R. a relie
fat elocvent unitatea

întregului popor in 
jurul partidului, al 
secretarului său gene
ral, ctitorul tuturor 
înfăptuirilor noastre. 
Caldele omagii adu
se, in acest cadru săr
bătoresc, tovarășului 
Nicolae Ceausescu 
au constituit o vi
brantă expresie a 
conștiinței și a sim
țirii națiunii noastre 
socialiste, a prețuirii 
și recunoștinței tutu
ror fiilor țării, a tine
rei generații pentru 
patriotul înflăcărat, 
pentru revoluționarul 
eminent ce și-a închi
nat viața și activita
tea progresului necon
tenit al României, fe
ricirii și bunăstării 
poporului. Pentru ti- 
năra generație a pa
triei reprezintă un 
titlu de inaltă mindrie 
caldele cuvinte de a- 
preciere înscrise in Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a- 
dresat participanților 
la cel de-al XII-lea
Festival Mondial al 
Tineretului ii Studen
ților de la 'Moscova : „Este pentru mine un motiv de satisfacție să pot afirma, și cu acest prilej, că tineretul României socialiste participă activ și responsabil, împreună cu întregul nostru popor, la Înfăptuirea fermă inviață a planurilor de dezvoltare economicăși socială edificarea a țării, la orinduiriinoi, socialiste pe pă- mintul patriei".

tn marea carte a de
venirii umane, 20 de 
ani sint ca o picătură 
de apă in imensitatea 
oceanelor. Pentru noi, 
mai tinerii sau mai 
virstnicii României

contemporane, în
seamnă enorm. în
seamnă, in primul 
rind, construcție, voca
ție a monumentalului 
și a duratei fără sfir- 
șit. De la primul baraj 
al anilor ’60 și pină la 
Canalul Dunăre — 
Marea Neagră al 
zilelor noastre s-a făp
tuit o istorie și s-a im
pus un om nou — în
drăzneț. tenace, eroic, 
mereu entuziast si Încrezător in temeinicia 
victoriei sale finale. 
Este tinărul a cărui 
semnătură filigranată 
se va păstra \ spre 
dreaptă aducere amin
te in statura de be
ton a hidrocentralelor 
de pe Olt, Someș, de 
la Porțile de Fier 
sau a Canalului Du
năre — Marea Nea
gră. a metroului bucu- 
reștean, a centralelor 
termoelectrice de la 
Zalău, Drobeta-Turnu 
Severin sau Anina. El 
este tinărul giganților 
siderurgici de la Ga
lați, Călărași, Cluj-Na- 
poca. Iași sau Tirgo- 
viște, al fabuloaselor 
ctitorii industriale de 
la Pitești, Bacău, Cra
iova sau Brăila, dar 
mai ales el aparține 
șantierelor, aceste uni
versități ale muncii si 
eroismului cotidian, a- 
sumate fără ostentație 
— aceste înalte școli 
ale bărbăției, profesio
nalismului și curajului 
exemplar de la Motru, 
Rovinari, București- 
Nord, Viișoara-Nord, 
Sculeni — Tuțora — 
Gorbani. Cimpia Cara
cal, de la Porțile de 
Fier II sau Anina, de

Sorin PREDA
(Continuare 
în pag. a V-a)
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- factori de bază pentru depășirea planului la export

PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE
- condiție hotăritoare a economisirii resurselor energetice om

între ctitoriile industriale ale ultimelor două decenii se află și numeroase unități de exploatare și prelucrare a lemnului, care in această rodnică perioadă și-au sporit substanțial producția, asigurind nu numai satisfacerea nevoilor populației, ci și însemnate disponibilități pentru export. Printre acestea se înscrie și Combinatul de prelucrare a lemnului din Oradea — cu fabricile sale din Beiuș, Salonta, Orașul Dr. Petru Groza, Tileagd și Săcueni — care este la ora actuală una din cele mai marj unități din cadrul centralei industriale de profil. Experiența dobîndită de-a lungul anilor de acest harnic și destoinic colectiv se remarcă îndeosebi prin modul în care acționează pentru îndeplinirea sarcinilor la export. Ce relevă faptele ? Dacă in anul 1981, 
bunăoară, ponderea exportului in 
totalul producției era de aproape 68 
la sută, in prezent aceasta se ridică la peste 80 la sută. Reține atenția și faptul că, în actualul cincinal, exportul pe devize convertibile a înregistrat aproape o dublare, deținind acum o pondere de 59 la sută din livrările pe piața externă. Care este suportul unei asemenea dinamici ascendente ?— Este aproape de la sine înțeles — releva inginerul Vladimir 
Oros, directorul combinatului — că în activitatea de comerț exterior secretul reușitei, dacă poate _ fi numit așa, îl constituie prestigiul 
lucrului bine făcut, promptitudinea 
în onorarea comenzilor. Am să mă refer la un singur caz, ilustrativ însă pentru multe situații asemănătoare. Eram într-o acțiune de prospectare a pieței în Statele Unite ale Americii. Unul dintre clienții potențiali ne-a condus în cele din urmă intr-o sală cu mostre și ne-a zis : „Doresc și aceste produse". Am fost de acord și, imediat după întoarcerea în țara, a urmat o cursă contra cronometru, care a antrenat numeroase forțe din combinat, primele loturi fiind expediate firmei respective cu mult înainte față de termenul stabilit. Mulțumită de calitatea produselor și punctualitatea livrării, firma a suplimentat substanțial comanda.Este numai un exemplu care dovedește concludent că interesul cres- cînd al partenerilor străini pentru oferta combinatului orădean — ofertă ce cuprinde o gamă variată de produse, de la mic mobilier pină la garnituri de anvergură, în stiluri rustice șl clasice — este determinat, alături de calitatea ridicată a pro
duselor, de diversificarea permanen

SIBIU

Ritmul de lucru la seceriș 
- pe măsura bunei organizăriBeneficiindu-se de un timp excelent, datorită și măsurilor organizatorice întreprinse, secerișul griului în unitățile agricole siblene cunoaște în aceste zile un apreciabil reviriment, această importantă lucrare de sezon avind toate temeiurile să fie încheiată pină la finele săptă- minii. Fapt revelator pentru mobilizarea exemplară a forțelor mecanice și umane aflate la seceriș este acela că ritmul de lucru a ajuns ieri la „cota" planificată de 2 000 hectare pe zi. Pină in seara zilei de 29 iulie, pe ansamblul județului, secerișul griului era efectuat pe 7 800 • hectare din cele aproapo 22 000 hectare aflate in cultură. De subliniat, de asemenea, că unele cooperative agricole, între care Copșa Mică, Tir- nava, Mediaș și altele, au și încher lat recoltarea griului, iar cele care au demarat cu oarecare întirziere secerișul din cauza stadiului necorespunzător al coacerii spicelor — Alma, Avrig, Racovită și alteia — au ajuns și ele, în scurt timp, „în virf de campanie".— Revirimentul era neapărat necesar, timpul e întîrziat. iar Sibiul are de realizat și un volum apreciabil de culturi duble, din care, din păcate, nu s-au concretizat decit 30 la sută — ne-a spus tovarășul Iosif Tutulca. director general al direcției agricole județene. Pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate, în fiecare unitate a fost stabilit un program concret de măsuri care îșl arată din plin eficiența. Pentru folosirea la întreaga capacitate și pe parcursul Întregii zile-lumină a celor aproape 800 de combine proprii, cărora li se alătură altele din unele județe care au încheiat deja secerișul, se efectuează cil cea mal mare operativitate redistribuirea a- esstora intre unități, se urmărește, de asemenea, de către specialiști reglarea permanentă a combinelor in funcție de gradul de umiditate al spicelor de pe fiecare parcelă. Se urmărește permanent, de asemenea, modul cum Se realizează măsurile privind lopătarea și solarizarea griului cu umiditate mai mare depozitat pe platforme special amenajate. Ample acțiuni sînt organizate în 

toate unitățile pentru înlăturarea 

tă a fabricației, de capacitatea de 
adaptare la evoluția cererilor de pe 
piața externă. Sigur, acest lucru nu e deloc simplu in condițiile în care combinatul din Oradea are relații comerciale cu 65—70 de firme din 25 de țări, multe dintre ele cu recunoscută tradiție în industria mobilei. Cînd se caută, soluții se găsesc însă întotdeauna.— Pe măsură ce a crescut volumul exportului și mai ales ponderea seriilor mici, am trecut Imediat la accentuarea gradului de specializare a unor fabrici din cadrul combinatului — preciza economistul Pașcu 
Heteș, șeful biroului export-import, în prezent, 7 din cele 9 fabrici ale 
combinatului lucrează în exclusivi-

LA COMBINATUL 
PENTRU PRELUCRAREA 

LEMNULUI ORADEA

tate pentru export. Mal mult, am mers pină la o specializare a fabri
cilor pe grupe de produse și chiar 
pe parteneri externi, Producția de mese, de pildă, am concentrat-o la Beiuș : cea de scaune — într-o unitate din Oradea ; comodele, banchetele de telefon și dormitoarele — la Tileagd. Și încă un amănunt : două dintre fabrici prelucrează îndeosebi lemn de rășinoase. Este vorba despre fabricile din Salonta și Orașul Dr. Petru Groza ; aceasta din urmă, executind și binale, a fost specializată pe produse mici din rășinoase tocmai în ideea folosirii cît mal complete, tn trepte, a paaterialului lemnos.în felul acesta s-a reușit să se valorifice mai bine experiența unor colective, să se optimizeze aprovizionarea tehnico-materială șl dotarea cu utilaje adecvate, specifice executării anumitor tipuri de mobilier, să se asigure folosirea cu indici superiori a capacităților de producție. Eforturile pentru dinamizarea exportului nu se limitează însă la atît, ci vizează în egală mă
sură adaptarea operativă a pro
cesului tehnologic Ia execuția orică
rei comenzi. Cu rezultate deosebite 6-a soldat crearea citorva centre de prelucrare a materiei prime, adîn- cind astfel gradul de integrare șl cooperare in producție a unităților din cadrul combinatului. Pe platforma „Alfa" din Oradea, de exemplu, s-a concentrat integral 

SUCEAVA

Grijă deosebită pentru 
calitatea recoltei

decalajelor destul de mari care mal există între seceriș, eliberarea terenurilor și pregătirea acestora pentru insămințarea culturilor duble.O măsură bună luată de direcția agricolă este și aceea a organizării în principalele zone agricole a unor analize detaliate la sfirșitul fiecărei zile, cu unitățile care nu-și realizează ritmurile de lucru planificate. Se iau pe Ioc măsurile ce se impun pentru a se intra în ritmurile stabilite. Pe baza unor astfel de recomandări și a experiențelor pozitive ciștigate de C.A.P. Copșa Mică și de unele cooperative agricole din consiliul agroindustrial Bazna, se acționa zilele trecute în unitățile consiliului agroindustrial Axenta Sever. La C.A.P. Șeica Mică, de pildă, după ce președintele unității, tovarășul Nicolae Ivan, ținuse să mai verifice încă o dată, împreună cu specialiștii, stadiul de coacere a griului, s-a dat imediat „cale liberă" la seceriș și in alte lanuri. Cele cinci combine au intrat în lan grupat, cu toate reglajele făcute intr-un griu „puțin jilav", ca și pentru o miriște „cit mai mică". Două tractoare cu remorci și un autocamion asigurau transportul „în flux continuu" către baza de recepție, iar in urma combinelor se acționa la balotat cu 3 prese, insoflte de un tractor și mai multe atelaje pentru scoaterea lor din arie. In același ritm susținut și prin aceeași bună organizare a lucrului se recolta și la C.A.P. Mică- sasa, care deține in cultură 315 hectare griu și din care s-au secerat 180 ha. Aflăm in plus că aici, unde umiditatea griului din lanuri este peste limita de preluare in bâzele de recepție, s-au amenajat platforme speciale, unde cea mai mare parte a griului recoltat este lopătat și solarizat în tot cursul zilei.îndrumarea și controlul permanent ale organelor locale de partid și de stat, ale activiștilor organelor județene, repartizați in fiecare unitate, l$i spun din plin cuvîntul în asigurarea bunei organizări a muncii la seceriș, în folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru.
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii" 

prelucrarea materialului lemnos masiv (cheresteaua ș.a.), efectuarea tapiseriei și, în bună parte, chiar fabricarea anumitor tipuri de panouri. Avantajele 7 Productivitatea muncii a sporit cu peste 15 la sută, iar consumurile energetice au scăzut, într-o perioadă relativ scurtă, de la 35 MWh la 22,7 MWh la un milion lei producție de mobilă. De altfel, spiritul gospodăresc instaurat la fiecare loc de muncă este exprimat și prin faptul că, tn ultimii 5 ani, producția a crescut cu aproape 38 la sută, iar consumurile energetice s-au diminuat cu 12 la sută.— Experiența primului semestru din acest an ne-a demonstrat incă o dată — conchidea directorul unității — că în realizarea și depășirea planului la export hotăritoare este mobilitatea sau, mai bine zis, adaptarea operativă a fluxurilor de fabricație la orice comandă. Acțio- nind susținut în acest sens, am reușit să reducem la 7—10 zile timpul necesar pentru pregătirea fabricației unui nou produs. Totodată, prin specializarea unei secții în realizarea prototipurilor, întărirea atelierelor de creație cu cei mai buni specialiști și muncitori cu o bogată experiență, asigurăm. înnoirea cu o frecvență ridicată a producției. Așa se explică faptul că avem permanent 
în nomenclatorul curent de fabrica
ție circa 450 de produse. Numai în primul semestru am executat peste 150 de modele noi, multe dintre ele bucurîndu-se de o atenție deosebită la tîrgurile de la Koln, Paris și Chișinău. Totodată, am pregătit, mostre pentru tîrgurile de la Heigh Point, Leipzig, Lyon, Bruxelles 
ș.a.Cum e ți firesc, la un asemenea volum de producție, fiecare zi constituie pentru colectivul combinatului un examen in onorarea exemplară a comenzilor de export. în pri
mul semestru au fost îndeplinite 
toate contractele scadente, depășin- 
du-se cu 10 Ia sută planul pe rela
ția cliring țări socialiste. In același timp, au fost lansate în fabricație numeroase comenzi cu termene de livrare în lunile august-septembrle. Acum sînt în curs de definitivare documentațiile pentru producția ultimului trimestru din acest an. Așadar, o activitate riguros organizată, menită să asigure realizarea ritmică a planului, livrarea producției pentru export la termenele stabilite in contracte și chiar în avans.

loan LA ZA
corespondentul „Scinteii"

Chiar dacă In Județul Suceava vremea n-a pus probleme deosebite, la secerișul griului se întîmpină unele greutăți din cauza coacerii neuniforme a lanurilor, ceea ce face ca umiditatea spicelor să fie mult mai mare decît cea admisă la depozitare. Din această cauză, combinele nu pot intra in lanuri la primele ore ale dimineții. Ca să aleagă momentul potrivit, specialiștii verifică la fiecare jumătate de oră starea de umiditate a boabelor și cind aceasta este apropiată de normal se începe lucrul.In ziua documentării noastre, mecanizatorii de la cooperativa agricolă Fîntînele, din consiliul agroindustrial Verești, au început lucrul la ora 10,30. „Producem griu pentru să- mință — ne spune Tltu Roșoga, in- ginerul-șef al unității. De dimineață umiditatea boabelor era de 17 la sută. Acum a ajuns la 14 la sută, ceea ce este foarte bine", La această unitate se recolta cu zece combine proprii, la care s-au adăugat alte cinci venite în ajutor de la cooperativa agricolă Zvoriștea, unde griul n-a ajuns încă in stadiu de coacere. După ritmul de lucru realizat chiar de la început există posibilitatea ca C.A.P. Fintînele să Încheie recoltarea griului în cîteva zile.Și la cooperativa agricolă Verești veniseră în ajutor cinci combine, tot de la C.A.P. Zvoriștea. Cele opt combine proprii și cele cinci de care am amintit erau grupate pe o solă de 100 hectare. Umiditatea boabelor fiind rftare, recoltarea a început la ora 11. Dar și așa, pină seara au fost recoltate 60 hectare, „tn urma combinelor, ne relatează inginerul- șef Petru Burduhosu, lucrează patru prese de balotat paie, iar cu 30 do atelaje transportăm baloții in baza de recepție. Organizind astfel munca, recoltarea se desfășoară în ritm rapid". Discuția ne-a fost întreruptă din cauză că s-a defectat o combină.DE LA ORAPrimii care au început recoltarea fasolei în județul Constanta, cultură la care in ultimii ani s-au obținut constant producții superioare, sint lucrătorii fermelor nr. 1 și 2 de la I.A.S. Murfatlar. Iată cum procedează ei : incepind de Ia ora 3 noaptea și pină la ora 11 dimineața, 300 de lucrători dislocă plantele manual, pe rouă, pentru a nu seBA AZI, BA MÎINE...Agricultura Județului Botoșani are in dotare 1152 combine C-12. La recoltarea griului — acum, cind e cea mai mare nevoie de ele — lucrează cu 100 mai puține. Restul 7 „55 au fost trimise la Seceriș iii județul Arad, lăr 45 ■— la Satu Mare" — ne răspunde ing. Petfea Rotaru, directorul Trustului S.M.A. Ii spunem interlocutorului că arădenii au raportat încheierea recoltării păioaselor la 23 iulie". Și noi știm

Chimia și metalurgia sînt două mari ramuri ale industriei care, prin 
natura proceselor tehnologice, consumă mari cantități de energie. Im
portant este ca și în aceste domenii specialiștii, oamenii muncii din uni
tățile industriale să acționeze cu toată hotărirea pentru realizarea și 
promovarea tehnologiilor moderne, care să conducă Io reducerea sub
stanțială a consumurilor energetice, cerință de maximă însemnătate, sub
liniată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

lată citeva realizări pe care le supunem atenției specialiștilor din 
producție în vederea generalizării.

Celulă de electroliză 
cu performanțe 

superioareProducerea clorului și a sodel caustice prin electroliza banalei sări de bucătărie (clorura de sodiu) are în țara noastră o tradiție de aproape 70 de ani. în anii construcției socialiste, această lungă și bogată experiență a fost valorificată din plin, dezvoltîndu-se un important sector al chimiei, prin crearea unor instalații și procese tehnologice moderne implementate în mari, platforme ale chimiei românești — Bor- zești, Giurgiu, Valea Călugărească etc.Se știe însă că orice proces de e- lectroliză presupune și un mare consum de energie electrică. La fel și cel al electrolizei clorurii de sodiu. Una din constantele preocupări ale chimiștilor noștri a fost și este încă căutarea celor mai eficiente procedee de a determina diminuarea consumurilor specifice de energie, creșterea calității produselor finite. în acest sens, un rezultat deosebit a fost obținut de un colectiv de specialiști ds la Institutul de inginerie tehnologică și proiectări pentru industria chimică din București și de la Combinatul petrochimic Borțești. Ei au realizat într-o concepție originală — brevetată ca invenție — o nouă In
stalație de electroliză a clorurii de 
sodiu. Efectele economice deosebite, printre care reducerea consumului 
de energie electrică cu 20 Ia sută și 
creșterea productivității muncii cu 50 la sută, ridică performanțele a- cestei instalații la nivelul celulelor de electroliză realizate de cele mal cunoscute firme din lume.Primele celule de acest tip se află deja in funcțiune la Combinatul petrochimic Borzești, iar una este în curs de montare la Combinatul chimic Giurgiu, urmînd ca ele să înlocuiască treptat actualele celule de electroliză a clorurii de sodiu.
3,8 milioane metri cubi 

de gaz metan 
economisiți pe anPentru obținerea detergenților granulați, care se fabrică în prezent în

Muncitorii de pe atelierul mobil au intervenit imediat pentru inlăturarea defecțiunii, iar inginerul-șef nu a părăsit formația decit atunci cind combina a intrat dip nou în lan.Tocmai ca urmare a acțiunilor de întrajutorare, In tot mai multe unități agricole ritmul de lucru este in continuă creștere. La cooperativa agricolă din ț Dumbrăveni, celor 13 combine proprii li s-au adăugat încă 15 venite din consiliul agroindustrial Ciprian Porumbescuț care este situat în zona de nord a județului, unde secerișul încă n-a început. Cu aceste forte, în numai trei zile recolta a fost strînsă de pe aproape jumătate din suprafață. In bună măsură, aceasta 6e datorește condițiilor de lucru create în cimp. Aici, la fel ca și în celelalte cooperative agricole, este organizată, pentru mecanizatori, cooperatori și specialiști, servirea mesei la arie. Tot aici se fac alimentarea cu carburanți. Se folosește astfel din plin timpul bun de lucru.Comitetul județean de partid a luat însă măsuri pentru accelerarea ritmului de recoltare șl terminarea lucrării în următoarele zile. Astfel, se urmărește permanent starea de coacere a lanurilor șl, la fiecare oră, umiditatea boabelor. In funcție de aceste elemente s-a făcut și sa face transferul combinelor între ferme și unități agricole. Atunci cînd umiditatea griului recoltat este mal mare este solarizat și lopătat pentru a-1 aduce la umiditatea normală. Pentru folosirea la întreaga capacitate a combinelor șî a timpului bun de lucru s-au asigurat mijloacele materiale și echipele de intervenție necesare înlăturării operative a defecțiunilor apărute tn timpul recoltării.
Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii"3 NOAPTEAscutura nici un bob, apoi le transportă pe o pistă de beton, unde sînt solarizate înainte de a fi treierate staționar cu combinele. în felul acesta, ne spune Gheorghe Popa, inginerul-șef al unității, recoltarea celor 50 hectare se va încheia în două zile, estimindu-se o producție de peste 2 000 kg boabe la hectar. (George Mihăescu).

la fel. Numai că, din Convorbirile telefonice pe care le purtăm, am aflat că încărcarea combinelor in vagoane este mereu aminată. Același răspuns il primim și din județele Satu Mare și Ialomița, de unde trebuiau să no vină in sprijin 116 combine". Organele agricole ale județelor respective or fi cunoscind situația 7 Iar dacă O știu, consideră cumva că botoșănenii cultivă un soi de griu ce se poate recolta... ba azi, ba miine 7 (Silvestri Ailenei). 

țara noastră, este foloșit procedeul de condiționare prin atomizarea suspensiei de detergent. Uscarea prin atomizare implică însă utilizarea gazelor calde, care se obțin prin arderea gazului metan. Se înregistra astfel un important consum de combustibil gazos, fapt ce i-a determinat pe cercetătorii din domeniul chimiei să caute noi soluții căre să reducă consumul de gaz metan. Re

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

zultatul nu a întîrziat să apară, el fiind deosebit de promițător. Astfel, un amplu colectiv de cercetători de la Institutul de cercetări chimice din București și specialiști de la întreprinderea „DERO" din Ploiești au pus la punct un nou procedeu de obținere a detergentilor... „la rece", care constă din amestecarea substanțelor active lichide cu produsele de condiționare.Primele, două instalații de acest fel urmează să fie construite la întreprinderea „DERO" din Ploiești, după un proiect executat de Institutul de inginerie tehnologică și proiectări pentru industria chimică din București și la întreprinderea de detergent! Timișoara după un proiect realizat de Atelierul de cercetare al Centralei de medicamente. în ambele instalații procedeul -va determina o reducere a consumului de gaz metan cu 3,8 milioane de metri cubl pe an.
Efectele pozitive 

ale funcționării unor 
instalații în proces 

continuuUna din căile cele mai directe de reducere a consumurilor energetice în chimie o oferă trecerea la func
Fiecare comunist - puternic angajat 
în îndeplinirea sarcinilor economice
(Urmare din pag. I)tivele majore ale activității întreprinderii, secției, atelierului. S-a acționat deci pentru a-i determina pe cei care urmau să informeze să-și structureze raportul în așa fel incit să nu se limiteze numai la înfățișarea activității profesionale, sub formă de cifre statistice, ci și la întregul ansamblu de preocupări și acțiuni care caracterizează profilul moral al comunistului, al omului nou, participant activ și conștient la viața economico-socială și politico- organizatorică a unității din cara face parte.In zona subcarpatică a Județului, îh perimetrele etalon ale cooperativelor agricole de producție Aldenl și Cărpiniștea, au fost puse in valoare inițiative valoroase vizind folosirea cu eficiență sporită a fiecărei suprafețe de teren. Manifestind maximă preocupare pentru o asemenea cerință a noii revoluții agrare, comuniștii s-au situat in primele. rin- duri ale materializării măsurilor adoptate în acest sens de către comitetul județean de partid. In rapoartele personale pe care le-au prezentat, membrii de partid din aceste unități au arătat, concret, cum au procedat ei pentru a demonstra că nu există „păminturi rele", că locurile unde odinioară alunecările răneau „obrazul" solului au devenit grădini Înfloritoare și terenuri cu un grad ridicat de fertilitate.Experiența acumulată pină acum in acest domeniu ne îndreptățește să apreciem că etapa pregătirii in vederea raportării in fața adunărilor generale are o importanță deosebită pentru mobilizarea tuturor comuniștilor la realizarea exemplară a sarcinilor, reprezentând, in același timp, un prilej de profundă conștientizare a acestora asupra rolului pe care-I au de îndeplinit. Fiecare membru de partid înțelege astfel în mod temeinic Însemnătatea contribuției proprii pe care trebuie s-o aducă la bunul mers al activității atît pe linie profesională, cit și pe linie de organizație, trăiește mai adine sentimentul răspunderilor ce-i revin. Pe de altă parte, in perioada premergătoare raportului ei acționează cu mai multă dăruire, angajindu-se cu toate forțele in îndeplinirea sarcinilor care li s-au încredințat. Avind in vedere toate aceste considerente, comitetul Județean de partid s-a preocupat de generalizarea căilor ți metodelor care s-au dovedit viabile, eficiente, organizind pe această temă dezbateri In cadrul unor Schimburi de experiență, simpozioane sau mese rotunde. De asemenea, cu prilejul celor 37 de controale complexe și pe domenii realizate de colective alcătuite din activiști de partid ți de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, in unități economice sau in comune, s-a acordat acestei laturi a muncii de partid o deosebită atenție, insis- tindu-se ca organele și organizațiile de partid să nu manifeste nici un fel de rabat tn ce privește buna organizare a acestui autentic examen de conștiință revoluționară. 

ționarea în regim continuu a unor instalații ce funcționează în regim discontinuu. Este și cazul instalațiilor de fabricare a pesticidelor de pe platforma Combinatului chimic Rimnicu Vilcea. Ca urmare a unor cercetări de inginerie tehnologică desfășurate la Institutul de cercetări pentru pesticide, actualele instalații de la combinatul vîlcean au fost modernizate tocmai prin trecerea funcționării lor in proces continuu. Proiectarea instalațiilor a fost făcută de Institutul de inginerie tehnologică și proiectări pentru industria chimică din București. Eficienta economică a noii tehnolo
gii este evidentă : reducerea cu 10 
la sută a consumului de energie e- 
lectrică ; economii de 10—12 la sută 
a materiilor prime, ceea ce in ul
timă instanță înseamnă tot energie 

înglobată ; o mărire a capacității in
stalațiilor cu 17 la sută ; a creștere 
apreciabilă a gradului de siguranță 
în exploatare a instalațiilor.

O soluție simplă, 
pentru utilizarea 
prafului de cocsCocsul de turnătorie, combustibilul utilizat în cubilou, stă la baza producerii a peste un milion de tone de fontă lichidă pe an, destinată turnării unor piese necesare economiei naționale. Acest combustibil este în cea mai mare parte importat (costă peste 150 dolari tona), ceea ce înseamnă un efort valutar apreciabil pentru țara noastră. Este lesne de înțeles că utilizarea integrală șl la înalti parametri economici a acestui produs de import este o sarcină deosebit de mare. Spunem aceasta, deoarece din cocsul importat, circa 10—15 la sută nu poate fi folosit în cubilourile din turnătoriile de fontă datorită dimensiunilor sale foarte scăzute (sub 30 mm). Acest „cocs mărunt" destinat fabricilor de aglomerare este doar în mică măsură recuperat în prezent.Un colectiv de specialiști de la întreprinderea metalurgică Buzău, condus de subinginerul Adam Nar-

Conținutul raportului comunist reprezintă, se știe, premisa unei dezbateri temeinice a activității celui analizat in cadrul adunărilor generale, Practica ne-a demonstrat că atunci cînd membrii de partid se prezintă în fața organizațiilor do bază bine pregătiți, prezentind in spirit critic și autocritic modul în care au acționat pentru înfăptuirea sarcinilor, se creează cadrul adecvat pentru o analiză temeinică, pentru intervenții prompte din partea celorlalți membri de partid, pentru propuneri, idei și sugestii dintre cele mai valoroase. Iată de ce, ori de cite ori abordăm aspectele stilului și metodelor de lucru, in general ale conducerii, nu ne oprim doar la nivelul principiilor, ci „sondăm" mai adine realitatea pînă la activitatea concretă a fiecărui comunist. Situat în acest context, raportul prezentat de fiecare membru de partid in fața adunării generale a organizației da bază capătă semnificații aparte, devenind un factor dinamizator al întregii vieți interne de partid.Nu putem insă să trecem cu vederea că această nouă și importantă cerință statutară nu este folosită cu maximă eficiență de către toate organizațiile de partid. O analiză atentă a „orientării" pe care o au unele organizații in planificarea rapoartelor personale arată că „vizați" pentru a prezenta asemenea informări sint, de regulă, comuniștii simpli și mai puțin cadrele cu munci de răspundere, care fie că sînt „ocolite" de organele de partid respective, fie că ele însele amină acest moment sub pretextul unor chemări și sarcini urgente. Am insistat și insistăm ca organizațiile de partid să înțeleagă că această măsură statutară vizează pe toți membrii de partid, indiferent de răspundere și funcție, și ea constituie un prilej de
LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI“ 

DIN CAPITALĂ

Un nou lot de produseAtelierul montaj final de la întreprinderea „Timpuri Noi" din Capitală. Maiștrii Petru Băleanu și Petru Geageac urmăresc cu atenție desfășurarea ultimelor operații de ambalare a unui nou lot compus din 29 de compresoare de frină tip IIV 2. Destinația : parteneri din R. D. Germană.— O dată cu livrarea acestui lot de produse — ne spune tovarășul Ionel Radu, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere —■ am realizat integral platîul la export pe luna iulie. Este un succes pe care întregul colectiv îl dedică Împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului.A devenit o tradiție ca muncitorii $i specialiștii din această citadelă a industriei constructoare de mașini să omagieze marile eveni- 

ciz. a găsit însă soluția ca întreaga 
cantitate de cocs să fie folosită, în acest scop au fost elaborate atît tehnologia, cit și instalația de a transforma în brichete cocsul cu gra- nulatie mică, făcind posibilă utilizarea acestuia in procesul de elaborare a fontei în cubilou. Soluția constă in amestecarea prafului de coca cu alte materiale (rumeguș, sodă calcinată, sillcat de sodiu) și transformarea lui în brichete într-o instalație complet mecanizată ce se află in prezent în funcțiune Ia I.M. Bacău. Dintre efectele economice ale noii tehnologii semnalăm faptul că aceasta conduce la o diminuare cu circa 4 Ia sută a consumului de cocs cu granulatie normală în procesele de elaborare a fontei. în momentul de fată soluția se află în curs de extindere în întreaga tară, în turnătoriile care dispun de cubilouri. Pe această cale se vor putea valori
fica anual circa 20 000 tone cocs mărunt, ceea ce ar reprezenta o diminuare a efortului valutar cu circa 3 milioane dolari pe an.
Consumuri reduse, dar 

și cîștig de calitateîn prezent, tehnologiile folosita pentru desulfurarea oțelului se a- plică în chiar procesul de elaborare. Din păcate, nu întotdeauna ele conduc la obținerea unor rezultate satisfăcătoare. De pildă, în cuptoarele electrice, agregatul de elaborare care realizează cel mai scăzut conținut de sulf în oțel permite obținerea unui otel cu un conținut minim de 0,035 la sută sulf, cantitate mult prea mare în cazul oțelurilor cu prescripții speciale de calitate.Avînd în vedere acest lucru, specialiștii Institutului de cercetări metalurgice (I.C.E.M.) au elaborat o tehnologie, pe baza căreia colegii lor de la Institutul de proiectări metalurgice au realizat proiectul de e- xecutie al unei instalații ce permite eiaborarea unor oțeluri în care conținutul de sulf scade sub 0,025 la sută. Tehnologia constă tn desulfurarea oțelului în oala de turnare și folosește procedeul de injectare a unor pulberi reactive care formează cu sulful din metal combinații chimice care se separă în zgură.Prin aplicarea tehnologiei și Instalației la Combinatul siderurgie din Călărași, așa cum au demonstrat experiențele pe un număr mare de șarje, se vor obține, anual, reducerea consumurilor specifice de feroaliaje cu 250 tone, diminuarea consumului de cărămizi magneziene șl speciale cu 400 tone, iar pentru fluo- rină cu 150 tone și, lucru foarte important, o scădere a consumului de 
energie electrică cu 500 MWh.Tehnologia aplicată, cit și produsele realizate sînt competitive pe plan mondial, fiind la nivelul celor mai bune produse ale firmelor cu tradiție în elaborarea otelurilor cu caracteristici speciale.

Maica RADU

control și autocontrol asupra activității fiecărui comunist, de perfecționare a propriei munci și, pe această bază, de perfecționare a întregii activități a organizațiilor și organelor de partid.în practica prezentării rapoartelor personale de activitate trebuie puș un accent deosebit pe concluziile exprimate în adunarea generală în legătură cu activitatea fiecărui comunist. Din acest punct de vedere, am militat ca birourile organizațiilor de bază să realizeze astfel dialogul cu membrii de partid, îneît fiecare să înțeleagă că a fi comunist nu înseamnă doar a te achita de obligațiile profesionale, că această calitate presupune un înalt nivel de responsabilitate pentru tot ce se petrece în jur. pentru modul concret în care se înfăptuiesc, in fiecare unitate, obiectivele politicii partidului nostru.Ințelegind din această perspectivă semnificația raportului personal in fața adunărilor generale de partid, comuniștii din Județul Buzău îșl mobilizează plenar forțele și capacitatea creatoare in vederea înfăptuirii neabătute a sarcinilor de plan pa acest an și pe întregul cincinal, in spiritul orientărilor șl indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al ho- tăririlor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. șî a activului central de partid. în fond, prin modul în care se Implică nemijlocit în soluționarea problemelor de producție, a problemelor economico-sociala în general, prin spiritul revoluționar și responsabilitatea ce-i caracterizează in muncă, comuniștii se constituie în forța propulsoare a unirii energiilor tuturor colectivelor de muncă in lupta pentru îndeplinirea integrală a programelor de dezvoltare economico-socială a țării elaborate de partidul nostru.

- în avans la exportmente din viata partidului si a țării prin fapte deosebite de muncă. Dintre acestea, la loc de frunte se situează rezultatele obținute la export. Ca urmare, în perioada care a trecut de Ia începutul anului, planul la export a fost depășit cu circa un milion de lei. Aceste rezultate au la bază preocuparea statornică și plină de răspundere a întregului colectiv pentru realizarea producției destinate exportului, pentru ridicarea calității șl creșterea competitivității produselor pe Care le fabrică.Colectivul muncitoresc de la întreprinderea „Timpuri Noi" din Capitală este hotărit Să consolideze in lunile ce urmeâ2ă rezultatele bune obținute pină acum în producția destinată partenerilor da peste hotare. (Gh. ionită).
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ÎNALTĂ cinstire, fierbinte omagiu 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- strălucitul conducător al partidului și al țării
Mesaje, telegrame, scrisori prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, prin care oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării se angajează să urmeze mărețul exemplu de muncă și viață al secretarului general al partidului

„Gloriosul jubileu a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — cind dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, ați fost ales în suprema funcție de secretar general al partidului — constituie pentru noi, constructorii, ca de altfel pentru întregul popor, un nou și fericit prilej de a ne exprima cele mai alese simțăminte de dragoste și prețuire, de profundă recunoștință față de activitatea neobosită, plină de elan patriotic și eroism revoluționar, pe care o desfă- șurați pentru continua dezvoltare și înflorire a patriei noastre socialiste — se arată in mesajul adresat de oamenii muncii din MINISTERUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRI
ALE.în inimile noastre, ale întregului popor român, ca și în conștiința lumii. importantele succese obținute în dezvoltarea socialistă a țării sînt indisolubil legate de activitatea dumneavoastră neobosită, de rolul hotă-. ritor pe care il aveți in elaborarea și traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Pilduitoarea dumneavoastră viață de eminent conducător comunist, contribuția de însemnătate istorică pe care ați adus-o la marile înfăptuiri ale poporului nostru, la ridicarea rolului și menirii noastre in lume ne dau marea satisfacție că sintem fiii unui popor stăpin pe destinele sale, respectat în lume, dornic să-și făurească o viață liberă, fericită și independentă.Cu prilejul minunatului jubileu, noi, oamenii muncii din Ministerul Construcțiilor Industriale, ne angajăm in fața dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim fără răgaz pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pentru transpunerea în viață a obiectivelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului".„împreună cu toți fiii patriei, strîns . uniți , ip jurul gloriosului nostru partid.'comunist, al dumneavoastră, mult Stimate și. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii, din comerțul socialist sărbătoresc, cu imensă bucurie și nemărginită satisfacție, aniversarea împlinirii a două decenii de la marele eveniment istoric, deschizător de eră nouă, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cate v-a ales în fruntea partidului, la conducerea destinelor țării, pe dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii, patriot și revoluționar înflăcărat, eminent om politic de anvergură mondială, întruchipare strălucită a geniului creator al neamului românesc — se arată în mesajul adresat de MINISTE
RUL COMERȚULUI INTERIOR.Cu deosebită admirație și aleasă stimă, poporul român și o întreagă lume apreciază grandioasele înfăptuiri ale acestei perioade de 20 de ani. intrată in conștiința națiunii, cu legitimă mindrie patriotică, cu denumirea „Epoca Nicolae Ceaușescu".Pe fondul creșterii economice susținute. al dezvoltării puternice și modernizării producției industriale și agricole, a bunurilor de'consum, al creșterii nivelului de trai, comerțul socialist din țara noastră a evoluat pe o linie mereu ascendentă.Evenimentul împlinirii celor 20 de ani de la Congresul al IX-lea .al partidului ne oferă fericitul prilej de a exprima • gîndurile și sentimentele noastre de profundă recunoștință și înaltă stimă față de mult stimata și iubita tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, savant de reputație internațională.în numele consiliului de conducere, al comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din comerțul socialist, vă încredințăm, și cu ocazia acestui moment de mare sărbătoare, că vom acționa cu' toată hotărîrea. energia și capacitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in ultimul an al actualului cincinal și pentru anul 1986". iîn mesajul UNIUNII NAȚIO
NALE A COOPERATIVELOR A- 
GRICOLE DE PRODUCȚIE se subliniază, printre altele : „Alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcțiile supreme de conducere a partidului și statului a reprezentat un act politic de cotitură în întreaga operă de construcție socialistă în patria noastră, perioada de după Congresul al IX-lea determinînd, prin cutezanța obiectivelor stabilite și realizate, prin proporțiile și ritmurile deosebit de dinamice, un avint fără precedent in dezvoltarea economiei naționale, înflorirea invățămintului, științei și culturii, în creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.în numele țărănimii, al tuturor lucrătorilor de pe ogoare, exprimăm și cu prilejul aniversării acestui măreț eveniment din viața partidului, a întregului popor, gratitudinea și prinosul de recunoștință față de grija și preocuparea dumneavoastră statornice pentru dezvoltarea puternică a agriculturii, înscrisă ferm pe calea modernizării și intensificării producției vegetale și animale, calea înfăptuirii unei noi și profunde revoluții agrare.Prin lupta dirză, perseverentă pentru făurirea unei păci durabile in toate zonele geografice ale pămîntu- lui, pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmarea nucleară, pentrueliminarea politicii de forță și dictat,

democratizarea relațiilor dintre state și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, v-ați afirmat cu strălucire ca personalitate de,prim rang a contemporaneității, ați făcut ca România să se bucure astăzi de un imens prestigiu pe toate meridianele globului.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, animați de exemplul dumneavoastră insuflețitor, cooperatorii, toți, oamenii muncii din agricultură, nu vor precupeți nici un efort pentru a traduce exemplar în viață istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului."„Procurorii, Întregul personal muncitor al Procuraturii Republicii Socialiste România, asemenea întregului popor, aduc un fierbinte omagiu eminentei dumneavoastră personalități, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, își exprimă recunoștința și admirația pentru tot ce ați făcut în perioada de cind vă aflați în fruntea partidului și statului spre binele și fericirea poporului, se relevă în telegrama a- dresată de PROCURATURA GE
NERALĂ A REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA.In perioada care s-a scurs de la Congresul al IX-lea al partidului, activitatea organelor procuraturii a cunoscut un neîncetat proces de perfecționare, avind la bază indicațiile dumneavoastră privind așezarea tuturor relațiilor sociale pe principiile legalității socialiste, ale eticii și echității socialiste, de a folosi în cunoașterea adevărului metodele științifice, de a conlucra strîns cu celelalte organe ale statului, cu organismele democratice, cu masele populare.Vă rugăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți asigurarea celor mai profunde sentimente de stimă și recunoștință pe care vi le purtăm pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru binele întregului popor și a hotărîrii noastre de a nu ne precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român".„înfățișarea înfloritoare și demnă de astăzi a scumpei noastre patrii, perspectivele sale minunate, științific trasate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, prestigiul imens de care se bucură in întreaga lume demonstrează cu putere că, prin învestirea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de conducere în partid, prin hotăririle și orientările adoptate, care poartă amprenta gindirii și acțiunii cutezătoare, revoluționare ce vă caracterizează, mărețul forum al partidului din iulie 1965 a inaugurat epoca celor mai strălucite realizări pe toate planurile din istoria de peste două mii de ani a poporului român, care poartă cu legitimă mindrie gloriosul nume „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se spune în mesajul MARELUI STAT MAJOR.De activitatea și concepția dumneavoastră vizionară de vastă cuprindere, rigoare și profunzime sînt indisolubil legate și realizările în domeniul întăririi capacității de apărare a patriei. Vă datorăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, faptul că țara noastră dispune în prezent de o concepție clară, științifică, privind apărarea patriei ca operă și cauză a întregului popor, de o doctrină militară națională, al cărei strălucit fondator sînteți dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, de un sistem național de apărare viabil, de o armată temeinic pregătită, cu o înzestrare modernă și cu o înaltă conștiință politică, profund devotată patriei, poporului și partidului.Adresîndu-vă cel mai fierbinte omagiu, vă încredințăm și cu acest prilej că vom munci cu pasiune revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, că vom acționa cu toată priceperea și vigoarea pentru ca Marele Stat Major să-și aducă întreaga contribuție la îndeplinirea exemplară de către armată a sarcinilor ce-i revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru realizarea integrală a prevederilor Directivei privind pregătirea de luptă și politică a armatei".„în atmosfera vibrantă de puternic entuziasm și avint patriotic în care întregul nostru popor sărbătorește, prin noi și remarcabile fapte de muncă, împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român și de la alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al partidului, comuniștii și toți oamenii muncii din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale își îndreaptă gîndurile și sentimentele de caldă prețuire și profundă recunoștință către dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii române, conducătorul încercat al partidului și statului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru prodigioasa și neobosita activitate pe care o desfășurați pentru binele patriei și al poporului român, pentru creșterea continuă a prestigiului Româ

niei în lume — se subliniază în mesajul adresat de oamenii muncii din MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR SI COOPERĂRII E- 
CONOMICE INTERNAȚIONALE.în conștiința noastră este puternic întipărită contribuția dumneavoastră hotărîtoare pe care o aduceți permanent la perfecționarea acestei activități, la creșterea și diversificarea continuă a participării țării noastre la circuitul economic și teh- nico-științific mondial.Vă rugăm să primiți, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, legămîntul nostru solemn de a vă urma neabătut cu fapta și gîndul, de a nu precupeți nici un efort pentru a răspunde cu înaltă conștiință revoluționară și devotament, exigentelor sarcini puse în fața comerțului exterior de Congresul al XIII-lea al partidului, de prețioasele dumneavoastră indicații și orientări".„Cu cele mai alese sentimente de profundă bucurie și angajantă mindrie patriotică, prilejuite de împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Co

• Vie recunoștință, unanimă prețuire pentru 
prodigioasa activitate a secretarului general al 
partidului, pentru contribuția sa determinantă la 
împlinirile socialiste fără seamăn dobindite in ulti
mele două decenii

• Mărețele realizări ale „Epocii Ceaușescu11 
-măsură a acestui timp eroic, de puternică afir
mare a spiritului revoluționar

• Angajare fermă de a îndeplini exemplar 
prevederile planului pe acest an, de a traduce in 
viață hotăririle Congresului al XIII-lea

munist Român, colectivul de oameni ai muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE 
ICECHIM - BUCUREȘTI, vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase felicitări și urări de viață îndelungată și putere de muncă pentru a conduce pe mai departe cu aceeași înțelepciune și cutezanță poporul nostru spre noi și mărețe înfăptuiri — se arată în telegrama adresată.în această perioadă, sub influenta determinantă a înaltei dumneavoastră concepții despre rolul științei in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cercetarea științifică, în strînsă legătură cu învățămin- tul și producția, sub conducerea eminentului savant și om politic, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, s-a afirmat ca pirghie esențială a dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a sporirii avuției naționale, se subliniază în telegramă.Colectivul de oameni ai muncii din ICECHIM vă încredințează, tovarășe secretar general, că își va consacra întreaga putere de muncă și de creație pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile deosebit de importante care revin cercetării în domeniul chimiei în acest ultim an al cincinalului, pentru ridicarea pe o treaptă calitativ nouă a activității de cercetare în institutul nostru".în mesajul adresat de COMI
TETUL ORGANIZAȚIEI DE 
PARTID A APARATULUI C.C. 
AL P.C.R. se relevă : „Perioada dintre Congresele al IX- lea șl al XIII-lea care, spre mîndria noastră, a tuturor, istoria contemporană a consemnat-o definitiv ca fiind cea mai luminoasă și mai plină de realizări din existența poporului român, numită pe drept „Epoca Ceaușescu", a imprimat in viața întregului nostru popor și a patriei boastre un curs nou și un dinamism fără precedent.în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, sub încercata dumneavoastră conducere, militant revoluționar de excepție, personali-- tate politică strălucită, s-au produs uriașe transformări în dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție, a relațiilor sociale, creșterea nemaicunoscută pină in această perioadă a avuției naționale și ridicarea constantă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.Oamenii muncii din țara noastră și milioanele de prieteni pe care-i are poporul nostru în toate zonele lumii sint deplin convinși că uriașul prestigiu de care se bucură România pe plan extern se datorează contribuției dumneavoastră hotărî- 

toare la fundamentarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru.Fericiți că sîntem contemporani al acestei strălucite epoci, ne exprimăm dorința nestrămutată să muncim și pe viitor cu mai multă dăruire și patos revoluționar, în scopul înfăptuirii neabătute a mărețelor o- biective pe care dumneavoastră le-ați trasat spre binele și fericirea întregului nostru popor".„în cei douăzeci de ani de cînd dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae -Ceaușescu, vă aflați în fruntea partidului și statului, România a parcurs cea mai înfloritoare perioadă din istoria sa milenară — se relevă în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL 
BRAȘOV AL P.C.R. Sînt anii cind comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Brașov s-au angajat plenar pe drumul unor ample și profunde transformări revoluționare, al căror nesecat izvor îl constituie ajutorul atit de generos, îndemnurile și indicațiile de excepțională însemnătate pe care ni le-ați dat în cursul celor 30 de memorabile vizite de lucru efectuate pe 

aceste străvechi meleaguri românești.Ca mărturii ale acestui timp eroic sint cele aproape l 000 de capacități industriale puse în funcțiune in municipiul Brașov, înființarea a 14 institute și centre de cercetare științifică, numai în acest cincinal fiind introduse în producție circa 800 de noi tipuri de mașini, utilaje, aparate, instalații, materiale și bunuri de consum, precum și 300 de noi tehnologii și sisteme de automatizare. Tot în această perioadă au fost construite locuințe pentru 200 000 de oameni ai muncii.Urmînd luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și activitate revoluționare, ne angajăm să facem din acest ultim an al cincinalului un an al muncii record și vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a transpune în viață istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului".în telegrama adresată de COMI
TETUL MUNICIPAL SLOBOZIA 
AL P.C.R. se subliniază : „Impresionantele transformări revoluționare petrecute în țara noastră în ultimele două decenii sînt indisolubil legate de strălucita dumneavoastră activitate în fruntea partidului și statului, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de pilduitorul dumneavoastră devotament față de cauza bunăstării și fericirii tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste.Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă încredințăm de fierbintele nostru atașament la întreaga politică internă și externă a partidului, de hotărîrea noastră fermă de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economico-sociale ce revin acestei Însorite localități a Bărăganului ialomițean în acest ultim an al cincinalului".„La împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, moment de Înaltă vibrație patriotică pentru întreaga națiune română, comuniștii, toți cei peste 50 000 de oameni ai muncii din unitățile platformei industriale siderurgice de la Galați își îndreaptă cu neasemuită recunoștință gîndurile și sentimentele de gratitudine și deosebită recunoștință către dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, revoluționarul înflăcărat, genial strateg al devenirii noastre socialiste și comuniste — se relevă In telegrama comitetului de partid al COMBINA
TULUI SIDERURGIC GALAȚI.Spiritul dumneavoastră vizionar, strălucita capacitate de a analiza fenomenele politico-economice și sociale din viața țării și a lumii contemporane, gindirea mereu vie, re

găsită într-o vastă operă teoretică de excepțională profunzime au descătușat și amplificat energiile creatoare ale națiunii noastre socialiste. Ne simțim onorați să marcăm faptul că între marile ctitorii de progres și civilizație înălțate in țara românească, combinatul de la Dunăre se înscrie la loc de frunte.Omagiind gloriosul jubileu al celor douăzeci de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, siderurgiștii gălățeni avindu-i în frunte pe cei 23 000 de comuniști, vă adresează cele mai vii și alese sentimente de stimă și recunoștință pentru activitatea dumneavoastră plină de eroism revoluționar și se angajează să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare in continuare a siderurgiei românești spre gloria și măreția patriei noastre".„Grandioasele înfăptuiri obținute de poporul nostru in cele două decenii de cînd vă aflați în fruntea partidului, perioadă înscrisă cu litere de aur în istoria multimilenară a patriei și intrată definitiv in conștiința națiunii drept „Epoca Ceaușescu", sînt indisolubil legate de numele dumneavoastră, mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general, reflectă în mod strălucit puterea de analiză și clarviziune a tuturor fenomenelor lumii contemporane, aplicarea creatoare a principiilor materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale țării noastre — se spune tn telegrama adresată de 
COMITETUL DE PARTID AL 
SECTORULUI 1 AL CAPITALEI.Pentru omagierea a două decenii de_ cînd vă aflați în fruntea partidului și statului, în lumină indicațiilor dumneavoastră, comitetul de partid al sectorului, organele și organizațiile de partid au stabilit direcții de acțiune in vederea realizării integrale a sarcinilor de plan, lichidării ră- mînerilor în urmă, astfel ca pînă la 23 August să realizăm integral pro- ducția-marfă pe cincinal, creind condiții pentru obținerea pînă la sfir- șitul cincinalului a unei producții- marfă suplimentare tn valoare de 4,1 miliarde lei.Asigurîndu-vă de atașamentul nostru profund la întreaga politică internă și externă pe care cu consecvență și clarviziune revoluționară o promovați, vă dorim cu toată căldura inimilor noastre sănătate și putere de muncă, pentru ca să încununați cu noi victorii neobosita dumneavoastră activitate dăruită partidului și țării."„înflăcărați de profunda dragoste și înalta prețuire cu care vă înconjoară întregul nostru popor, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți să vă adresăm, cu ocazia împlinirii a două decenii de la alegerea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român, fierbintele nostru omagiu pentru personalitatea care a condus cu magistrală clarviziune, devotament și consecvență revoluționară destinele patriei noastre, in această epocă pe care cu mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se relevă în telegrama adresată de colectivul 
ÎNTREPRINDERII DE MAȘINI 
GRELE DIN BUCUREȘTI.Acești douăzeci de ani de minunate realizări reprezintă perioada de formare și creștere a întreprinderii noastre, prin grija și sprijinul permanent pe care ni l-ați dat cu ocazia repetatelor vizite efectuate in cadrul acestei mari familii muncitorești.Urmînd neabătut prețioasele și mobilizatoarele indicații pe care ni le-ați dat, ne angajăm, tovarășe secretar general, să nu precupețim nici un efort în activitatea noastră, 

pentru a ne ridica continuu la înălțimea glorioșilor ani pe care îi trăim".„în aceste momente sărbătorești, cind partidul, țara, intregul nostru popor, intr-o deplină unitate, aniversează două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, care v-a ales in funcția supremă de secretar general al partidului, eveniment inscris cu litere de aur in istoria patriei, comuniștii, toți oamenii muncii din aparatul Ministerului Minelor iși îndreaptă gindurile cu recunoștință spre dumneavoastră, ctitorul României socialiste moderne și vă adresează, din adîncul inimilor, cuvinte de aleasă cinstire și dragoste și urarea fierbinte de multă sănătate, ani mulți și fericiți, în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea noastră, a tuturor — se arată în mesajul adresat de oamenii muncii di" MINISTERUL MINELOR.în acești ani de trainice împliniri socialiste, cei mai rodnici din întreaga noastră istorie, industria extractivă minieră, prin grija și preocuparea dumneavoastră deosebită a cunoscut o dezvoltare și transformare de mare amnloare. Realizăm in acest an o producție de lignit de peste 10 ori mai mare decît în anul 1965, de 4 ori la huila cocsificabilă și de peste 3 ori la cupru in concentrate.în aceste sărbătorești momente aniversare, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu fermitate și răspundere comunistă pentru înfăptuirea Programului partidului și a sarcinilor ce ne revin din hotăririle istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului.Animați de cea mai profundă stimă, dragoste nețărmurită și fierbinte devotament, vă adresăm, încă o dată, urarea de a trăi ani mulți, In deplină sănătate și putere de muncă, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, spre a conduce partidul, patria, întreaga națiune pe culmile luminoase ale socialismului și ''Comunismului".„Comuniștii, toți oamenii muncii de ia ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA DIN MUNICIPIUL 
VASLUI, dînd o înaltă expresie sentimentelor de adîncă recunoștință și nețărmurită dragoste, vă aducem un fierbinte omagiu la această măreață sărbătoare, cind partidul și intregul popor cinstesc împlinirea a douăzeci de ani de cînd în fruntea partidului ați fost ales dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se relevă in telegrama adresată.Urmînd cu profundă încredere și optimism strălucitul dumneavoastră exemplu de. revoluționar înflăcărat, ne angajăm în fața dumneavoastră că vom face tot ce depinde de noi pentru a realiza întocmai sarcinile de plan ce ne revin pe aces', an. precum și angajamentele asumate in întrecerea socialistă".„Dînd glas sentimentelor de dragoste și fierbinte recunoștință față de partid, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. comuniștii, toți oamenii muncii de la COMBI
NATUL DE EXPLOATARE SI 
PRELUCRARE A LEMNULUI 
TOPLIȚA, în deplină unitate de gînd și simțiră cu întreaga națiune, vă aducem un fierbinte omagiu și recunoștința noastră profundă pentru activitatea dumneavoastră titanică prin care ați fundamentat și pus în aplicare o strategie originală, științifică și clarvăzătoare de transformare revoluționară a societății românești, de înfăptuire a unei opere grandioase, de dimensiuni istorice.însuflețiți de aceste vibrante sentimente. facem încă o dată legămintul de credință și strîngem și mai puternic rîndurile în jurul conducerii partidului și al țării, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-vă că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotăririle celui de-al XIII-lea Congres al partidului" — se arată în telegramă.„Cu alese sentimente de dragoste, stimă și prețuire, cu îndreptățită mîndrie patriotică, toți oamenii muncii de pe ogoarele .cooperativei1 noastre, Topolovățu Mare, își exprimă înalta prețuire și recunoștință pentru tot ceea ce dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreprindeți spre binele și fericirea poporului — se-re- levă în telegrama adresată de colectivul COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE TOPO
LOVĂȚU MARE.în aceste momente înălțătoare, cînd întreaga țară omagiază gloriosul jubileu al celor două decenii care au trecut de cînd dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conduceți destinele patriei și poporului, vă adresăm cu toată căldura inimilor urările de multă sănătate și putere de muncă și vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea marilor obiective ale noii revoluții agrare, urmind cu consecvență prețioasele dumneavoastră indicații și orientări.Dînd glas încă o dată sentimentelor noastre de înaltă stimă și adîncă prețuire față de prestigioasa dumneavoastră personalitate, sintem hotărîți să îndeplinim în mod exemplar sarcinile ce ne revin din hotă- 

rîrile Congresului al XIII-lea al partidului, de a vă urma neabătut, in tot ce întreprindeți pentru ascensiunea neintreruptă a României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație".„Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, ne manifestăm profunda recunoștință față de eroica activitate pe care o desfășurați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea partidului și țării, față de modul înțelept in care conduceți vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul scump al patriei române — se reliefează in telegrama adresată de COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI Șl VETERANILOR 
DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA FAS
CISMULUI.Ca martori și participant! activi la toate marile realizări ale minunatului nostru popor, șîntem con- știenți că cel de-al IX-lea Congres al comuniștilor români constituie un moment crucial in devenirea socialistă a țării.Acum, la jubileul celor 20 de ani- de luptă, muncă și împliniri sub înțeleaptă conducere a dumneavoastră, vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că elanul revoluționar și patriotic, devotamentul nemărginit față de patrie, popor și partid ne dă puteri și ne mobilizează să ne implicăm cu toată ființa noastră în îndeplinirea tuturor sarcinilor ce rezultă din documentele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, din magistrala dumneavoastră operă".„în clipele acestui luminos jubileu al celor 20 de ani ai „Epocii Ceaușescu", timp al creației înaripate, comuniștii, toți oamenii muncii din CENTRUL NATIONAL DE 
FIZICĂ, în unitate de gind și simțire cu întregul nostru partid și popor.-vă. aduc.țlumneavoastră. cel mai . iubit, fiu ..și ...conducător al Romă-, niei, prinos de dragoste și recunoștință și vă adresează din adihcul inimii urări de sănătate și viață îndelungată la cîrma partidului și țării noastre, se spune in telegrama a- dresată.Ideile dumneavoastră .privind transpunerea creației științifice naționale intr-o puternică forță, angajată organic în asigurarea progresului necontenit al țării și utilizarea exclusivă a cuceririlor noii revoluții tehnico-științifice contemporane in slujba progresului omenirii, constituie cheia de boltă a întregii noastre activități. Urmind cu încredere! nestrămutată exemplul de mare savant patriot, profund dedicat intereselor țării și poporului pe. care ni-lj oferă tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, vom acționa cu toate forțele pentru îndeplinirea e- i xemplară a tuturor sarcinilor pe care le-ați atribuit domeniului nostru de activitate."„împărtășind sentimentele de dra- . goste și recunoștință ale Întregului ! nostru popor, oamenii scrisului vă 1 aduc un profund omagiu cu prilejul împlinirii a două decenii de cind ați fost ales, prin voința unanimă a co- ț muniștilor, in suprema funcție de secretar general al partidului — se ! subliniază in telegrama UNIUNII 
SCRIITORILOR.Fiind adine onorați de aprecierile pozitive pe care le-ați formulat in atitea rinduri cu privire la împlinirile literaturii și artei, la rolul a- cestora in ansamblul activității politico-educative, știm că sintem incă datori față de cei care constituie însăși rațiunea existenței profesiunii noastre, milioanele de cititori de pe întreg cuprinsul patriei. Iată ; de ce în conștiința noastră vibrează cu putere îndemnurile dumneavoastră de a aprofunda cunoașterea vieții, a preocupărilor și aspirațiilor oamenilor muncii, de a crea opere de o inaltă ținută literară, pătrunse de suflul generos al umanismului revoluționar, de incredere nestrămutată în destinul glorios al României.în aceste zile de înflăcărată afirmare a unității poporului in jurul partidului, al secretarului său general, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face tot ceea ce ne stă în puteri pentru a îndeplini cu cinste misiunea pe care ne-ați încredințat-o, pentru a înălța și mai sus patria eternă, spre . viitorul socialist și comunist1’.„Perioada scursă de la Congresul al IX-lea al partidului marchează o epocă de adinei transformări revoluționare a invățămintului de toate gradele. Vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, profundul omagiu și adinca recunoștință pentru grija părintească ce o purtați dezvoltării și modernizării invățămintului superior, ridicării calitative a instrucției și educației, pregătirii pentru muncă și viată a viitorilor specialiști — se subliniază, printre altele, în telegrama comitetului de partid al CENTRULUI 
UNIVERSITAR BUCUREȘTI.Permiteți-ne să dăm expresie recunoștinței fierbinți pentru consecventa preocupare pe care o manifestați impreună cu mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu față de dezvoltarea invățămintului și științei românești.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al XIII-lea al partidului".
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AGINA 4 SCÎNTEIA — miercuri 31 iulie 1985

Repere noi într-un amplu proces de formare a conștiințelor
Jltimele două decenii au adus ju- ului Botoșani nu numai o deo- >ită dezvoltare economică, ci și o narcabilă înflorire culturală. Pe te- ;lia unor tradiții cu care se min- ;ște întregul nostru popor s-a ri- :at edificiul unei noi spiritualități, reverberații adinei in toate domele vieții. Aici, intr-unui din cele ii nordice județe ale țării, care cu- nde Ipoteștii copilăriei lui Emi- scu, Livenii, unde, cu ani in urmă, răsunat primele melodii enescie- sau Ștefăneștii — satul din care pornit Ștefan Luchian ; aici, într-o nă de mare frumusețe a peisaju- i. sint încă vii marile tradiții știin- ice și culturale inaugurate de colae Torga, de matematicienii Di- itrie Pompei și Octav Onicescu, de ologul Ioan Simionescu, de medicul ihai Ciucă, de naturalistul Gri- >re Antipa, de fizicianul Horia ulubei ș.a,Ultimii douăzeci de ani au însem- it. anii unui spectaculos progres, ici. o dată cu amplele magistrale e civilizației românești trasate de mgresul al IX-lea al partidului, ai precis după 1968. cind Botoșanii i devenit județ, salturi .spectaculoa- ■ au fost înregistrate in toate do- eniile vieții economice și sociale, ă ne gindim doar la faptul că in iul naționalizării existau in între- tl județ doar citeva unități cu profil leșteșugăresc-industrial, unități care u depășeau, fiecare in parte, două- îci de muncitori. Douăzeci și două e întreprinderi de interes republi- ,in — construite in anii socialismu- îi și mai ales in ultimele două de- enii — fac astăzi mindria județului, ață citeva dintre etapele acestei scensiuni : 1972 — întreprinderea de tilaje și piese de schimb, 1973 — în- :eprinderea de sticlărie și porțelan, 975 — Electrocontact, 1976 — Intre- rinderea de șuruburi, 1977 — Fabri- 

a de izolatori electrici și întreprin- lerea de prelucrare a lemnului, 1978- hidrocentrala de la Stinca-Cos- ești. pe Prut, in colaborare cu J.R.S.S.. și întreprinderea integrată le țesături subțiri din in. 1979—1980- întreprinderea de articole tehnice lin cauciuc și Filatura de fire din nelană. Sint tot atitea trepte spre lezvoltarea modernă a județului, ai ărui locuitori, plenar angajați in jrocesul acestor transformări înnoi- oare, beneficiază, de asemenea, de 3 bogată viață culturală. O demon- îtrează nu numai manifestările cu- ■ente, deosebit de rodnice, desfășurate de instituțiile culturale cu activitate permanentă, ci și noile inițiative, de larg ecou cultural. Printre ele — inaugurarea primului festival de artă plastică „Ștefan Luchian" — amplă manifestare care timp de aproape trei luni va reuni forțe artistice din întreaga țară, în cadrul unor colocvii, expoziții și tabere de
PE ITINERARELE VIEȚII CULTURAL-EDUCATIVE ÎN ANOTIMPUL ESTIVAL

Calitatea, argumentul atractivităfii
Stațiunile balneoclimaterice de pe valea Oltului iși au celebritatea lor bine intemeiată. De aproape un veac și jumătate, izvoarele de ape minerale au atras și au vindecat milioane de oameni, ducindu-le vestea dincolo de fruntariile țării. Dăruite de natură cu asemenea vitală bogăție. situate intr-un peisaj submon- tan unic prin frumusețe, locurile de aici sint nu mai puțin celebre prin istoria lor multimilenară: Buridava dacică și Arutela romană, ctitoriile Iui Mircea cel Bătrin, Pătrașcu cel Bun sau Brincoveanu, culele de la Măldărești, casele memoriale amintind de Anton Pann sau Nicolae Bâlcescu, o artă populară de mare originalitate.„Specializate" prin chiar factorii naturali, stațiunile de aici râmin însă deopotrivă așezări permanente cu oameni născuți și crescuți aici, cu preocupări, aspirații și necesități decurgind din această situație. O asemenea realitate aparte iși pune amprenta cu deosebire pe viața culturală a localităților, solicită o mat complexă adaptare la cerințe. Tovarășul Ilie Bădițescu, președintele comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, arăta că se are permanent in vedere această realitate din zonă, pe unde trec in fiecare an aproape patru sute de mii de turiști. Pentru aceștia se organizează la nivel județean o serie de acțiuni culturale și educative cu pronunțat caracter de masă intr-o paletă a genurilor apreciabilă: stagiune a teatrelor profesioniste, turnee ale unor formații de muzică populară și ușoară, șezători literare, spectacole la monumente istorice etc. De un binemeritat succes se bucură festivalurile filmului organizate pe o J- numită temă. Anul trecut a avut loc un asemenea festival avind ca temă filmul rezistenței antifasciste; în a- nul în curs se prezintă pelicule din comedia cinematografică universală. Tot aici se organizează anual festivalul folcloric „Cîntecele Oltului", o adevărată sărbătoare populară a o- biceiurilor, portului, dansului și muzicii prezentate de formații ale tuturor județelor aflate pe cursul Oltului.Preocuparea forurilor culturale județene de a realiza acțiuni specifice in stațiuni se concretizează intr-o serie de manifestări realizate numai aici, cu concursul forțelor din județ, sub genericul „Vacanțele Oltului". Cu acest prilej, pe lingă tradiționalele spectacole, seri cultural-dis- tractive, concerte, au loc . simpozioane, consultații juridice, conferințe medicale, întîlniri cu oameni de cultură, cu brigăzi științifice, autori și editori etc. Sint „rulate" 'cele mai cunoscute formații și interpreți din județ; participă la activități cadre didactice, oameni de știință, activiști politici, alături ele invitați din întreaga țară; au loc spectacole ale unor teatre profesioniste, ansambluri folclorice sau simfonice, prin mijlocirea cărora stațiunile de cultură atrag, pentru a oferi oamenilor de aici, importante și, adesea, valoroase forțe artistice.Dacă este de înțeles și de apreciat strădania forurilor culturale județene de a susține viața culturală din stațiuni, nu-i mai puțin important pentru configurarea vieții spi- 

creație. Pe lingă tradiționalele „Zile Eminescu", aflate anul acesta Ia cea de-a 13-a ediție, pe lingă „Zilele George Enescu", care în 1970 se aflau la prima ediție, pe lingă colocviile Ion Păun-Pincio și Ion Pillat — noua inițiativă, aflată in plină desfășurare, se înscrie in cadrul generos al Festivalului național „Cintarea României". închinată unuia dintre cei mai de seamă reprezentanți ai spiritualității românești, manifestarea coincide, așa cum ne spunea tovarășul Lazăr Băciucu, secretar cu propaganda al comitetului județean de partid, cu marile manifestări dedicate împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, moment de răscruce in istoria națională, care a deschis largi orizonturi pentru dezvoltarea economică, socială și spirituală a României, epoca cea mai înfloritoare. cea mai densă în realizări, care intră in istorie cu denumirea ctitorului ei. marele erou între marii eroi, conducătorul de cutezanță și profundă omenie — Nicolae Ceaușescu. Dorința și previziunea marelui Eminescu. care năzuia ca fiii țării sale să trăiască numai în frăție, dorință și previziune așezate in stihuri de aur. iși află împlinire. cum scrie în cartea de onoare de la Ipotești secretarul general al partidului, președintele României, „in strălucirea vremurilor noastre, cind întregul popor, deplin stâpin pe propria-i soartă, construiește o viață nouă, liberă și prosperă, cu demnitate și mîndrie".Colocviul inaugural al festivalului, semnificativ intitulat „Ștefan Luchian în universalitate", colocviu desfășurat in două etape, la Botoșani și la Ștefănești, a demonstrat cu argumente variate și convingătoare faptul că spiritualitatea artei tradiționale trăiește intrinsec in produsul creației contemporane, că exemplul de dăruire și forță a expresiei artistice oferit de unul din cei mai mari pictori români obligă tinerele generații la eforturi în plus pe ' calea autodesăvirșirii profesionale. Rele- vind în unanimitate caracterul profund national al creației lui Ștefan Luchian, participanții au expljeat gindurj ale pictorului, au stabilit coordonatele etice și problematica operei sale așa cum se conturează ele din perspectiva celor aproape șapte decenii cite au trecut de la moartea pictorului. în cadrul creat receptării creatoare a operei marelui înaintaș s-a impus, de asemenea, ideea necesității unei confruntări creatoare între sensibilitatea artiștilor contemporani și experiența generațiilor trecute. Este o confruntare de cea mai mare importanță, al cărei rezultat s-a concretizat prin expozițiile deschise cu același prilej. „Peisajele Moldovei în arta plastică" — expoziție deschisă în modernele ga-

'rituale aportul oamenilor de aici la susținerea cu mijloace proprii a cit mai multor activități culturale, politico-educative de interes economic și gospodăresc. La Govora, primarul orașului, Maria Aprodu, se ocupă cu competență și pasiune să facă din oraș nu numai o gazdă ospitalieră, dar să și creeze acel cadru de folosire a timpului liber cit mai cu folos. Deși se resimte serios lipsa unei case de cultură corespunzătoare, totuși, prin folosirea bazei e- xistente, sint organizate acțiuni de real interes. Manifestările cultural- educative reunite sub genericul „Florile Govorei", ajunse la ediția a XV-a, sint principalul prilej al forțelor locale de a-și face simțită prezența. Așa cum infățișa „harta" culturală a localității secretarul adjunct Nicolae Cioacă, cu muzeul de arheologie și carte veche, cu biblioteca orășenească, cu sala clubului dotată cu unele accesorii distracti-
ÎNSEMNARI

DIN STAȚIUNILE DE 
PE VALEA OLTULUI

ve putea șă pară puțin Impresionantă. Pe acest fond s-a alcătuit insă o intensă activitate cultural- educativă prin strădania oamenilor, a organizației de partid locale. Așa își desfășoară activitatea cu bune rezultate un grup yocal folcloric, o formație de dansuri bătrinești pe lingă complexul balnear, două brigăzi artistice, un montaj artistic-li- terar, formații de muzică ușoară și populară, recitatori șl mai cu seamă grupul de teatru amator, condus de Iulian Margu. laureat al Festivalului național „Cintarea României" pentru creație originală. Cu sprijinul acestor oameni de suflet, activitatea culturală are un suport propriu, depășește imaginea specifică culturii timpului liber, pentru că 
se angajează in discutarea aspecte
lor vieții localității ca entitate permanentă, alături de cele solicitate de existenta ca stațiune.Strădanii similare pot fi aflate la Olănești; cele 14 formații artistice prezente la faza pe oraș a Festivalului „Cintarea României" sint un argument în acest sens. Primarul localității, Aurel Vlădoiu, ca și directorul casei de cultură, Ion Popescu, au dreptate să se mîndrească cu cele trei formații ajunse în faza finală a festivalului : grupul vocal-carperal mixt, grupul vocal-instrumental păstoresc și formația de muzică ușoară. Corul cadrelor didactice, formația de dansuri, cele două brigăzi artistice, grupul folk, formația de teatru, recitatori, soliști întregesc peisajul cultural.Programe culturale valoroase pot fi întilnite la Călimănești, cea mai mare stațiune din zonă. „Vacanțele Oltului" este principala manifestare cultural-educativă de durată, care pune în valoare un potențial artistic apreciabil. Teatrul popular condus de Ion David, teatru multiplu laureat al „Cîntării României", tea- 

lerii de artă ale orașului — a încercat să ofere repere interesante ale faptului că marea tradiție artistică, atit de strălucit reprezentată de Luchian, poate fi integrată noilor structuri artistice. Procesul de înnoire, de îmbogățire a acestei tradiții este, de asemenea. o realitate. O realitate ilustrată și de alte expoziții afiliate aceleiași manifestări, ca, de exemplu, „Eminescu in arta plastică", „Culorile patriei" — cu participarea profesorilor de desen din județ, cel de-al X-lea Salon interjudețean al artei plastice naive ș.a. Trei expoziții retrospective — acelea aparținind șculptorițelor Gabriela Manole Adoc și lulia Oniță și pictorului Constantin Plliuță — se înscriu ca tot atitea repere de prestigiu. Aceste trei expoziții au fost concepute astfel incit sâ pună în valoare, de fiecare dată cu alte mijloace, talente viguroase, coordonate ale unor personalități artistice definite pe deplin in peisajul românesc actual.Finețea observației, bogăția ideilor și a soluțiilor plastice pe care vizitatorii au prilejul să le descifreze in aceste zile la galeriile „Luchian" in lucrările Gabrielei Manole Adoc o recomandă (pe lingă bine cunoscutul și apreciatul Monument al Independenței de la Iași) ca pe o creatoare care a știut să se înscrie cu autoritate in contextul sculpturii contemporane. în lucrările acestei deosebit de înzestrate artiste, vibrația de umanitate este o constantă. O demonstrează nu numai portretele de fină analiză psihologică, ci și compozițiile prezente in expoziție.Alături de acestea, alte manifestări artistice, care vor jalona viața artistică a Botoșaniului pină la 15 septembrie, dintre care amintim „Plasticienil botoșăneni în Epoca Ceaușescu", „Pictori botoșăneni pe plaiurile natale", expozițiile personaje Vașile Chinsehi — Florin Nicu- Iju și Gheorghe Stanciu — Radu 'Co- tișel, vor demonstra forța imaginativă a artiștilor care au pornit de aici, ca și a celor ce-și desfășoară cotidian activitatea jp acest județ, capacitatea lor de a aborda un univers uman, realitățile construite de oameni, obiectivele ce au concretizat efortul lor de gindire.Prima ediție a taberei de artă a sticlei și porțelanului, prima Bienală de artă a sticlei și porțelanului, care vor avea loc la Dorohoi, cea de-a IX-a ediție a taberei de sculptură în lemn, pictură și grafică vor determina o stare de fertilă competitivitate, vor concretiza nevoia trecerii de la cantitate la o calitate nouă, superioară, la acele lucrări „de înaltă valoare socială, istorică și artistică" cerute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a U.A.P.
Marina PREUTU

trul de păpuși, ansamblul folcloric „Arutela", corul sindicatelor invăță- mint, grup de recitatori, brigăzi artistice, multe cu o remarcabilă activitate. prezente in faza finală a festivalului, pe scenele din localitate sau din județ, vorbesc de potențialul cultural important al orașului. O serie de manifestări de amploare ca „Serbările Coziei", „Permanențele Coziei", „Ilustrate la izvoarele sănătății", „Gala laureaților", expoziția de pictură „Metaforele luminii" se bucură de real succes și sint urmărite de mii de turiști sau localnici.Se cuvine să observăm, o dată cu trecerea in revistă a activității culturale din aceste stațiuni cu tradiție, și apariția unui tinăr vlăstar al turismului vîjcean, stațiunea Voineasa. Numai dș cițiva ani intrată in circuitul turistic, stațiunea din inima munților a fost concepută, cum arăta directorul adjunct Vasile Stan, ca o „stațiune pentru toate anotimpurile", cea mai importantă stațiune montană din zonă, aflată in plină dezvoltare. La Voineasa, complexul de odihnă și tratament al sindicatelor (C.O.T.S.) a reușit să organizeze cu forțe locale și o viață cultural-artistică. La club sau Ia hotelul „Lotru", in așteptarea unui nou spațiu cultural aflat in curs de finisare, sint concentrate principalele activități culturale și educative. A avut loc aici sesiunea de referate și comunicări științifice „Omul și muntele", cu participare națională, exemplu concludent al posibilității conlucrării oamenilor locului cu cei din complexul de odihnă și, poate, un stimul în accentuarea acesteia. Pentru că aici există o frumoasă preocupare pentru organizarea unor activități culturale atractive cu forțe proprii. Dovada cea mai concludentă ni se pare a fi prezența în faza finală a Festivalului „Cintarea României" a grupului vocal-instrumental, a formației de muzică ușoară și a grupului de pan- tomimă. O brigadă artistică, un grup de teatru, un montaj literar-muzical completează preocupările de a folosi posibilitățile locale. împreună cu o bibliotecă, spații pentru expoziții de artă plastică (mereu ocupate cu lucrările unor pasionați locali) sau jocuri distractive, posibilitățile de recreare prin cultură sint valorificate judicios, în folosul celor veniți la odihnă șt tratament.Prin tot ce are mai valoros și original, activitatea culturală a stațiunilor de pe valea Oltului susține, consolidează esențial efortul realizării unei educații permanente, împlinește programele muncii politico- ideologice cu latura, importantă, a celei culturale. Eforturile ce se fac, forțele angrenate, diversitatea și, uneori, calitatea acestor actjvități, in ciuda unor stereotipii nivelatoare vizibile în unele manifestări, sint tot atitea argumente aduse în sprijinul ideij de a persevera in îmbunătățirea programelor, de a atrage toți pasionați!, talentele mai ales, la impunerea temeinică, durabilă a culturii ca factor de susținere și atracție pentru oamenii muncii veniți la odihnă și tratament, pentru toți locuitorii acestor așezări privilegiate de natură.
Emil VASILESCU

De cind se știe! locuitorii orașului Zărnești se aprovizionau cu legume din afara localității lor. Dacă localnicii — care aveau și au pe lingă casele lor cite un petic de teren — și-au mai asigurat unele legume din grădinile proprii, in special cartofi și- rădăcinoase, restul populației (majoritară la Zărnești) s-a bazat pină mai acum doi ani numai pe ceea ce aduceau I.L.F.-ul și puținii mici producători sosiți din zonele de sud ale țării. Situația ii viza in special pe locuitorii cartierului de blocuri ..6 Martie" — cei mai mulți oameni ai muncii care lucrează la întreprinderea cu același nume. Este adevărat că familiile care locuiesc in acest cartier ar fi dorit de mult ’ să aibă posibilitatea de a-și amenaja și ele citeva straturi cu legume, dar n-aveau unde pentru că terenul viran din apropierea cartierului, era numai pietriș și nisip, fiind supus in permanență și inundațiilor rîului Birsa.Poate tocmai de aceea, afirmația făcută cu circa doi ani in urmă de primarul orașului Zărnești. Cornel Berlea, la o ședință a consiliului popular județean pe tema autoapro- vizionării — că locuitorii cartierului „6 Martie", și nu numai ei, iși -vor asigura pe plan local cel puțin 40 la sută din necesarul de legume — a stirnit uimire. Și mai nedumeriți au rămas cei prezenți cind li s-a explicat că aceste legume se vor obține nu pe cine știe ce teren arabil al vreunei unități agricole, ci pe acel sol bolovănos și nisipos cu aspect „selenar" din albia Birsei, ca și pe celelalte terenuri virane din perimetrul cartierului.Cum era și firesc, o asemenea a- firmație a incitat și reporterul ; am mers peste puțin timp la Zărnești.Ceea ce am văzut acolo, in valea Birsei, a întrecut ceea ce ne imaginasem în primul moment. O parte din valea acestui riu de munte cu 

magine din frumosul parc al modemului cartier bucureștean „Drumul Taberei" Foto : Gh. Vintilă

Conservarea mediului ambiant
— o problemă de răspundere 

si de inițiativă civică
Există,* 1 fără îndoială, o bună doză de adevăr in 

definiția care.consideră odihna, recrearea, drept parte 
componentă a muncii. Clocotul muncii-creație din ma
rile unități economice, din uriașele platforme indus
triale, care' au plasat țara noastră pe orbita progre
sului și civilizației socialiste, schimbînd radic.al modul 
de p fi și a munci al tuturor cetățenilor, se răsfringe 
și asupra condițiilor de odihnă și recreare oferite ma
selor de oameni ai muncii. Vechile parcuri (altădată 
loc de promenadă pentru coconite „fragile" prin fațaPentru Capitală, acest domeniu public inseamnă, cifric și „telegrafic" : parcuri și grădini publice —1 961 hectare, plus 1 042 hectare de păduri-parc. Adică, in medie, peste 15 mp pentru fiecare locuitor (in afară de scuarurile și spațiile verzi din jurul blocurilor) ; 13 ștranduri publice (majoritatea pe lacurile din „salba" Colentinei), cu o capacitate de 150 000 locuri simultan. plus ștrandurile instituțiilor și întreprinderilor.Locuri-emblemă : Cișmigiu, Libertății, Herăstrău, Tei, Mogoșoaia, Titan. Drumul Taberei. Arenele Romane. Tineretului... Unele cu a- mintiri de veacuri, altele de decenii, altele de ani....Parcul Libertății. Pe dalele parcă proaspăt spălate, pașii te poartă spre foșnetul răcoros al „Aleii plopilor" (unică in țară), intre care arborele „Sequoia gigantea" și-a aniversat acum doi ani veacul, pregă- tindu-se pentru următorii 900 de ani. E liniște. „Fontena George Gr. Can- tacuzino" : doi bătrini, unul c-un nepoțel, iși ingină păreri cu susurul apei. Unul din ei se ridică insă și ia de pe banca alăturată o... cutie de conserve jumătate consumată, invadată de furnici. Și o sticlă in care n-a fost... apă minerală. „Ce oameni, ce oameni !“, exclamă bătri- nul. Dar n-are unde să arunce „urmele" ciudatului vizitator. Direcția domeniilor publice n-a amplasat aici nici o cutie. De ce ?Biblioteca. „Ce fac aici ? Citesc. Da. zilnic. Sau discut cu ai mei. Sau mă gindesc." Răspunsuri scurte ale tinărului Emil Cazacu, strungar la uzina „Steaua Roșie", pe terasa acoperită a filialei bibliotecii „Mihail Sadoveanu". Ce citește ? Literatură tehnică („Am și la biblioteca uzinei, dar altceva-i aici, în foșnetul plopilor"). cărți de istorie, de beletristică. Nu e singur. Cu el e și lăcătușul Dumitru Dup, și Ionel Sti- claru. Responsabilul bibliotecii, Ti- beriu Pertia, ne arată fișele de cititori de la uzina amintită : peste 350. Dar in afară de ei, sint cititori statornici dintre pensionarii cartierului, elevi și studenți și chiar cetățeni din alte localități aflați prin Capitală.Dar lacul ? „Zilnic folosesc bărcile circa 500 de oameni" — ne spune responsabilul debarcaderului, Marian Grecu. Care are insă un „of". „D? ce s-or fi luat lebedele de pe lae ?“ Si încă unul. „De ce nu s-or desprinde unii oare de obiceiul de a

........—........ . „ 1 

fanfarei dirijate duminica de-un „tambur-major") sint 
astăzi loc de tihnă și destindere al tuturor. Alte zeci, 
sute de parcuri noi, unele adevărate „complexe de 
recreare", au apărut pe locul unor foste maidane, 
împodobind localitățile ca un adevărat veștmint festiv 
de zi cu zi. Cum se îngrijesc edilii de buna înzestrare 
și întreținere a locurilor de agrement ? Care este con
tribuția cetățenilor la construirea și menținerea in con
diții civilizate a acestora ? Citeva răspunsuri din Ca
pitală - în rîndurile ce urmează...

apa Iui rece și cristalină, care curge prin imediata apropiere a cartierului, începuse să devină o adevărată grădină de legume sau — așa cum le place edililor sâ spună — „baza legumicolă" a orașului, simbolul de necontestat al hărniciei și spiritului gospodăresc, al dorinței locuitorilor acestui cartier de a-și asigura cu forțele lor intr-o bună măsură legumele necesare consumului propriu, așa cum le-o cere conducerea partidului și statului nostru, așa cum le-o cere propriul lor interes. Ceea
AUTOfiPROVIZlONAREA IN INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI 
Grădini cu legume la umbra Pietrei Craiului

ce au săvîrșit zărneștenii aici a fost o muncă dură cu natura, cu capriciile ei. Mărturie a acestor eforturi stăteau vagoanele de pietriș și nisip scoase din albia riului, umpluturile fostelor gropi sfredelite de apă, zecile de fintini săpate in solul acela bolovănos pentru a asigura apa necesară plantelor. Mărturie stăteau, in ultimă instanță, sutele de straturi acoperite cu verdele închis al culturilor. Unii gospodari au mers chiar mai departe, terasînd o parte din malul abrupt al albiei.De dimineață pină la lăsarea întunericului, oamenii lucrau aici cu spor și tragere de inimă. Pe una din parcele am întilnit, atunci, cițiva dintre acești vrednici gospodari : strungarii Vasile Chiriac, Ion Benga și Constantin Sirbu — toți muncitori la întreprinderea ..6 Martie". Lucrau la executarea unor fintini.— Ceea ce vedeți, ne atrăgea atenția primarul, constituie doar începutul unui program mai amplu și îndrăzneț al nostru : ca in următorii ani să ne asigurăm intr-o măsură tot mai mare, pe plan local, legu-

sparge semințe fn barcă, aruncind cojile în apă ?“ întrebări ce-și așteaptă răspuns de la doi factori : Direcția domeniului public și, în egală măsură, opinia publică. Dacă primul iși are adresă exactă, cel de-al doilea se află la fiecare cetățean. (Mai ales că, așa cum ne relata tovarășul Adrian Serafim, activist la Consiliul popular al sectorului IV al Capitalei, in parc a fost interzis comerțul la tonetă cu produse alimentare ; cum ajung, totuși, ciudatele „produse alimentare", semințele, în buzunarele pasionaților consumatori și, implicit, cojile pe fata lacului 7)...Cișmigiul ■— loc de veche tradl-
RAID-ANCHETĂ 

ÎN CAPITALA

tie al odihnei, recreării, al frumosului și liniștii....Liniște. Dar ciudate zgomote pătrund pe aleea teilor, în apropiere de „Rondoul scriitorilor". Provin de la rondoul vecin al... șahiștilor. Care șahiști ? Două perechi de inși, în- ghesuiți, se confruntă nu atit cu „infinitele posibilități" ale pătratelor alb-negru, cit cu zgomotele celor ce comentează posibilitățile cutărei echipe de fotbal, dar mai mult ...culisele fotbalului. Iar printre ei, vocea răgușită „aide băieții, de bostan băieții" — explică stratul ca de nea al cojilor de semințe. E drept, organele de ordine impun penjru un timp liniștea, timp in care vocea răgușită „de bostan băieții" a dispărut. Peste puțin însă totul se reia, în vecinătatea nemijlocită a statuilor lui Eminescu, Creangă, Cara- giale !Există și-n Cișmigiu o filială a Bibliotecii „Mihail Sadoveanu". Dar mesele de lectură — goale. Explicația în geamul bibliotecarei : „Plecată la farmacie". E ora 18,10. Exact cind împătimiți! în ale cititului iși caută, la sfirșitul zilei de muncă, lăcașul. Conducerea bibliotecii o știe, nu poate să n-o știe 1 Ne îndreptăm spre celebrul izvor ,.Mihai Eminescu" ce dă-n Știrbei Vodă. Incredibil, dar fapt. Un ins. intr-o baltă de apă, își spală cizmele de cauciuc 1 „Ce faci omule, aici e loc de spălat încălțămintea ? De aici se bea apă 1“ — strigă un cetățean. „Apă se bea 

mele necesare consumului propriu, deși la unii se acreditase ideea că aici, la umbra masivului Piatra Craiului, nu se pot obține asemenea legume. Acest program este realizabil datorită ajutorului acordat de stat ; cu fondurile alocate a putut fi regularizat riul Birsa și. astfel, o importantă suprafață de teren din albia acestuia a fost scoasă de sub efectele inundațiilor, iar ceea ce astăzi mai este pietriș și nisip — miine va arăta ca o grădină înfloritoare.

în același context se înscria a- tunci și o altă acțiune a primăriei — punerea in valoare a malului abrupt și a pantelor sterpe, care împrejmuiau dinspre nord cartierul. Terenul a fost parcelat și repartizat familiilor care doreau să crească porci, păsări, iepuri de curte etc. pentru ca, și la capitolul carne, locuitorii cartierului să-și poată asigura o parte din necesități cu forțe proprii....Nu de mult, am poposit din nou pe meleagurile zărneștene. De pe malul inalt al Birsei. cuprindeam dintr-o privire grădinile amenajate in fosta albie. Este o incintare sâ privești verdele inchis și sănătos al culturilor legumicole, amenajările care s-au făcut aici între timp.încercăm să aflăm opiniile unora dintre posesorii acestor grădini. Părerea lor este aceeași, de parcă... s-ar fi vorbit. Primăria a procedat cum nu se poate mai bine parce- lind și repartizind acest teren arid celor care au dorit să-și amenajeze grădini cu legume. Numai aprecieri pozitive cu privire la inițiativa pri

cind e desfundat izvorul. Ce. nu vezi că e înfundat ?“ — vine răspunsul, încercăm să găsim în clădirea alăturată o autoritate care să pună lucrurile la punct. Zadarnic. Mjcuța clădire e ferecată cu lacăte. Cit costă desfundatul unui asemenea izvor ? Infinit mai puțin decit neglijarea lui 1...Parcul Plumbuita. Creație a ultimilor ani. Cităm din ziarul „Scin- teja" 14 iulie 1979 : „...prin amenajarea sa, parcul Plumbuita va deveni nu peste mult timp un adevărat Herăstrău in mijlocul impunătoarelor ansambluri de locuințe de pe Colentina, Ghica-Tei și Petri- cani". Și in continuare : „aproape toate aceste lucrări au fost efectuate de cetățeni, de oameni ai muncii de pe platforma industrială Pipera". A devenit insă „Plumbuita" un „Herăstrău" lingă ansamblurile, cu adevărat impunătoare, de locuințe 2 Din păcate... nu.Podurile „venețiene", cu grijă migălite, peste pirîiașele din parc sint sfirtecate de rugină și uitare. Citeva puncte de sudură le-ar putea salva. Sutele, miile de arbuști plantați sint bîntuiți de furtuna distrugătoare a unor inși care-și încearcă forța musculară pe ei. Paznicul de la aleile de trandafiri „nu se bagă". Altcineva, cine ? Locul de joacă pentru copii — morman de fier vechi. Citeva ore de muncă patriotică a cetățenilor le-ar schimba fața și le-ar reda destinația. Mai în jos, spre baraj, unde sint construite adevărate „locuri de meditație", ...pasc caii. Iar la baraj — adevărată... spălătorie : covoare, preșuri etc. Planuri de măsuri pentru înlăturarea acestor situații ? Nenumărate. Reamintim doar angajamentele luate de deputății in Consiliul popular al sectorului 2 în această privință. Pe cind transpunerea angajamentelor în viață ?...încheiem aci, convinși că n-am putut cuprinde nici pe departe întregul univers al recreării oamenilor muncii. Se pot desprinde totuși unele concluzii : locul de agrement este și un loc de manifestare a simțului civic al fiecărui cetățean și al întregii localități ; civilizația locului de recreare este o obligație egală cu cea a disciplinei la locul de muncă ; locul de agrement reprezintă o oglindă a conlucrării edil-cetățean.într-unul din numerele viitoare ale ziarului vom publica o anchetă asemănătoare despre ștranduri.
Eaurențiu DUȚĂ 

măriei, la munca oamenilor. „Am muncit aici din greu, pină am amenajat acest teren — ne spunea Ste- lian Stan, motorist la o unitate de explorări geologice. Dar nu regretăm. nici eu nici soția. O grădină îți oferă totul proaspăt, cind vrei și ai nevoie". „Toată vara și toamna trecută —a completat soția sa. Ileana, strungar la „6 Martie" — gradina ne-a asigurat cele necesare consumului zilnic : incepmd cu ceapă, usturoi, lobodă și spanac, apoi salată, ridichi, fasole și cartofi. Ba, din castraveți și gogonele, am mai dat și la alții. Nu am mai trecut pragul I.L.F.-ului decit pentru legume care nu se pot produce la noi : ardei, roșii, vinete. Tot aici creștem și doi porci".Și, venind vorba de animale, subliniem faptul că. la ora actuală, numai în această zonă se cresc peste I 000 de porci — dublu față de primul an.La sfirșitul scurtei noastre vizite de documentare prin zona „bazei legumicole" a orașului, am trecut pe la cel mai apropiat magazin I.L.F. Responsabilul unității părea oarecum nemulțumit că nu mai vinde multă marfă, mai ales din cea perisabilă. „De cind cu grădinile, spunea el, mulți dintre locuitorii cartierului nu-mi mai trec pragul atit de des ca înainte". „Acesta să fie tot. necazul — i-a replicat primarul. Veți avea posibilitatea să vă ocupați ca magazinul să fie aprovizionat mai bine cu acele legume care nu se cultivă la noi".Desigur, remarca gestionarului magazinului I.L.F. are o anumită semnificație: este evident că laZărnești s-a schimbat ceva în bine pe linia autoaprovizionării.
N. MOCANU
corespondentul „Scînteii”

t V
SO,W Telejurnal
20.20 Actualitatea tn economie.
20,35 Bătaia inimii cea mai curată. 

Cin tace și versuri (colori.
20.50 Tribuna TV. Epoca Ceaușescu. 

Congresul al IX-lea. Congresul 
marilor innoiri. • Socialism și 
democrație,

21,03 Film serial (color). „Limita 
posibilului", premieră pe tară. 
Producție a televiziunii sovie
tice. Ecranizarea romanului cu 
același nume de Iosif Gțierasi- 
mov. Cu : Vitali Solomin, A. 
Leontiev, I. Kuznetov, E. Evstig
neev, L Stupakov, E. Ivocikina, 
I. Brazgovka, N. Skorobogatov.

21.50 Telejurnal.

cinema
• Cei mai frumoși 20 de ani — 
Epoca Nicolae Ceaușescu : TIM
PURI NOI (15 6110) — 17,45; 20, 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 17; 19, 
VIITORUL (10 67 40) — 17,15; 19
• Nemuritorii : TIMPURI NOI 
(156110) — 9: 11; 13,15; 15,30
• Buletin dc București : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15
• Ziua Z : VIITORUL (10 67 40)
— 15
• Pas tn doi : CULTURAL 
(83 50 13) — >: 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; 18.30. la gră
dină — 21
• Revanșa : FLACARA (20 33 40)
— 15; 17: 19
• Secretul lui Bacchus : ARTA 
(213186) — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
13; 20
• Ciuleandra : UNION (13 49 04) 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.15
• Un suris in plină vară: MUNCA 
(2130 97) — 15: 17: 19
• Masca de argint : FERENTARI 
(80 49 35) — 15: 17: 19. PACEA 
(71 30 85) — 14,30: 16.45; 19
• Darclee: PROGRESUL (23 94 10) 
15; 17.15; 19,30
• Vrăjitorul din Or — 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 3) 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30: 15.45: 18: 20
• Joe Limonada : 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
• 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
• Doctoritcte : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11; 13: 15: 17; 13
• Doi sub o umbrelă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19
• Cursa infernală : PATRIA
(11 86 35) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 
11: 13; 15.15: 17,30: 19.45, EXCEL
SIOR (65 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
A Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 Ș7 67) — 9; 12: 15.30; 18.30
• Dragoste șl pălăvrăgeli : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.15, la 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. la grădină — 21. cosmos 
(27 54 95) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19
• Febra aurului : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19.30
• Ciinele electronic : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19

teatre
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, Ateneul Român) : Spec
tacol de sunet și lumină „Muzica 
romănească — prezențe în con
temporaneitate" — 20.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Parada melodiilor — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81, In roton
da scriitorilor din Cișmigiu) : 
Spectacol de sunet șl lumină 
„Ev de lumină, Ev de eroism- — 
21.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă-
nase" (Grădina Boema, 15 56 78) : 
Boema, bucuria mea — 19.30.
(Grădina Cărăbuș) : Mondo Me
lody — 19,30.
• Teatrul Țăndărică (15 28 77, 
sala Victoria) : Guliver în țara 
păpușilor — 11: Ga Teatrul de 
păpuși Herăstrău) : O fetiță cau
tă un cintec — 18.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu un profund sentiment de recunoștință și apreciere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări, prin care ne adresați — mie și poporului egiptean — urările de bine ale poporului român prieten și ale dumneavoastră personal, cu ocazia aniversării glorioasei revoluții de la 23 iulie 1952.Fiți încredințat că acordăm o înaltă prețuire relațiilor cordiale de prietenie prin care sint legate cele două popoare prietene ale noastre.Vă rog să binevoiți să primiți, Excelență, cele lriai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de progres și continuă prosperitate poporului român prieten.Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

TELEGRAME EXTERNE
Schimb de mesaje între președintele 

României și președintele Republicii Peru

CronicaCu ocazia celei de-a 58-a aniversări a înființării Armatei Populare Chineze de Eliberare, atașatul militar, aero și naval de pe lingă Ambasada R. P. Chineze la București, Shi Shangwen, a oferit marți seara un cocteil.Au participat general-locotenent Victor Stăncuiescu, prim-adjunct al ministrului apărării naționale, Ion
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 31 iulie, ora 20 — 3 
august, ora 20. In țară : Vremea va 
fi călduroasă, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări trecătoare în 
vestul, centrul și nord-estul țării, unde 
se va resimți o notă de instabilitate 
a vremii. In aceste zone vor cădea

(Urmare din pag. I)la Motru sau de la 
Poarta Albă — Midia 
— intr-un cuvint. de 
la cele 12 șantiere na
ționale ale tineretului, 
cele 129 șantiere ju
dețene și locale ale ti
nerilor, Istoria Româ
niei moderne se scrie 
astăzi, superbă acoladă 
trasată peste timp, și 
prin cei 46 000 de ti
neri muncitori, elevi și 
studenți de la Straja 
și Cumpăna dobrogea
nă, prin buldozeriștii

Tinerii
lui Amelian Filat de 
la Sistemul de îmbu
nătățiri funciare și iri
gații „București Nord“, 
prin fierar-betonișlii 
lui Traian Nitu de la 
Porfile de Fier II sau 
excavatoriștii lui Con
stantin Andrei de la 
Poarta Albă — Mi
dia — Năvodari șl citi 
alti tineri pentru care 
locul lor de muncă 
este patria, iar profe
siunea lor credința in 
mai bine. Patriotismul 
și opțiunea politică nu 
pot exista în afara

LISTA OFICIALĂ

(Urmare din pag. I)ce de bază. Una e să dormi pe-un ponton și alta într-o casă cu temelii înfipte, in pămint. Cind. îi' ceri omului atit cit îi cerem noi, trebuie să te< preocupe, in cel mai înalt grad, și viața Jui, și nevoile lui, și aspirațiile lui. Este, in fond, vorba de unul dintre principiile fundamentale ale eticii și echității socialiste. Dacă nu știi să lucrezi cu oamenii, riști să rămii singur. Iar noi, după cum vedeți, sîntem mulți aici.Micul golf al debarcaderului forfotește de viață. De pe un șlep sint descărcate materiale de construcție;. De pe altul, saci cu făină Și lăzi cu legume și zarzavaturi. O echipă de zidari se imbarcă pentru o destinație care-i reclamă urgent prezența. Un grup de fierar-betoniști, sosit aici din alt colt de deltă, se arată nerăbdător să-și înceapă treaba. Ieșit în în- timpinarea noilor veniți, cineva îi conduce mai intii spre cantină. Pe aleile asfaltate, boltite cu viță de vie, sau pe spațiile dintre ele, semănate cu gazon des 
Ca peria, zburdă copiii șantierului. Doi dintre ei sjnt ai inginerilor stagiari Mariana și Cornel Marien- ciuc. Pe certificatele lor de naștere este înscris numele celei mai proaspete amenajări agricole din Deltă : Pardina — „1 Mai".De aici, de la înălțimea digului de contur, pămin- tul se vede pină departe, în zare, ca o tipsie imensă. Un pămint tinăr, abia smuls apelor, abia zvintat, abia defrișat, abia nivelat. Anul acesta, în mai, cu șapt-opt luni mai devreme decit fusese prevăzut, constructorii au dat în exploatare ultimele suprafețe din această incintă de 26 000 de hectare, astfel incit, încă din această primăvară. amenajarea agricolă de la Pardina — „1 Mai" a putut fi cultivată in întregime. Și astfel, griul, orzul, ovăzul, porumbul, floarea-soărelui, ăoia, fasolea, sfecla de zahăr, lucerna, finul sau ra- pița au luat, iată, defini

Informații
FOTBAL. Turneul internațional de fotbal de la Constanța s-a încheiat cu victoria echipei Sportul studențesc București, care a întrecut in finală cu scorul de 1—0 (0—0) formația F.C. Magdeburg (R.D. Germană). In meciul pentru locul trei, F.C. Argeș — F.C. Constanța 1—0.
ȘAH. • Turneul internațional de la Nălenehowe (Polonia) s-a Încheiat cu victoria maestrului sovietic Serghei Smaghin, cu 11 puncte din 15 posibile.. Pe locul doi. cu 9,5 puncte, s-a clasat maestrul român Constantin lonescu. Care, in ultima rundă, a cîștigat la polonezul Dej- kalo. în turneul feminin, disputat în același oraș, a terminat învingătoare iugoslava Miriana Petek, cu 10 puncte din 13 posibile, urmată de Elena Fatalibekova (U.R.S.S.) — 9 puncte. O între 4 și 19 august se va desfășura, la Băile Hefculane, tradiționalul turneu internațional feminin de șah al României, la care și-au anunțat participarea cunoscute maestre din Bulgaria, Polonia. Ungaria și U.R.S.S. Din țara noastră vor fl prezente la acest turneu Mar-

Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte, de asemenea, atașați militari, aero și navali ai altor țări la București. (Agerpres)
ploi care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări elec
trice și, izolat, de grindină, iar pe 
alocuri, de vijelii. In restul teritoriu
lui, ploile vor fi izolate. Temperatura 
aerului în ușoară scădere în vestul 
și nordul țării. Temperaturile minime 
vor li cuprinse între 11 și 21 grade, 
iar cele maxime între 25 și 35 grade, 
local mai ridicate in sud. In Bucu
rești : Vremea va fi călduroasă, cu 
cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 18 și 20 de grade, iar cele 
maxime între 30 și 34 grade.

faptelor și a unui strop 
de suflet pus la teme
lia fiecărei inăltărl. 
Nu e un delict poetic 
șl nici o slăbiciune 
sentimentală să fi lă
sat in osatura de ci
ment a fundației ceea 
din frumusețea și pu
ritatea virstei, a gin- 
dului tău curat. Nu 
întimplător, la kilome
trul 48 al, celui mai 
tinăr canal maritim 
din lume se va ridica 
spre dreaptă aducere 
aminte un monument 
închinat tinereții și 
eroismului cotidian.

tiv, locul stufului, iar în lungul ' și-n latul acestei fertile insule, drumul constructorilor se-ncrucișează acum, de dimineață și pînă șeara tîrziu, cu acela al culegătorilor. Pentru că, deși aici miroase acum a pîine produsă de însăși Delta Dunării, misiunea constructorilor nu s-a încheiat incă. Ei au de realizat, în continuare, toate acele lucrări care vor transforma aceste locuri în exploatări agricole moderne, înzestrate cu cele mai diverse utilități. Ei construiesc acum drumuri și poduri, sisteme de iriga-

Programul complex de a- menajare a Deltei Dunării, inițiat de secretarul general al partidului, program vorbind cum nu se poate mai bine despre vocația constructivă a acestei epoci, despre cutezanța și măreția anilor pe care-i trăim, se înfăptuiește astfel pas cu pas.Constructorii acestor vaste amenajări de la gurile Dunării iși aduc aminte, cu emoție și recunoștință, de vizitele de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a făcut prin aceste locuri, de sfaturile, îndemnurile șl indicațiile pe
Delta Dunării

tie, sedii de ferme, adăposturi pentru animale, silozuri, ateliere de reparații pentru mașini și tractoare și, nu în' ultimul rînd, locuințe, școli și dispensare pentru cei ce vor da de aici înainte viață acestei oaze cerealiere. Pentru că programul de amenajare și exploatare integrală a resurselor Deltei prevede, în afară de lucrări ameliorative complexe, pentru obținerea de mari suprafețe agricole sau pășuni, in afară de realizarea unor întinse plantații de vii și livezi, in afară de crearea unor importante amenajări piscicole, in afară de valorificarea biomasei, de dezvoltarea silviculturii, de exploatarea minieră a nisipurilor titanifere. zinco- nifere sau cuarțifere etc., și transformarea in orașe moderne a unor localități precum Chilia Veche, Cri- șan. Sfintu Gheorghe și altele.La cițiva kilometri de locul in care am acostat prima oară, ne oprim, de asemenea, pentru a urmări la lucru un grup de constructori de locuințe. Au- fost ridicate de-acum cite- va blocuri cu patru etaje, iar’alte cîteva se află in diverse stadii de execuție.

care le-a dat cu aceste ocazii. Ele constituie astăzi liniile de forță ale activității lor neobosite și, in același timp, rezerva lor nesecată de inspirație, de cutezanță, de optimism. De altfel, Marin Nițu, directorul general al Centralei „Delta Dunării" (unitate distinsă recent cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a, ca și subordonata sa, întreprinderea antrepriză de construcții- montaj), pe care l-am consultat înainte de a pleca pe teren, ne-a pus la dispoziție un voluminos dosar în care este urmărit, cu rigoare, la zi, modul in care se materializează a- ceste prețioase indicații, stadiul lor de realizare. Este și acesta unul dintre multele, dintre nenumăratele exemple ale fertilului dialog dintre partid și popor, dintre secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și oamenii muncii din întreaga țară, care dau astăzi. un nou chip, mai frumos și mai demn, patriei noastre socialiste.Șalupa zboară mereu peste valurile agitate ale Dunării și, din cind in cind, acostează la țărm. Undeva se montează o macara uriașă ; în alt loc
sportivegareta Mureșan, Elisabeta Polihro- niade, Marina Pogorevici. Gabriela Olărașu, Cristina Bădulescu. Gertrude Baumstark, Ligia Jicman, Viorica lonescu și Mariana Ioniță.

TENIS. La sfi'.șitul acestei săptă- mini, la arena „Progresul" din Capitală se va desfășura meciul dintre echipele României și Egiptului, con- trnd ca semifinală a grupei A din zona europeană a competiției internaționale de tenis „Cupa Davis". Vineri, cu începere de la ora 13,30, se vor disputa primele partide de simplu, simbătă, la ora 15, va avea loc intilnirea de dublu, Iar duminică. de la ora 13,30, sint programate ultimele două partide de simplu.
MOTOCICLISM. Localitatea finlandeză Imatra a găzduit întrecerile celei de-a cincea probe a campionatului european de motociclism viteză. în cea mai spectaculoasă cursă, la clasa 250 cmc, victoria a revenit englezului Steve Chambers („Yamaha"), cu o medie orară de 131,640 km. La clasa 125 cmc pe primul loc s-a situat italianul Francesco Chili („MBA").

VIA ȚA ECONQMIOȚSoăĂLĂ '

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE PRIMITE IERI LA REDACȚIE

COMÂNEȘTI : O nouă 
capacitate de producțiePe platforma industrială a orașului Comănești, în cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului, a intrat în funcțiune o nouă capacitate de producție. Este vorba de Fabrica de panel, obiectiv important de investiții al acestui cincinal, care valorifică superior resursele locale de materii prime. Fabrica asigură realizarea unor produse cu un înalt grad de prelucrare, solicitate de industria mobilei. înzestrată cu utilaje moderne, de mare randament, noua unitate produce anual peste un milion metri pătrați de plăci de panel. 

(Gheorghe Baltă).

ROȘIORI DE VEDE : 
Tehnologii noi, moderneEforturile de inteligență și spiritul creator ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor care iși desfășoară activitatea pe tinăra și moderna platformă industrială a orașului Roșiori de Vede s-au materializat, in perioada care a trecut din acest an, in elaborarea și modernizarea a 26 tehnologii de fabricație. Prin aplicarea acestora în producție s-au economisit, in perioada amintită, peste 320 tone de metal, 2 830 tone de combustibil convențional și 255 MWh energie electrică. Printre colectivele de muncă fruntașe se numără cele de la întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară, întreprinderea mecanică de material rulant, Fabrica de prelucrări mecanice și confecții metalice și întreprinderea de tricotaje. (Stan 

Ștefan).

IN INDUSTRIA SECTORULUI 3 
DIN CAPITALĂ :

Însemnate economii 
de energie electrică 

și combustibilOamenii muncii din unitățile industriale ale sectorului 3 din București au economisit, în perioada care a trecut din acest an, peste 35 000 MWh energie electrică, mai mult de 16 000 tone combus

se construiește o platformă pentru depozitarea cerealelor ce vor fi încărcate pe șlepuri ; la punctul numit „Tătaru" șe lucrează la cotele finale ale clădirilor ce vor alcătui'statul major al unuia dintre centrele de producție agricolă ; la Chilia Veche, la . sediul brigăzii complexe conduse de inginerul Ion Asztaloș, unde ajungem în faptul serii, se centralizează date statistice, se caută ingenioase soluții tehnice, se stabilesc noi fronturi de lucru pentru a doua zi. Oamenii se înțeleg din jumătăți de cuvinte, iar un semn de încuviințare sau o cifră notată simplu intr-un carnet sint tot atîția germeni ai unor fapte de muncă, de-acum obișnuite, care, mîine, vor căpăta- un contur precis.Dar lucrind asupra naturii, modelind-o în consens cu imperativele timpului nostru, luptind cu greutățile specifice Deltei și izbindind de fiecare dată, în ciuda tuturor dificultăților pe care le întil- nesc in cale, oamenii a- ceștia se construiesc, în același timp, pe ei înșiși, mai buni in profesiunea aleasă, mai căliți, mai încrezători in viitor. De la stagiarul Cornel Georgescu și pină la directorul Horia Marinescu, de la mecanicul Ion Grigorovici și pină la șeful de brigadă Dumitru Doagă, de Ia mecanicul de șalupă Tudor Popa și pină la cel mai nou dintre noii veniți, toți oamenii aceștia sint conștienți de răspunderea lor de constructori. Și, în același timp, sint mindri de șansa pe care o au de a trăi, de a munci și de a se împlini, o dată cu țața, in acești ani de efervescență creatoare, luminați din adincu] a două decenii de neasemuită istorie, ca de fasciculele puternice ale unui far inde- lung călăuzitor. Oamenii noi ai i/nui timp eroic, pe care istoria l-a și consemnat de-acum, cu litere de aur, sub numele de „Epoca Ceaușescu".Aici, in Delta Dunării, din miinile acestor oameni crește acum piinea.
Unități turistice 
în județul SibiuȘi in județul Sibiu, numeroase locuri pitorești îmbie la popas. în orice anotimp, turiștii au la dispoziție atrăgătoare unități de alimentație publică și cazare. Una dintre ele este cabana „Fintinița haiducu

lui", amplasată la 8 kilometri de localitatea Avrig și la 17 kilometri de Sibiu, pe drumul național spre Brașov. Unitatea dispune de locuri de cazare, restaurant, braserie, bar de zi. Cabana este situată intr-o zonă de mare interes turistic. De aici se pot face excursii la Avrig, Sibiu, Păltiniș, Ocna Sibiului, pe Transfăgărășan și crestele munților Făgăraș.în orașul Agnita, complexul tu
ristic „DACIA" are locuri de cazare in camere modern mobilate. Masa se poate servi Ia restaurantul hotelului, iar in orașul Dumbrăveni, restaurantul „Transilvania" constituie un atractiv loc pentru servirea unor preparate specifice bucătăriei tradiționale. 

tibil convențional și 5 302 tone de metal. De notat că economiile de energie pot asigura, de exemplu, buna funcționare a întreprinderii „Republica" aproape două luni de zile. Acțiunile susținute ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din acest sector pentru utilizarea cu maximă eficientă a energiei și combustibilului in fiecare secție, la fiecare loc de muncă, pentru economisirea acestora, s-au concentrat in special in . optimizarea unor fluxuri de producție cu deosebire in sectoarele calde, in recuperarea, și reutilizarea energiei calorice, prin introducerea in fabricație a unor noi produse care încorporează cantități minime de metal, asigu- rindu-se, astfel, norme de consum mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut.Prin economiile obținute, ca și prin volumul producției suplimentare realizate, printre fruntași și-au înscris numele colectivele muncitorești de la întreprinderile „23 August", „Timpuri noi", „Republica". de cabluri și materiale electro- izolante, chimică „Dudești" șl altele.
VALEA JIULUI ; Cărbune 

peste prevederiAcționînd sub deviza „Patriei mai mult cărbune", colectivul unităților extractive aparținind Combinatului minier Valea Jiului înregistrează noi succese. în cadrul zilelor de producție record, la între-, prinderea minieră Petrila, minusurile acumulate in prima parte a anului la extracția de cărbune au fost reduse cu 6 300 tone. în cursul unor acțiuni similare, minerii de la Vulcan au extras suplimentar 3 000 tone de huilă, iar ortacii de la Lo- nea. Paroșeni și Uricani au extras împreună, peste plan, alte 7 000 tone. Numai intr-o singură zi. Ia cele 10 întreprinderi miniere cu activitate în subteran au fost extrase peste prevederi 23 000 tone de cărbune, care a și fost livrat termocentralelor și uzinelor de cocsificare.Cele mai mari sporuri au fost obținute în abatajele frontale dotate cu instalații mecanizate de susținere, tăiere și transport, unde — prin aplicarea unor tehnologii moderne de exploatare — s-au înre
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare Ia tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul II 1985

Nr. 
crt.

Nr, libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(în ordinea valorii)

Valoarea 
ciștigului1 458-213-70 U.R.S.S„............ 8 300 •- -2 433-283-20 8 2003 417-1-777 8 2004 427-1-1451 8 2005 436-279-258 8 2006 452-1-950 8 2007 431-111-584 8 2008 462-201-946 8 2009 463-139-555 8 20010 459-1-5988 8 20011 462-213-72 8 20012 435-201-39 R. D. Germană 8 00013 424-104-745 8 00014 416-1-1058 8 00015 430-201-54 8 00016 434-1-296 8 00017 422-1-80 - 99 8 00018 439-1-251 8 00019 461-208-290 8 00020 466-1-580 8 00021 459-1-2899 8 00022 460-1-2253 8 00023 v 402-1-1169 R. S. Cehoslovacă 7 80024 409-1-1734 7 RflO252627 415-1-1720424-1-597406-204-24 7 8007 8007 8002829 443-1-996428-1-184 •• 7 8007 8007 8007 8007 8007 800

303132 460-207-876462-207-841464-208-562 ..33 459-207-830 -34 402-1-1092 R P. Polonă 7 80035 409-1-1672 7 80036 415-1-1636 7 80037 424-1-543 7 80038 456-1-232 7 80039 443-1-791 7 80040 452-232-31 7 80041 460-207-782 7 80042 462-207-782 7 80043 464-208-475 7 80044 459-207-594 ♦♦ 7 800TOTAL 44 excursii în valoare de lei 349 800Ciștigătorii au obligația să se prezinte in cel mult 30 de zile de la data tragerii la sorți la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera adeverința necesară îndeplini
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a libretelor de economii cu ciștiguri 
in materiale de construcție 

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul II 1985

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului1. 963-211-49 5 0002, 925-520-71 5 0003. 918-336-3 5 0003 ciștiguri în valoaretotală de lei 15 000

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului1. 802-1-621 15 0002. 832-1-659 10 0003. 863-1-930 10 0003 ciștiguri in valoaretotală de lei 35 000Titularii libretelor de economii ieșite ciștigătoare trebuie să se prezinte in cel mult 30 de zile de la data tragerii la sorti la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera adeverințele necesare procurării materialelor de construcție.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează:Cu prilejul desfășurării Campionatelor mondiale de box — tineret in țara noastră. Administrația de Stat LOtO-Pronosport organizează duminică, 4 august a.c., tragerea excepțională Pronoexpres — box, care oferă alte noi posibilități participanților de a intra in posesia unor importante ciștiguri în bani, autoturisme „Dacia 1500“ (la ambe

gistrat productivități de pină la 20 tone pe post, cu mult superioare celor planificate.
NEGREȘTI - VASLUI : 

Construcții social-edilitareîn tînărul oraș Negrești, ridicat Ia această condiție în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, constructorii au finalizat și dat în folosință noi obiective social-edilitare. Astfel, în noul centru al localității au fost predate „la cheie" locatarilor alte două noi blocuri de locuințe și o centrală telefonică automată. Pînă la sfîrșitul anului, in oraș vor mai fi înălțate alte aproape 300 de apartamente. (Petru Necula).

PAȘCANI : Vagon de marfă 
autodescărcătorLa întreprinderea mecanică de material rulant din Pașcani a fost introdus in fabricația de serie un nou tip de vagon de marfă. Este vorba despre vagonul autodescărcător basculant pe 4 osii, realizat după un proiect original elaborat de specialiștii Institutului de cercetare și proiectare tehnologică pentru transporturi din București, împreună cu cei de la unitatea pășcăneană. Finalizat în totalitate cu componente din țară, vagonul, cu o încărcătură sub sarcină de 46,5 tone, prezintă însușiri tehnice și funcționale superioare și un înalt grad de siguranță in circulația fe- . rovlară, fiind destinat transportului de pietriș, nisip și alte materiale de construcție. înzestrat cu cele mai moderne boghiuri, cu frină automată, instalații de aer comprimat, alte elemente constructive și de ordin tehnic care-i conferă fiabilitate îndelungată și productivitate înaltă în exploatare, noul vagon poate circula în condiții optime la viteze de pină la 100 km pe oră.Acest tip de vagon, de construcție metalică, este prevăzut cu două cuve cu basculare laterală automată, operația de descărcare putîn- du-se tace și din mers.Primul Iot de 10 vagoane de acest tip, ieșit deja pe porțile întreprinderii pășcănene, a pornit pe magistralele căilor ferate ale țării, spre balastiere și șantierele de construcții. (Manole Corcaci).

rii formalităților în legătură cu efectuarea excursiei.în cazul neprezentării în termen sau al neefectuării excursiei, ciștigu- rile se plătesc în numerar.
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a libretelor de economii 
peutru construirea de locuințe 

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul II 1085

Plata ciștigurilor se efectuează de către sucursalele și filialele C.E.C.Titularii libretelor ieșite câștigătoare pot folosi cîstigurile obținute pentru a contracta, in condițiile Legii nr. 4/1973. prin unitățile unde iși au locul de muncă, construirea de locuințe proprietate personală.
le faze ale tragerii), precum și excursii in Cehoslovacia.Tragerea Va consta din două faze, cuprinzind 6 extrageri, care totalizează 42 numere extrase, ciști- gurile acordindu-se pe 13 categorii. Variantele de 25 lei participă la ambele faze ale tragerii cu șanse mari de ciștig. Ultima zi de participare — simbătă, 3 august 1985.

LIMA 30 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise — cu prilejul instalării in funcție a președintelui Republicii Peru. Alan Garcia Perez — felicitări călduroase și un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de succes, iar poporului peruan prosperitate și pace.Mulțumind cu căldură pentru mesajul primit, președintele Perului a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut . prietenesc, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și bunăstare poporului roman.Schimbul de mesaje a avut Ioc cu ocazia primirii de către președintele Alan Garcia Perez a tovarășei Maria Ghițulică. vicepreședinte al Consiliului de Stat, reprezentant perso
Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților 

de la Moscova
Activități ale delegației româneMOSCOVA 30 (Agerpres). — La Moscova continuă manifestările celui de-al XII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților.în cursul zilei de marți, 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 român la festival, s-a întilnit cu Jaroslav Jeneral. președintele C.C. al Uniunii Socialiste a Tineretului din R. S. Cehoslovacă. S-a relevat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre organizațiile de tineret din cele două țări, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C., președintele Republicii Socialiste Cehoslovace. A avut loc, de asemenea, un amplu schimb de opinii și informații privind activitatea și preocupările tinerilor din România și Cehoslovacia in direcția Îndeplinirii sarcinilor ce le revin in opera de edificare a socialismului in țările lor. Au fost discutate, totodată, probleme privind desfășurarea festivalului.în aceeași zi, tovarășul Nicu Ceaușescu a avut o întilnire cu Ri Yong Su, președintele C.C. al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeană. A fost evidențiată dorința reciprocă de dezvoltare continuă a prieteniei și colaborării dintre U.T.C. și U.T.M.S., subliniindu-se rolul hotăritor pe care ÎI au întilnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, pentru extinderea relațiilor de prietenie și solidaritate româno-coreene. în cursul discuției au fost abordate o serie de probleme privind marcarea, la nivel național, regional și mondial, a Anului Internațional al Tineretului, subliniindu-se însemnătatea acestei manifes

Crește mișcarea de împotrivire față de politica 
regimului rasist sud-africanPRETORIA 30 (Agerpres) — în Republica Sud-Africană continuă represiunile și arestările în rindu- rile populației de culoare Ia care recurg forțele polițienești în virtutea stării de urgență decretate în țară la 21 iulie. Au fost reținute incă 44 de persoane, care demonstrau împotriva politicii de apartheid, numărul celor arestați de la decretarea stării de urgentă ridieîn- du-se astfel la I 259. Un cetățean de culoare a fost asasinat de forțele polițienești la est de localitatea Cabo. Incidente intre demonstranți și poliție au mai fost semnalate la Cathcart, Nyanga, Johannesburg și Port Elizabeth.WASHINGTON 30 (Agerpres). - în Statele Unite se fac simțite presiuni din ce in ce mai puternice

R. F. GERMANIA

Se extinde șomajul înBONN 30 (Agerpres). — în ultimul an, numărul cadrelor didactice care îngroașă rindurile șomerilor în R. F. Germania a crescut cu 30 la sută, aproximativ 60 000 de învățători și profesori fiind nevoiți să ia drumul oficiilor de plasare a forței de muncă, relevă presa ve'st- germană. în același timp, practic toate școlile duc lipsă acută de cadre didactice. Potrivit datelor comunicate de sindicatul pe ramură, învățămintului veșt-german ii lipsesc 100 000 cadre didactice. în principal, această situație se datorează lipsei acute de fonduri pentru învă- țămintul mediu. Numai in 1985, fondurile de stat pentru știință și în- vățămînt au fost reduse cu 14 la sută. „Pentru înarmări și programe militare guvernul alocă miliarde de
japonia ; Program vizind deschiderea mai largă 

a pieței pentru produsele străineTOKIO 30 (Agerpres). —- Guvernul Japonez a aprobat marți detaliile programului de acțiune pentru următorii trei ani vizind deschiderea mai largă a pieței nipone pentru produsele străine, in scocul declarat de a atenua fricțiunile Cu partenerii occidentali ai Japoniei, îndeosebi cu S.U.A. și CU țările membră ale Pieței comune, relatează agențiile A.P., U.P.I. și Reuter. Noul program de acțiune vizează șase mari domenii comerciale, mai ales aspectele netarifare, inclusiv simplificarea procedurilor de import, metodele și modalitățile de operare de noi reduceri tarifare, facilitarea accesului pe piața niponă a capitalului, importuri speciale pentru diminuarea excedentului comercial masiv îndeosebi în raport cu S.U.A. și Piața comună.Anterior, din acest program au fost anunțate, între altele, reduceri tari

nal al președintelui Republicii Socialiste România la ceremonia instalării in funcție a șefului statului peruan.în cursul convorbirii a fost evidențiată dorința comună de a se dezvolta in continuare relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări.La primire a participat Ion Ciucu, ambasadorul țării noastre in Peru.
■A"în prezența președintelui țării. A- lan Garcia Perez, a membrilor guvernului. la Lima a avut loc parada militară consacrată marcării celei de-a 164-a aniversări a proclamării independenței Republicii Peru. Prin fața tribunei oficiale au defilat unități reprezentative ale forțelor armate și poliției peruane.

tări pentru promovarea intereselor și aspirațiilor specifice ale tinerel generații contemporane.
•kîn cadrul centrelor de dezbatere, politică, unde sint abordate probleme majore ale epocii actuale, reprezentanții tineretului român au prezentat pe larg politica activă de pace șl colaborare promovată cu consecvență și Înaltă principialitate de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu.Dezbaterile pe marginea problematicii A.I.T. au oferit reprezentanților tineretului român posibilitatea de a prezenta concepția novatoare, științifică a P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind statutul, locul și rolul tinerei generații in lumea contemporană, precum și acțiunile concrete ale României consacrate promovării opțiunilor și aspirațiilor esențiale ale tinerilor de pretutindeni.Ia Centrul consacrat solidarității antiimperialiste, reprezentantul tineretului român a expus poziția României. a tineretului român privind principalele tendințe ale evoluției vieții internaționale, forțele chemate să se opună politicii imperialiste, da dominație și asuprire a altor popoare și să determine afirmarea viguroasă a unei politici noi, de egalitate și Independență, de pace și conlucrare rodnică între națiuni.Grupuri de tineri români au participat și în cea de-a patra zi a festivalului la manifestări de solida-' ritate cu lupta popoarelor și a tinerei generații din diferite regiuni ale planetei pentru apărarea dreptului lor la independență, la o viață liberă și demnă. Au avut loc, de asemenea, acțiuni dedicate comemorării victimelor bombardamentelor atomice din 1945 de la Hiroshima și Nagasaki.Reprezentanți ai tineretului român s-au întilnit, în cursul zilei de marți, cu numeroase delegații de tineret ,1 studenți prezente la festival.Tinerii soli ai cintecului și dansului nostru au prezentat la Clubul național român un reușit spectacol intitulat „Bucureștiul — poartă spre inima României", care s-a bucurat de vii aplauze șl calde aprecieri din partea spectatorilor.

asupra administrației pentru a o determina să abandoneze politica sa de așa-zi.s „angajament constructiv" față de regimul rasist de la Pretoria și să renunțe la opoziția să față de instituirea de sancțiuni economice împotriva R.S.A., relevă agenția France Presse într-o relatare din Washington.BRUXELLES 30 (Agerpres). — Belgia va supune celorlalte nouă țări membre ale C.E.E. un proiect de măsuri comune de restricții împotriva Africii de Sud, a anunțat la Bruxelles purtătorul de cuvint al primului ministru. Wilfried Martens, citat de agenția France Presse. Planul, care include opt puncte, va fi remis țărilor comunitare de către ministrul belgian al afacerilor externe, Leo Tindemans.
rîndul cadrelor didacticemărci, in vreme ce școlile sint lipsite de fonduri pentru plata cadrelor didactice și dotarea lor cu materiale", relevă agenția vest-germană Progress Press Agentur.Nivelul cheltuielilor sociale a scăzut continuu din 1975 pină in! prezent in _ R. F. Germania, fapt ce a afectat în special populația cii venituri mai mici. Alături de șomaj, reducerea cheltuielilor sociale , este considerată un factor de înrăutățire considerabilă a situației economice și financiare a unor importante părți ale populației și n șomerilor, au anunțat surse sindicale vest-ger- mane, citate de agenția A.D.N. Fenomenul a produs tensiuni îndeosebi în rindul tinerilor.

fare la importul a peste 1 800 de produse.în pofidă seriei de măsuri de acest fel adoptate In ultimii ani, guvernul japonez a constituit obiectul unor critici Intense, partenerii comerciali occidentali al Japoniei Im- putindu-i dezechilibrul comercial crescind, materializat în 1984 prin- tr*un excedent comercial nipon de 45 miliarde dolari. Chiar măsurile anunțate anterior din cadrul actualului program de acțiune au fost in- timpinate cu scepticism în principalele țări occidentale. Se subliniază, de asemenea, că in program nu sint incluse produsele agricole solicitate de S.U.A. Drept rezultat, In S.U.A. și Piața comună se intensifică presiunile protecționiste antijaponeze, iar în Congresul de Ia Washington se află depuse 86 de proiecta da lege vizind resttlngerea importurilor de produse nipone.
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10 ANI DE LA SEMNAREA ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI
Poziția României, considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind realizarea păcii, 
dezarmării, securității și colaborării în Europa 
PREZENTATE DE MINISTRUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE, ȘTEFAN ANDREI, LA REUNIUNEA DIN CAPITALA FINLANDEIDin Împuternicirea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, salut organizarea actualei întilniri din capitala Finlandei, cu speranța că ea va da un nou impuls înfăptuirii Actului final, activității consacrate păcii, dezarmării, securității și colaborării pe continent și doresc să prezint considerentele sale, ale României socialiste, In legătură cu realizarea acestor obiective.în urmă cu 10 ani, șefi de stata și guverne din țările etiropene, Statele Unite și Canada au semnat in această sală Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, unul dintre cele mai importante documente pentru destinele Europei, pentru cauza păcii și Înțelegerii internaționale.Desfășurată în condițiile trecerii de la politica de război rece și confruntare la politica de destindere și dialog, reuniunea a fost rodul unei îndelungate pregătiri, al voinței politice și aportului tuturor statelor, relevindu-se, totodată, contribuția activă la această operă a țărilor mici și mijlocii, a țărilor neutre și nealiniate. Situind problemele securității și cooperării in Europa la loc de frunte în politica externă, Republica Socialistă România, președintele tării, Nicolae' Ceaușescu, au desfășurat o intensă activitate pentru normalizarea relațiilor și realizarea destinderii între țările europene. pentru inițierea, buna pregătire și desfășurare a Conferinței de la Helsinki, pentru încheierea ei cu succes.Pornind de la realitatea obiectivă a existenței de țări cu sisteme sociale diferite, Actul final — prin principiile și liniile directoare pe care le cuprinde — a definit baza juridică politică și morală a colaborării acestor țări, un adevărat cod de conduită pentru dezvoltarea raporturilor între cele 35 de state participante, cu respectarea strictă a independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului in treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării sale.încă la conferință, președintele Republicii Socialiste România atrăgea atenția că aceasta nu era decit o primă etapă a luptei pentru securitate și pace. „Nu trebuie să se creeze iluzia, sublinia șeful statului român, că putem sta liniștiți și în siguranță ; dimpotrivă, trebuie să fim conștienți că urmează o etapă nouă, hotăritoare pentru viața popoarelor europene, aceea a realizării în fapt a păcii, bunăstării și libertății".Acum trebuie însă să recunoaștem că, după încheierea conferinței, statele participante n-au mai acționat cu aceeași perseverență și hotărâre pentru punerea în aplicare a celor convenite la Helsinki, și în primul rînd pentru luarea unor măsuri efective, care — așa cum se evidențiază în Actul final — „să constituie pași către realizarea, in final, a dezarmării generale și totale sub un control internațional strict și eficace...". Dimpotrivă, nu numai că nu s-a trecut la dezarmare, ci cursa înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare, a fost accelerată. Pe continentul european s-a trecut la acumularea de noi arme nucleare, la amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune și, ca urmare, la contramăsuri nucleare din partea U.R.S.S., la proliferarea armelor nucleare pe teritoriul unor state care nu aveau astfel de arme, ceea ce a dus la agravarea fără precedent a pericolului nuclear.în general, pe plan internațional, în perioada care a trecut de la Conferința de la Helsinki, s-a recurs la politica de forță, de reîmpărțire a zonelor de influență, tensiunea și confruntarea s-au substituit politicii de dialog și destindere, ceea ce a dus la o încordare fără precedent în raporturile dintre statei Și în prezent situația internațională se menține deosebit de gravă.Marcarea unui deceniu de la încheierea primei reuniuni general- europene impune să se tragă toate învățămintele din experiența acumulată în această perioadă și să vedem ce trebuie să întreprindem pentru realizarea obiectivelor stabilite în comun, pentru edificarea unui sistem trainic de securitate și cooperare pe continentul european.Continuarea cursei înarmărilor, amplasarea de noi arme nucleare în Europa măresc pericolul unui război mondial, care s-ar transforma inevitabil într-un război nuclear și ar duce la distrugerea a înseși condițiilor existenței vieții pe planeta noastră. Iată de ce problema fundamentală a epocii noastre este aceea a opririi cursei înarmărilor, și în primul rind a celor nucleare, trecerea la dezarmarea nucleară, la dezarmarea generală, încetarea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și a contramăsu- rilor Uniunii Sovietice, oprirea militarizării Cosmosului.După părerea României, nu există problemă mai importantă decit

APEL. Intr-o alocuțiune rostită la Delhi, primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a lansat un apel la întărirea solidarității țărilor în curs de dezvoltare pentru a face față impactului crizei economice internaționale și presiunilor statelor occidentale industrializate. Premierul indian a subliniat că numai unite națiunile „lumii a treia" vor fi capabile să apere interesele lor.
DECLARAȚIE. Primul ministru al Pakistanului, Mohammed Khan Junejo, a declarat că procesul de abolire a legii marțiale în țară se va încheia în decurs de cîteva luni.El a precizat că la 7 august Aduna-

I . - . — ---- ---- ----  ----  

aceea de a face totul pentru salvarea omenirii de la o catastrofă nucleară, de la distrugere, de a asigura dreptul suprem al națiunilor, al oamenilor la existență, la libertate, la viată și pace.România, ca de altfel toate statele continentului și alte state ale lumii, acordă o atenție deosebită negocierilor sovieto-americane de la Geneva asupra armelor nucleare și cosmice și așteaptă ca acestea să ducă la acorduri concrete în direcția opririi înarmărilor nucleare șl militarizării Cosmosului. După cum se știe, cele două runde de convorbiri s-au încheiat fără rezultate concrete. Trebuie depuse toate eforturile, și de o parte și de alta, ca negocierile să se desfășoare într-un spirit constructiv, de înaltă răspundere, în vederea realizării unor acorduri corespunzătoare, care să răspundă așteptărilor popoarelor.Desigur, desfășurarea negocierilor constituie un factor pozitiv, dar nu trebuie să acceptăm ca la adăpostul acestora să continue cursa înarmărilor, amplasarea de noi arme nucleare, ca negocierile să abată atenția popoarelor de Ia pericolul crescind al catastrofei nucleare. Ca un prim pas, România se pronunță pentru încetarea, pe timpul negocierilor, a experimentării și producerii de noi arme nucleare, a amplasării și desfășurării de asemenea arme, a oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic. Tocmai în spiritul acestei poziții consecvente, țara noastră a salutat hotărîrea Uniunii Sovietice de a institui un moratoriu în ceea ce privește amplasarea rachetelor sale nucleare și sprijină propunerea ca de ambele părți să se oprească instalarea de noi arme nucleare pe timpul negocierilor.Noi ara salutat, de asemenea, acordul la care s-a ajuns privind organizarea, în toamna acestui an, a unei întîlnirî între secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și președintele Statelor Unite ale Americii, cu speranța că ea va duce la rezultate reale, concrete pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, pe Pămint și pentru preîntîmpinarea militarizării spațiului cosmic.întrucît problemele discutate la Geneva privesc nemijlocit viața și pacea tuturor națiunilor, noi apreciem că țările europene, și îndeosebi țările din cele două alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — trebuie să-și asume o răspundere directă mai mare in soluționarea lor potrivit angajamentelor asumate prin semnarea Actului final de la Helsinki. Considerăm că țările din cele două pacte militare trebuie să se întîlnească, să discute și să contribuie, într-o formă sau alta, la succesul negocierilor sovieto-americane. O răspundere deosebită revine statelor care au acceptat amplasarea pe teritoriile ' lor a armelor nucleare. Dacă aceste state ar adopta hotărîrea de a nu mai permite amplasarea în continuare a unor asemenea arme pe teritoriile lor, s-ar ajunge la oprirea desfășurării pe continent de noi arme nucleare pe calea eliberării continentului de arme nucleare.în actualele împrejurări internaționale, se impune mai mult ca ori- cind să întărim colaborarea dintre țările noastre în diferitele organisme și conferințe internaționale consacrate dezarmării, securității și colaborării pe continent și in Întreaga lume.Prin eforturi comune, țările europene pot asigura desfășurarea într-un spirit constructiv și cu bune rezultate a lucrărilor Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de creștere a încrederii și securității și pentru dezarmare în Europa.De asemenea, realizarea unui prim acord la negocierile de la Viena privind reducerea forțelor armate șl armamentelor în Europa centrală, chiar cu valoare limitată, ar constitui o măsură de încredere cu efecte pozitive în viața continentului european.Considerăm necesar ca țările semnatare ale Actului final, împreună cu celelalte țări, să acționeze cu mai multă hotărire la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, astfel incit să se ajungă la înțelegeri în problemele înscrise pe ordinea sa de zi, în primul rind cu privire la dezarmarea nucleară.România se pronunță cu consecvență pentru asigurarea unui echilibru de forțe, însă nu pe calea sporirii arsenalelor, ci prin reducerea armamentelor la niveluri tot mai joase, prin dezarmare. în acest sens, am și propus înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1985 și, ulterior, reducerea anuală cu 5—10 la sută, încheierea unor acorduri . pentru reducerea, chiar în anul acesta, cu 10 la sută a efectivelor trupelor țărilor aparținînd celor două alianțe militare de pe continent, ca și ale altor țări. Asemenea reduceri ar constitui contribuții directe la realizarea unei politici de pace, dezarmare și securitate și ar micșora povara prea grea a cheltuielilor militare care apasă pe umerii popoarelor, fondurile astfel obținute urmînd să fie folosite pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare 
PRESA

rea Națională va examina raportul unui comitet cu privire la încetarea legii marțiale și la ridicarea interdicției asupra activității partidelor politice.
PREȘEDINTELE S.U.A., Ronald Reagan, a respins proiectul de 

șl ridicare a bunăstării tuturor popoarelor, pentru lichidarea subdezvoltării și a înapoierii economice.România a acționat și acționează cu perseverență pentru dezvoltarea colaborării multilaterale între toate statele din Balcani și pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă fără arme nucleare și baze militare străine. Susținem, totodată, crearea unor asemenea zone în nordul și centrul Europei, precum și în alte regiuni ale lumii. Realizarea unor asemenea zone s-ar înscrie ca o parte a eforturilor pentru o lume a păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără războaie.Actul final a fost conceput și trebuie să-și găsească realizarea ca un tot unitar. Fiecare capitol al acestui important document, fiecare aspect al securității și cooperării în Europa are însemnătatea sa și de aceea este necesar să se acționeze pentru înfăptuirea în întregime a tuturor înțelegerilor adoptate prin consens la Helsinki.în deceniul care a trecut, colaborarea economică și tehnico-științifică între țările noastre nu numai că nu s-a ridicat la nivelul prevederilor Actului final, ci, dimpotrivă, a cunoscut o deteriorare. S-a recurs tot mai frecvent la practici comerciale discriminatorii și restrictive, la sancțiuni, boicot, embargouri, contingen- tări, bariere netarifare, la politica dobinzilor înalte, precum și la ridicarea de noi obstacole în calea transferului de tehnologie. In spiritul Actului final, trebuie să se renunțe la asemenea practici abu- 1 zive și dăunătoare, să se intensifice și să se lărgească colaborarea și cooperarea economică și tehnico-științifică între toate statele. Aceasta ar fi de natură să contribuie la punerea în valoare deplină a marelui potențial economic și tehnico- științific al țărilor participante, ar fi în interesul tuturor țărilor, favori- zind atît lărgirea schimburilor economice, științifice, culturale, umane, cit și, în general, cauza securității și a păcii pe continent.România s-a pronunțat și se pronunță pentru acțiuni de natură să stimuleze schimburile de valori spirituale între națiuni, care să ducă la 
o mai bună cunoaștere și prețuire reciprocă, la lărgirea accesului locuitorilor continentului la tezaurul civilizației umane. In acest spirit, ne pronunțăm pentru extinderea colaborării culturale, a schimbului de informații, dar în condiții in care se asigură combaterea unor fenomene nocive pentru dezvoltarea sănătoasă a popoarelor, îndeosebi a tineretului, cum sînt propagarea violenței și a urii față de om, a naționalismului, șovinismului, rasismului, antisemitismului, revizionismului, a oricăror manifestări care pot polua conștiințele și duce la degradarea ființei umane, la învrăjbirea intre națiuni.Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru respectarea drepturilor omului, care, după părerea noastră, încep cu dreptul fundamental la viață. Acordăm cea mai mare importanță și manifestăm o preocupare deosebită pentru asigurarea dreptului la muncă, la învățătură, la cultură, a deplinei egalități a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate sau sex, a dreptului întregului popor de a participa la conducerea statului, fără nici un fel de discriminare. Considerăm că se impune o mai mare preocupare pentru asigurarea unui loc de muncă fiecărui cetățean, pentru combaterea flagelului drogurilor, a criminalității și altor fenomene care afectează grav tinerii din numeroase țări și constituie un mare pericol pentru înseși civilizația și progresul omenirii.Considerăm că este necesar să se pornească de la respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării așa cum o dorește, asigurarea colaborării între state pe baza respectării orînduirii sociale din fiecare țară.Cadrul creat de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, pentru continuarea procesului început Ia Helsinki și structura de negocieri convenită asigură un cîmp larg de acțiune pentru reluarea, dezvoltarea și îmbogățirea destinderii. Este necesar să facem totul pentru asigurarea continuității procesului general-european în care toate statele continentului să discute și să rezolve împreună problemele comune ale păcii, securității șl colaborării pe continent. In acest sens, se impune ca, în spiritul Actului final, să se asigure participarea la reuniuni a tuturor statelor ca state independente și suverane, In afara alianțelor militare, pe baza normelor democratice stabilite, re-

★
HELSINKI 30 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii unui deceniu de la semnarea Actului final de la Helsinki, în sala „Finlandia", din capitala finlandeză, au început, marți, lucrările întilniril miniștrilor afacerilor externe din cele 35 de state participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa — statele europene. S.U.A. și Canada. România este reprezentată de ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei.

buget pe anul financiar 1986, elaborat de liderii din Senat ai propriului său partid republican, șl a cerut Congresului să ajungă la un acord asupra bugetului pînă la Începerea vacanței parlamentare de vară, la sfirșitul săptămînii in curs. Senatul, controlat de republicani, și 

nunțlndu-se la abordările de la bloc la bloc, care reduc eficiența eforturilor pentru așezarea pe baze noi a relațiilor dintre statele noastre pe continentul european.La aniversarea a 10 ani de la semnarea Actului final este necesar să dăm un nou impuls dialogului general-european, conlucrării dintre cele 35 de state participante, pentru a se ajunge într-un timp cit mai scurt la desființarea concomitentă a blocurilor militare, la oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. Nu se poate vorbi de o reală securitate pe qontinent și în lume atît timp cît continuă cursa înarmărilor, cit pe teritoriul statelor europene se mențin trupe și baze militare străine, inclusiv armament nuclear, cît va continua divizarea continentului în blocuri militare opuse.Este in interesul popoarelor noastre să făurim prin eforturi comune o Europă unită, bazată pe respectarea diversității orinduirilor sociale, a dreptului fiecărui popor de a-și alege calea de dezvoltare fără nici un amestec din afară, în care state independente și suverane să desfășoare o colaborare rodnică, reciproc avantajoasă.Pentru a asigura o perspectivă de pace popoarelor continentului este necesar să se pornească de la realitățile de după cel de-al doilea război mondial, de la diversitatea orinduirilor social-economice existente în fiecare țară, să nu se admită nici un fel de încercări de a pune în discuție frontierele dintre state, realitățile teritorial-politice postbelice, să se pună capăt oricăror tendințe revanșarde și revizioniste.In actualele condiții internaționale, cînd se adincesc interdependențele între națiuni, iar pacea și securitatea sînt indivizibile, Europa trebuie 
să fie mai activă în rezolvarea problemelor cardinale ale vieții internaționale.In acest spirit, țările europene pot aduce o contribuție sporită proprie la încetarea conflictelor militare, a stărilor de încordare și război din diferite regiuni aie lumii, la soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative, la eliminarea politicii de forță din relațiile internaționale. De asemenea, este de importanță deosebită ca țările europene să se pronunțe și să acționeze pentru o soluționare globală a problemelor subdezvoltării — inclusiv a problemelor datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare — pentru o conferință largă, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, intre țările in curs de dezvoltare și țările dezvoltate, pentru realizarea unei noi ordini economice mondiale, factor primordial pentru depășirea crizei economice, pentru stabilitatea și dezvoltarea economiei mondiale.La 1 august 1975, prin semnarea Actului final al Conferinței de la Helsinki de către președintele Nicolae Ceaușescu, poporul și guvernul român s-au angajat solemn să acționeze într-un spirit de înaltă responsabilitate, împreună cu toate statele participante, pentru aplicarea în practică a acestui important document. De-a lungul anilor, prin pozițiile exprimate, prin propunerile constructive prezentate, prin contactele largi ale președintelui țării, la nivel guvernamental și neguvernamental, prin întreaga sa politică externă. Republica Socialistă România a acționat neabătut pentru reluarea cursului destinderii, asigurarea păcii și înțelegerii pe continentul nostru. Ea este ferm hotărîtă de a acționa și în continuare pentru realizarea progreselor așteptate de popoarele europene, de toate popoarele lumii.Chiar In urmă cu cîteva zile, președintele României arăta : „Ani
versarea a 10 ani de la Conferința 
de la Helsinki, care a reprezentat un 
moment important în lupta pentru 
destindere, colaborare și pace, tre
buie să determine intensificarea 
luptei popoarelor pentru realizarea 
în viață a documentelor adoptate, a 
luptei lor unite pentru securitate, 
colaborare și pace pe continentul 
nostru și în întreaga lume".Sînt împuternicit să adresez către șefii de state și guverne din țările semnatare ale Actului final apelul președintelui Republicii Socialiste România ca țările noastre' să-și intensifice conlucrarea pentru aplicarea integrală a prevederilor Actului final pentru o politică de pace, destindere, de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru securitate și conlucrare pe continentul nostru și în Întreaga lume, pentru o Europă unită, a păcii și colaborării.

*întîlnirea a fost deschisă de președintele Finlandei, Mauno Koivisto, care — în alocuțiunea rostită cu acest prilej — a subliniat importanta Actului final semnat la Helsinki in urmă cu 10 ani, document ce a constituit baza pentru dialogul și cooperarea dintre statele semnatare, pentru adincirea procesului destinderii In Europa, pentru cauza păcii și înțelegerii internaționale.In prima zi a luat cuvintul ministrul român al afacerilor externe.
Camera Reprezentanților, controlată de democrați, au aprobat, anterior, proiecte de buget proprii, I diferite de cel propus inițial de Casa Albă, dar n-au reușit să ajungă la o variantă de compromis. I

AJUTOR ALIMENTAR. Progra- Imul Alimentar Mondial (P.A.M.) |va acorda un ajutor in alimente tn valoare de 20,5 milioane dolari unui I grup de țări in curs de dezvoltare | grav afectate de secetă. Potrivit unui comunicat al P.A.M., este Ivorba de Somalia, Algeria, Pakistan, Bangladesh, Filipine și Mexic.
________________________ I 

în favoarea soluționării 
pașnice a situației 

din America CentralăLIMA 30 (Agerpres). — Guvernul nicaraguan a propus ca la 10 august să aibă loc convorbiri cu autoritățile costaricane consacrate reducerii tensiunilor de la frontiera dintre cele două state — informează agenția E.F.E. La o conferință de presă desfășurată la Lima, unde a participat la ceremonia de învestitură a noilor autorități peruane, vicepreședintele Republicii Nicaragua, Sergio Ramirez Mercado, a reafirmat, totodată, dorința țării sale de a se crea o zonă de securitate de-a lungul granițelor cu Costa Rica.MANAGUA 30 (Agerpres). — In cadrul unei ambuscade organizate in departamentul Matagalpa de elemente contrarevoluționare și somo- ziste, antrenate> și finanțate din exterior. 8 persoane au fost asasinate și alte 18 rănite, anunță un comunicat oficial dat publicității la Managua. Ambuscada a avut drept țintă două camioane transportînd rude ale rezerviștilor mobilizați în cadrul Serviciului militar patriotic (S.M.P.).CARACAS 30 (Agerpres). — Ministrul relațiilor externe al Venezue- lei. Simon Alberto Consalvi, a denunțat, în declarații făcute presei locale, faptul că sectoare belicoase din America ■ Centrală perturbează eforturile „Grupului de la Contado- ra“ și procesul de instaurare a unui' climat de pace în regiune — relevă agenția Venpres.
Pregătiri în vederea reuniunii 

arabe extraordinare la nivel înaltTUNIS 30 (Agerpres). — Secretariatul Ligii Arabe a alcătuit o listă a problemelor ce ar urma să fie înscrise pe agenda reuniunii arabe extraordinare la nivel inalt. propusă să aibă loc la 7 august la Casablanca, informează agenția I.N.A. Această listă include acțiunea comună arabă în ce privește Orientul Mijlociu, problema palestiniană, conflictul Iran-Irak și situația internațională.Surse ale secretariatului organizației citate de I.N.A. au declarat că pînă in prezent nici o țară arabă nu a cerut înscrierea pe această listă a vreunei probleme speciale.RABAT 30 (Agerpres). — Tn cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Rabat, referindu-se la reuniunea extraordinară arabă la nivel înalt ce urmează să înceapă la 7 august, regele Hassan al II-lea ai Marocului a arătat, intre altele, că nici o problemă cu care se confruntă statele arabe in prezent nu poate fi temeinic examinată tou soluționată in mod adecvat dacă nu sint înlăturate neînțelegerile ori obstacolele ce pot perturba relațiile dintre ele — transmite agenția M.A.P.Apare clar că în dezbaterile noastre subiectele, cărora ar trebui șă le dăm prioritate șinț situația actuală din lumea arabă și necesitatea înlăturării neînțelegerilor în relațiile dintre țările arabe, precum și problema palestiniană în lumina și în cadrul planului arab de la Fez — a precizat suveranul marocan.
Componența Consiliului 

Militar din UgandaKAMPALA 30 (Agerpres) — La Kampala a fost anunțată componența Consiliului Militar — format din opt militari și doi civili, transmit agențiile internaționale de presă. Funcția de președinte al consiliului este deținută, după cum s-a anunțat, de generalul Tito Okello, șeful statului. Din consiliu face parte și generalul de brigadă Basilio Olara Okello, autorul loviturii de stat militare de la 27 iulie. De. asemenea, au fost desemnați titularii unor departamente ale noii administrații de stat.
Un act constructiv, în interesul păcii 

și securității internaționaleCursa înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, provoacă o vie preocupare in rîndul popoarelor de pretutindeni. Crearea și experimentarea de noi tipuri de arme cu o capacitate de distrugere din ce în ca mai mare, amplasarea de noi arme nucleare în Europa, proiectele da militarizare a Cosmosului au făcut să crească în mod îngrijorător pericolul unui nou război mondial, ca s-ar transforma inevitabil intr-un război nuclear, care ar duce Ia distrugerea întregii omeniri, a înseși condițiilor vieții pe planeta noastră.In aceste împrejurări, opinia publică din țara noastră, ca și cercurile largi ale opiniei publice mondiale, a luat cunoștință cu deosebit interes de declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorbaciov, cu privire la ho- tărirea Uniunii Sovietice de a sista in mod unilateral, începind cu data de 6 august, orice experiențe nucleare. In același timp, în declarație se adresează Statelor Unite ale Americii chemarea de a înceta, la rîndul lor, experiențele nucleare. Se precizează că moratoriul Uniunii Sovietice este proclamat pînă la 1 ianuarie 1986, el puțind rămine in vigoare și după această dată, dacă și S.U.A. se vor abține de la experiențe nucleare.Hotărirea adoptată de Uniunea Sovietică de a institui un moratoriu asupra experiențelor nucleare reprezintă un pas .pozitiv, care se Înscrie in direcția marelui dezidergt al opririi cursei înarmărilor, ca o expresie a spiritului de bunăvoință și încredere ce trebuie să caracterizeze eforturile pentru realizarea unor Înțelegeri corespunzătoare, care să ducă la tncetarea competiției înarmărilor, a experiențelor și producerii de noi arme nucleare, la reducerea treptată, pînă la lichidarea definitivă, a oricăror arme nucleare, la eliberarea omenirii de coșmarul distrugerii nucleare.România socialistă, poporul român — așa cum se arată în Declarația Agenției române de presă, Agerpres

Declarația Agenției române de presa - Agerpres 
cu privire la hotărîrea Uniunii Sovietice de a sista 
în mod unilateral orice experiențe cu arme nucleareAgenția română de presă — Agerpres — este Împuternicită să declare următoarele :Opinia publică din România a luat cunoștință cu interes și salută declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, cu privire la hotărîrea Uniunii Sovietice de a sista in mod unilateral, înce- pînd cu data de 6 august, orice experiențe cu arme nucleare, la faptul că moratoriul proclamat, în a- ceastă privință, pină la 1 ianuarie 1986, va putea rămine în vigoare și după această dată, dacă S.U.A., la rindul lor, vor proceda la fel.România apreciază că această nouă inițiativă sovietică privind instaurarea unui moratoriu asupra experiențelor nucleare are o mare însemnătate pentru succesul tratativelor de la Geneva și, în general, pentru o- prirea înarmărilor nucleare.Am saluta dacă și Statele Unite ale Americii ar răspunde pozitiv acestei inițiative și ar întreprinde măsuri similare, ca o dovadă a dorinței, afirmate de repetate ori de conducătorii acestei țări, de a se trece la dezarmare, inclusiv dezarmare nucleară. Adoptarea de către ambele părți a unui moratoriu privind
r
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Manifestări consacrate României

economico-sociale și 
cei 20 de ani de cînd 
Partidului Comunist 

fost ales tovarășul

ROMA 30 (Agerpres). — tn orașul 
toscan Chianciano Terme a fost or
ganizată o manifestare româneas
că in cadrul căreia oficialităților 
locale și provinciale, precum și 
unui numeros public din localitate 
le-au fost înfățișate realizările ob
ținute de poporul român pe planul 
dezvoltării 
culturale in 
in fruntea 
Român a
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste.

Totodată, au fost evidențiate 
pe larg acțiunile țării noas
tre pe plan internațional, activi
tatea consecventă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată asi-

JAPONIA: Oamenii de știință avertizează 
asupra pericolului armamentelor atomice
TOKIO. La Tokio s-au deschis 

lucrările unui seminar al oamenilor 
de știință consacrat problemelor li
chidării armelor nucleare, relatează 
agenția T.A.S.S. Seminarul, organi
zat din inițiativa Consiliului oame
nilor de știință niponi, se desfășoa
ră in codrul manifestărilor consa
crate comemorării victimelor primu
lui bombardament nuclear de la 
Hiroshima și Nagasaki, in centrul 
dezbaterilor se'află probleme lega
te de răspunderea ce revine oa
menilor de știință și rolul lor în 
acțiunile de preîntîmpinare a unui 
război nuclear.

Lansarea navetei spațiale americane „Challanger"
CAPE CANAVERAL 30 (Agerpres). 

— La Cape Canaveral a fost lansată, 
cu o intirziere de aproape două ore, 
naveta spațială americană „Challan- 
ger“, avind la bord 7 astronauți care, 
pe parcursul a 7 zile, urmează să 
efectueze o serie de experiențe ști
ințifice cu laboratorul spatial vest- 
european „Spacelab".

Numărătoarea inversă a fost între
ruptă cu 15 minute înaintea lansării,

— salută noua Inițiativă a Uniunii Sovietice ca o contribuție importantă la crearea condițiilor pentru interzicerea totală și generală a tuturor experiențelor nucleare, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară. Țara noastră a subliniat și subliniază în mod constant că popoarele așteaptă să se treacă de la declarații la fapte, la măsuri concrete în vederea opririi cursei înarmărilor, a înlăturării pericolului nuclear. In acest sens, de la tribuna recentei Plenare a Comitetului Central și a activului central de partid, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Nu există problemă mai importantă decit aceea de a face totul pentru salvarea omenirii de la o catastrofă nucleară, de la distrugere, de a asigura dreptul suprem al națiunilor, al oamenilor — Ia existență, la libertate, la viață și pace".După cum se știe, România a evidențiat în. repetate rinduri necesitatea ca negocierile de dezarmare să fie insoțite de măsuri de încetare a experimentării si desfășurării de noi arme nucleare. Așa cum sublinia președintele Nicolae Ceaușescu, tratativele nu trebuie să fie folosite ca un paravan, la adăpostul căruia să continue cursa înarmărilor, abătîn- du-se astfel atenția popoarelor de la pericolul crescind al unei catastrofe nucleare. Popoarele nu mai pot accepta ca, pe de o parte, să se desfășoare tratative de dezarmare, iar pe de altă parte să continue nestingherit cursa înarmărilor.Salutind noua inițiativă a Uniunii Sovietice privind sistarea In mod unilateral a tuturor experiențelor nucleare, poporul român, cercurile Iubitoare de pace își exprimă speranța că această măsură va fi urmată de o acțiune similară din partea Statelor Unite ale Americii. Fără Îndoială că tncetarea de către cele două mari puteri nucleare a oricăror experiențe nucleare ar exercita o puternică inrîurire pozitivă asupra cli

încetarea experiențelor nucleare ar face să crească speranțele popoarelor în succesul tratativelor privind armele nucleare și cosmice și ar constitui, totodată, un bun exemplu și pentru alte state care dispun de arme nucleare să treacă la măsuri asemănătoare.Așa cum a subliniat In repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România s-a pronunțat ferm pentru oprirea amplasării de noi arme nucleare în Europa pe timpul tratativelor de la Geneva — și consideră că trebuie continuate eforturile în această direcție, inclusiv pentru a se ajunge la încetarea oricăror experiențe cu arma nucleară. Astfel de măsuri ar netezi calea tratativelor, ar fi o dovadă a dorinței ambelor părți de a se ajunge la rezultate pozitlive în direcția dezarmării, și în primul rînd a dezarmării, nucleare.România consideră că trebuie făcut totul — pînă nu este prea tîrziu — pentru ca, prin acțiuni și inițiative îndrăznețe, să se pună capăt cursei înarmărilor, să se determine schimbarea actualului curs al vieții internaționale spre destindere, dezarmare, colaborare și pace 1 

*
gurării păcii, înfăptuirii dezarmă
rii, în primul rind nucleare, in
staurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, realizării 
unui climat de înțelegere și cola
borare intre toate statele lumii.

tn cuvintul său, primarul orașu
lui Chianciano Terme a subliniat 
contribuția determinantă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea economică și socială a 
țării în ultimele două decenii, re- 
levind in mod deosebit prestigiul 
de care se bucură în lume Româ
nia. personalitatea președintelui 
României, inițiativele și acțiunile 
sale pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Pe de altă parte, cîntecul „Resti- 
tuiți omenirii lumea fără bombe 
nucleare" a încheiat marele con
cert antirăzboinic care a avut loc 
la Tokio, cu prilejul comemorării 
a 4 decenii de la tragedia de la 
Hiroshima șl Nagasaki. La concert 
au participat renumiți reprezentanți 
ai artei interpretative nipone, suma 
încasată din vinzarea biletelor fiind 
depusă în fondul de ajutorare a 
victimelor bombardamentelor ato
mice asupra celor două orașe ni
pone.

prevăzută initial pentru ora 10,23 
GMT, datorită funcționării defectuoa
se a unui giroscop.

La 6 minute după decolare, unul 
din motoarele navetei s-a defectat, 
dar specialiștii N.A.S.A. au apreciat 
că celelalte două motoare dispun de 
suficientă energie pentru a plasa 
naveta pe orbită și a depăși momen
tul unei aterizări de urgentă.

matului politie mondial. Aceasta ar da un impuls desfășurării tratativelor de la Geneva consacrate armelor nucleare și cosmice, precum și negocierilor din alte foruri internaționale în problemele dezarmării. La 40 de ani de la bombardamentul atomic asupra Hiroshimei, într-un moment cînd popoarele lumii așteaptă pași concreți, hotărîți în direcția eliminării primejdiei nucleare, a înlăturării situației deosebit de grave care amenință pacea lumii, puterile nucleare ar face astfel dovada voinței și hotărârii lor ca omenirea să nu cunoască tragedia inimaginabilă 
a unei noi conflagrații mondiale.Poporul român, ca și celelalte popoare ale lumii, așteaptă de aceea ca Statele Unite ale Americii să răspundă în mod pozitiv inițiativei Uniunii Sovietice privind încetarea tuturor experiențelor nucleare, măsurilor adoptate anterior prin instituirea unui moratoriu asupra rachetelor nucleare. Aceasta ar contribui în mod incontestabil la crearea unei atmosfere de încredere și înțelegere, ar duce la îmbunătățirea relațiilor sovieto-americane, ceea ce s-ar răsfringe pozitiv in ansamblul climatului internațional.Consecventă principiilor și convingerilor sale, politicii sale internaționale de pace și înțelegere între popoare, România socialistă consideră că problema opririi cursei înarmărilor, trecerii la dezarmare, a eliminării primejdiei nucleare și salvgardării păcii constituie problema fundamentală a epocii contemporane. Iar in numele acestui deziderat vital al umanității nici un efort nu trebuie cruțat, nici o șansă nu trebuie irosită ! Orice inițiativă, orice măsură care se înscrie în această direcție trebuie să găsească ecoul cuvenit, să găsească un răspuns pozitiv, potrivit năzuințelor și intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor de a trăi Intr-o lume eliberată de primejdia nucleară, o lume 
a păcii și colaborării.
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