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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,BARELE EROU AL ROMÂNIEI SOCIALISTE, VIBRANTUL OMAGIU AL ÎNTREGII ȚĂRIMesaje, telegrame, scrisori ale colectivelor de oameni ai muncii din întreaga țară, în care sînt exprimate recunoștința profundă față de secretarul general al partidului pentru neobosita sa activitate, angajamentul ferm de a înfăptui hotărîrile Congresului al XIII-lea
PAGINA A III-A

Idei, mențăci, direcții_ de acțiune pentru progreșuț multilateral g/ patriei 

cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

CU POPORUL, PENTRU POPOR 
pentru prezentul și viitorul luminos al patriei

Planul la producția fizică 
-realizat ritmic, integral, 

ia toate sortimentele!

amplasarea și Ia

Una dintre cele mai răspîndite și măi pregnante imagini ale vieții politice românești din ultimele două decenii o oferă marele, permanentul dialog cu poporul promovat și susținut cu pasiune revoluționară de secretarul general al partidului. Prezența continuă a tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul oamenilor muncii, deopotrivă la bine și la greu, consultarea la fața locului oriunde și ori- cînd se deschide front larg noului, în uzine, pe șantiere, pe ogoare și în amfiteatre, la inaugurarea impunătoarelor ctitorii ale acestui timp, dialogul sincer și deschis, orientările și in-, dicațiile ce se constituie în momente de referință pentru activitatea colectivelor de muncă de pe întreg cuprinsul tării — toate acestea evidențiază mai mult decît o metodă de lucru sau un stil de conducere de o factură și de un dinamism fără precedent în istoria României. Ele reprezintă o realitate fundamentală, însufleți- toare înscrisă în viața patriei de-a lungul perioadei inaugurate de cel de-al IX-lea Congres, o . trăsătură definitorie, inconfundabi- lă a Epocii Ceaușescu, esența întregului proces înnoitor, revoluționar conceput și înfăptuit cu claritate științifică și supremă răspundere comunistă față de destinele națiunii, cu vizionarism istoric, de. cel al cărui nume îl poartă .această neasemuită epocă.Astăzi, în perspectiva timpului, a strălucitului bilanț jubiliar, ne apare mai limpede decît oricînd covîrșitoarea însemnătate a tezei socialismul se construiește cu poporul pentru popor, elaborată și transpusă în viață cu o nedezmințită consecvență, cu ardent spirit revoluționar și dăruire patriotică, încă de la primii pași pe noul, greul, dar singurul drum al victoriei socialiste, de către conducătorul partidului și statului. Statuarea și aplicarea acestui principiu politic cardinal, așezarea sa drept piatră de temelie la edificiul democrației muncitorești-revoluționare, 'orientarea în lumina lui a întregii strategii politice fundamentate de Congresul IX, continuate și amplificate de orientările ulterioarelor congrese și conferințe naționale ale 

partidului, au descătușat energiile creatoare ale întregului popor, au. făcut să sporească încrederea și dragostea față de partid ca exponent al idealurilor supreme ale națiunii, au cimentat unitatea moral- politică în jurul forței politice conducătoare, deschizînd astfel cale liberă mărețelor și trainicelor împliniri socialiste ale celor două glorioase decenii.în miezul fierbinte al acestui proces revoluționar — analizat în profunzime de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala sa 
Putem afirma că am realizat un sistem democratic 

unic de conducere a societății, superior oricărei forme a 
democrației burgheze. Acest sistem asigură participarea 
largă a oamenilor muncii, a întregului popor la conduce
rea tuturor sectoarelor economico-sociale, a societății 
noastre socialiste, la făurirea conștientă de către popor a 
propriului viitor, liber și independent, a viitorului socia
list și comunist.

cuvîntare la plenara Comitetului Central și a activului central de partid — se află prodigioasa activitate teoretică și practică a secretarului general al partidului, indestructibila legătură cu masele a celui mai iubit fiu al națiunii, strălucitul său exemplu de promotor al dialogului cu poporul, permanența șa prezență în mijlocul făuritorilor de bunuri ^materiale gj spirituale, .Și chiar dacă cifrele " nu reușesc să redea profunzimea și bogăția de idei șl fapte, ele sînt totuși în măsură să sugereze amploarea istoricului dialog înscris în conștiința națiunii. Astfel, in cei 20 de ani de cînd se află în fruntea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu alți tovarăși din conducerea de partid și de stat, a făcut ' 616 vizite de lucru, în toate județele țării și în Capitală. în această perioadă, secretarul general al partidului a efectuat 2149 de vizite în unități economice și sociale și a participat la 226 congrese, conferințe, consfătuiri, ședințe și întîl- niri de lucru la nivel național, care au reunit cadre de conducere și oameni ai muncii din toate domeniile de activitate.„Socialismul se construiește cu poporul pentru popor" nu este 

numai un principiu-manifest gravat pe frontispiciul edificiului nostru social. El reprezintă modul partidului, al secretarului său general de a imprima un nou curs și un nou conținut, revoluționar, istoriei noastre naționale. De a ridica la rangul de practică, de acțiune socială concretă și eficientă, străvechea, legitima aspirație a poporului de a-și fi propriul stăpîn, de a-și construi, în libertate și demnitate, viitorul. Din această vrere — ignorată o vreme sau supusă unor prejudecăți și canoane, de care ne-a eliberat

NICOLAE CEAUȘESCU

Congresul IX — s-a născut, prin aplicarea creatoare a adevărurilor generale la realitățile specifice țării noastre, un sistem nou, democratic, de conducere a activității economico-sociale, a societății în general. Un sistem al democrației unic în felul său care asigură participarea oamenilor muncij la conducerea țării, atît prin organismele reprezentative ale puterii de stat, cit mai ales prin intermediul organismelor democrației directe. S-au instituționalizat astfel adunările generale ale oamenilor muncii, ca organe supreme de conducere ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor ; pe plan național funcționează congresele oamenilor muncii, agriculturii, consiliilor populare, științei, învățământului, culturii și altele, și, în mod corespunzător, între congrese, consiliile naționale de conducere ale întregii activități, „în acest fel — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, inspiratul creator al sistemului democrației muncitorești-revoluționare — partidul nostru înfăptuiește neabătut prevederile Programului — cerință de bază, de altfel, a socialismului și comunismului însuși — creînd o organizare socială de democrație directă, largă, în care poporul își poate spune deschis părerea asupra ori

căror probleme și poate participa nemijlocit la înfăptuirea în viață a întregii noastre politici interne și internaționale".Cu poporul pentru popor !Democrația autentică, a faptelor nu a vorbelor sau a declarațiilor de bune intenții, democrația revoluționară care asigură participarea poporului la conducere, la actul de decizie și la traducerea lui consecventă în viață, împreună cu corolarul ei firesc, umanismul revoluționar, care asigură deplina înflorire și afirmare a personalității umane în climatul stimulator al democrației, reprezintă o măreață ctitorie politică și socială, fără Îndoială cea mai măreață dintre ctitoriile Epocii Ceaușescu.Dar, în același timp, opus oricărei optici închistate și oricărei stări de automul- țumire — . așa cum a făcut-o de nenumărate ori de-a lungul celor două decenii de avînt creator — tovarășul „Nicolae Ceaușescu atrage încă o cuvîntarea la re-dată atenția, încenta plenară, să pornim totdeauna de la faptul că ceea ce am realizat corespunde unei anumite etape, unui anumit' nivel de dezvol- , tare a forțelor și a relațiilor de producție și că, în continuare, o dată , cu dezvoltarea generală a societății, a relațiilor sociale, va -.trebui să găsim noi și noi forme, Vă'- parfecțioriăin pe cele esistențe,- lărgind continuu cadrul democratic și. asigurînd participarea activă și conștientă a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. In strînsă legătură de idei, reliefînd necesitatea de a acționa neslăbit pentru perfecționarea statului, pentru întărirea spiritului _de răspundere, de ordine, pentru aplicarea fermă a legilor, secretarul general al partidului accentuează asupra faptului că autoconducerea și afirmarea cu putere a democrației muncitorești-revoluționare se pot realiza numai pe baza conducerii unitare a întregii dezvoltări a țării, pe baza planului național unic, prin crește-
Victor VÂNTU
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în atmosfera de puternică efervescență creatoare generată de împlinirea a două, decenii de la Congresul al 'IX-lea al partidului, începutul lunii august îi găsește pe oamenii muncii din întreaga țară, din toate ramurile și sectoarele economiei naționale puternic angajați în amplul și susținutul efort pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușeicu la plenara Comitetului Central al partidului și a activului central tie partid, este necesar să . se acționeze cu toată hotărirea pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului pe acest an, .la toți indicatorii, încheind astfel cel de-al 7-lea cincinal cu rezultate cit mai bune și punind o bază trainică trecerii la realizarea noului cincinal 1986—1990.Realizarea integrală a planului pe acest an constituie, prin urmare, obiectivul fundamental al activității oamenilor muncii, al organizațiilor de partid din toate unitățile economice în cele cinci luni care au mai rămas pînă la încheierea anului 1985. Fără îndoială, este pozitiv faptul că în ultima perioadă se înregistrează un ritm mai înalt al producției atît în unitățile industriei extractive, cît și în cele ale industriei prelucrătoare. Rezultatele de pînă acum relevă însă că în unele unități și sectoare continuă să existe rămînerl în urmă în îndeplinirea planului la producția fizică. Ca atare, acum, mai mult ca oricînd, este absolut necesar ca în fiecare întreprindere, centrală industrială, minister, în fiecare județ, sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, să se ia în continuare măsuri ferme, operative pentru soluționarea tuturor problemelor de care depinde realizarea integrală a planului la producția fizică, la absolut toate sortimentele și, acolo unde este cazul, pentru recuperarea urgeptă a tuturor restanțelor.Desigur, în primul rînd trebuie să se acționeze pentru sporirea producției de materii prime și. resurse energetice : cărbune, țiței și gaze naturale, minereuri,, energie electrică ș.a. După cum se știe, pentru toate aceste sectoare s-au întocmit programe prioritare de acțiune, in care s-au stabilit măsuri concrete în vederea asigurării bazei tehnico- materiale necesare pentru îndeplinirea și chiar depășirea sarcinilor de plan. Se constată însă că unele unități din aceste sectoare nu aplică cu rigurozitate și răspundere măsurile stabilite și din această cauză se înregistrează o serie de neajunsuri in exploatarea și întreținerea utilajelor și instalațiilor, în punerea în funcțiune a noilor capacități de producție, ceea ce împiedică realizarea integrală a sarcinilor de plan la producția fizică.Totodată, nu-i mai puțin adevărat că datorită unor deficiențe de ordin 

organizatoric, într-o serie de unități extractive și energetice mijloacele 'tehnice nu sînt folosite în mod corespunzător. In industria extractivă a cărbunelui, de pildă, prin creșterea indicilor de folosire a excavatoarelor cu rotor — așa cum de altfel s-a prevăzut — s-ar putea obține mari sporuri de producție. De asemenea, în unitățile industriei energiei electrice există suficiente capacități de producție — și numai prin funcționarea termocentralelor pe cărbune cu 65—70 la sută din capacitatea lor s-ar putea asigura întreaga cantitate de energie electrică necesară economiei' naționale. Este necesar, așadar, un efort susținut și bine organizat din partea oamenilor muncii din industria extractivă și din termocentralele pe cărbune pentru sporirea producției de lignit și energie electrică.Cu aceeași stăruință și răspundere trebuie să se acționeze și în unitățile din celelalte ramuri ale industriei pentru realizarea integrală, la toate sortimentele, a planului la .producția fizică. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că toate produsele, toate sortimentele au un rol bine determinat in mecanismul echilibrat al planului, al dezvoltării economiei naționale șl, ca atare, ele trebuie realizate ritmic și în cantitățile planificate, corespunzător termenelor prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii interni și partenerii externi. Cu toată claritatea trebuie să-se-'înțe- leagă că orice nerealizare la producția fizică dintr-o unitate sau alta, dintr-un sector sau altul creează dificultăți în aprovizionarea tehnico- materială, în realizarea planului în alte unități sau sectoare de activitate.Adunările generale ale oamenilor muncii care se desfășoară acum in întreprinderi constituie un buri prilej de analiză responsabilă, temeinică, în spiritul exigențelor subliniate de sesretarul general al partidului, a modului in care s-a realizat planul la producția fizică, la ceilalți indicatori și, mai ales, de adoptare a celor mai eficiente măsuri pentru ca toate produsele să fie realizate în cantitățile stabilite și în structura sortimentală prevăzută prin planul pe acest an, cu respectarea strictă a termenelor contractuale, acordîndu-se prioritate realizării fondului de marfă destinat exportului.Fiecare colectiv de întreprindere să-și facă un titlu de cinste din a întimpina ziua de 23 August — cea de-a 41-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiaiistă — cu rezultate cît mai bune în ’ îndeplinirea planului la producția fizică, la export, la toți indicatorii calitativi, de eficiență, spre a-și spori astfel contribuția la progresul multilateral al patriei noastre socialiste.
Cărbune peste 

prevederiPeste 4 650 000 tone cărbune au fost extrase și puse la dispoziția economiei naționale în luna iulie de harnicii mineri de pe întreg cuprinsul patriei. Minerii răspund — așa cum s-au angajat față de conducerea de partid și de stat — prin fapte muncitorești, chemării de a face totul pentru dezvoltarea, în ritm susținut, a bazei energetice a țării. La atingerea nivelului de extracție amintit, o contribuție deosebită și-au adus-o colectivele de oameni ai muncii care, la data actuală, consemnează substanțiale depășiri ale prevederilor de plan la producția fizică de cărbune : întreprinderea minieră Voivozi — peste 182 000 tone, Combjnatul minier. Ploiești — aproape 130 000 tone, ambele unități fruntașe în întrecerea socialistă ce se desfășoară în industria carboniferă, întreprinderile de profil de la Comănești -— circa 16 000 tone, Horezu — peste 13 000 tone, Sălaj —•, mai mult de 11 000 tone. Eforturi susținute, cu rezultate bune în sporirea producțiilor medii zilnice, depun în continuare minerii combinatelor Motru, Rovinari și Valea Jiului, cei ai întreprinderii de la Mehedinți. (Agerpres)
HUNEDOARA : O nouă
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Industria nouă 
a creat un nou oraș

însemnări din Alexandria

Spiritul revoluționar \

capacitate de producțieLa Zlaști, în apropierea Combinatului siderurgic Hunedoara, a intrat în funcțiune prima capacitate de producție a noii fabrici de blocuri dolomitice, cu o producție anuală de 5 000 tone. Proiectat de IPROMET București și construit de colectivul întreprinderii de antrepriză construcții-reparații siderurgice Hunedoara, noul obiectiv de concepție și fabricație românească dispune de instalații de înaltă tehnicitate și va asigura blocuri dolomitice pentru marele combinat hunedorean, precum și pentru alte centre siderurgice din țară. Prin intrarea în funcțiune a acestei importante capacități de producție se vor valorifica superior resursele locale. (Sabin Cerbu).

Ne încheiasem documentarea la Alexandria cu un popas la primăria municipiului. Tocmai ieșeam din sediu împreună cu primul vicepreședinte, Constantin N. Constantin. Coboram treptele cînd, în înnoptarea caldă a miezului de vară, în fața primăriei opri o mașină, omul' de la volan sări precipitat și ne spuse din,tr-o suflare necazul: de o bună bucată de vreme, a străbătut orașul de la un capăt la celălalt pentru a găsi o anumită stradă.— Și se înnoptează și îmi va fi și mai greu, mai a- dăugă el.Urmă o discuție lămuritoare cu . gazda noastră. Faptul ar fi fost dintre cele mai banale dacă pe parcurs n-am fi aflat un a- mănunt: omul acela era de loc de aici, din Alexandria, și după ani și ani s-a înapoiat pentru un popas de o noapte, căutîndu-și — de fapt — strada copilăriei și a. adolescenței sale.— Iată cum se scrie de la sine începutul reportajului, îi spunem amfitrionului nostru.— Îl scrie viața! într-a- devăr, Alexandria este unul din locurile de nerecunoscut. Tot ce se află astăzi nou, trainic și frumos în acest oraș este o creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu", un rezultat al politicii partidului de dezvoltare a tuturor zonelor țării. în 1965 nu exista aici

nici una din întreprinderile moderne de azi și nici unul din blocurile acestea, a căror frumoasă aliniere alcătuiește acum străzi întregi și cartiere întregi. De fapt așa s-au petrecut lucrurile la noi: mai întîi s-a întemeiat industria nouă, care, la rîndul ei, a creat noul oraș.Industrie nouă la Alexandria. Iată o realitate cu profunde implicații, desigur, în primul rînd economice, dar și în întreaga viață socială a așezării din Cimpiâ Bumasului. La 23 August 1944 aici existau doar cîteva mici ateliere de reparații și o moară. Drept urmare, pînă în anii puterii populare activitatea economică se reducea la negoțul de grîne și de animale. Iarmaroacele dezmorțeau pentru o zi-două viața așezării, al cărei puls scădea apoi ca și apa din Vedea, în timpul verilor secetoase. Toropeala străzilor desfundate era animată doar de strigătele sacagiilor care — în lipsa a- pei curente — își vindeau „marfa" pe la porțile caselor.Revoluția din August 1944, care a deschis o eră nouă în istoria României, a schimbat din temelii și destinul acestui loc, prefi- gurindu-i orizonturi noi de viață. Dar adevăratul avînt al Alexandriei este înregistrat după Congresul al IX-lea al partidului, pe baza orientării ferme de

dezvoltare a tuturor zonelor țării, un deosebit accent punîndu-se pe ridicarea celor rămase în urmă, a celor fără tradiție în privința industriei. Cîteva date vin să argumenteze a- ceste afirmații: dacă in 1944 producția industrială era de 79 milioane lei, ea a crescut lent pînă la 167 milioane în 1965 și apoi s-a ridicat vertiginos, ajungînd Ia 6 miliarde lei în acest an; construcția de locuințe a sporit de la cîteva a- partamente noi (48) existente în 1965 la 13 000 în prezent; populația era de 17 000 locuitori în 1944, de 21 000 locuitori în 1965 'și este acum de 60 000 locuitori.Desigur, sînt doar cîte- vă repere ale unui amplu proces de dezvoltare care are multiple fațete. Dar dincolo de ’datele sintetice se află realitatea vie, clocotitoare, dinamică. Poți cunoaște această realitate vizitînd de pildă, puternicul detașament muncitoresc al producătorilor de rulmenți. Iată mai întîi o fișă „biografică" a unității. întreprinderea de rulmenți Alexandria, intrată în circuitul economic in martie 1974, atinge anul acesta un nivel de aproape un miliard Iei la pro- ducția-marfă industrială. Procentul de înnoire a fabricației — 65,6 la sută. Calitate înaltă. Export — 72,12 la sută din producție in 52 de țări ale lumii.

Directorul Marin Florea, cel care ne furnizează a- ceste date, ține să menționeze în mod deosebit :— în 1982, cu prilejul unei noi vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Alexandria, s-a stabilit strategia care să asigure

calitatea produselor noastre la nivel mondial și, totodată, s-a hotărît dublarea capacității. Lucrările de
Gh. ATANAS1U
Sîan ȘTEFANcorespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

Valabilitatea în timp a unui concept depinde de resursele lui de adaptare la dinamica istorică a fenomenului pe care-1 desemnează. Deși dobîndise noi note definitorii și anterior, pe parcursul unei evoluții de mai multe veacuri, conceptul spirit revoluționar a cunoscut, în mai puțin de cinci decenii de contemporaneitate imediată, mutații de esențială însemnătate. Ele corespund, în fapt, etapelor fundamentale din devenirea uriașei bătălii pentru instituirea socialismului, de la cucerirea și consolidarea puterii la construcții multilaterală a societății. Mai exact, conținutul conceptului marchează trecerea de la încleștarea aprigă pe cîm- purile luptei fățișe sau mascate și de la desfășurarea forțelor în ample manifestații de stradă, la competitivitatea internațională a producției și a cercetării științifice, la cucerirea înălțimilor productivității și calității în economie, dar și în organizarea vieții, pentru afirmarea unui model superior de existență și conștiință. de bunăstare materială și spirituală.Așadar, pe parcursul unei perioade istorice de un dinamism fără precedent, conceptul spirit revoluționar s-a cristalizat și el în forme noi, solicitate de însăși dialectica progresului. Sinonimă. în prima perioadă, cu

al arteiformele de manifestare ale eroismului romantic, răspunzînd mai ales chemărilor înflăcărate la luptă, a- titudinea revoluționară se afirmă tot mai mult. în această etapă înaintată de edificare a socialismului, prin cunoaștere complexă și competență, capacitate de creație, forță novatoare, realism eliberat de dogme, bazat pe pătrun-
EZS33KEE2

dere ideologică și însușirea celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnologiei. La noi, noua personalitate umană revoluționară și-a conturat pregnant trăsăturile definitorii îndeosebi în ultimele două decenii, prin personalități multiple, puternic angajate și afirmate în toate domeniile vieții sociale, asumîndu-și o superioară substanță umană și urmînd e- xemplul permanent al gîndirii și acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul de partid și de stat care a instituit o epocă distinctă de cea mai înaltă expresie umanistă în istoria contemporană a națiunii noastre, determinînd prin demersul său internațional însăși identitatea politică de înalt prestigiu mon

dial a României socialiste.în sfera artelor, în literatură, spiritul revoluționar este un concept cu două semnificații distincte, dar puternic interferate, ambele situate în prezent într-o zonă de intense descărcări e-| nergetice. avînd va-| lori interferențe, situate în plan ideologic, estetic și de filozofia culturii.Sensul prim al conceptului spirit revoluționar se referă la pozițiile cristalizate într-o calitate artistică de excepție, iradiind rarele esențe ale geniului, ale spiritelor care au înnobilat cu pecetea operei lor deschizătoare de drumuri în istoria culturii omenești, mo- dificînd scara de valori a artelor.Prin cea de-a doua semnificație a sa, spiritul revoluționar este, in primul rind și mai presus de toate, o categorie ideologică, de ideologie literară, desigur, dar dialectic unită cu ideologia socială. Evident , deci că, în condițiile unui puternic flux social revoluționar, arta revoluționară riu poate fi decît aceea care vehiculează ideile sociale progresiste, se asociază progresului în înțelesul său . cel mai larg. Tendințele opuse direcțiilor esențiale de înaintare ale
Mircea HER1VAN(Continuare
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APĂ, CÎT MAI MULTĂ APĂ, PENTRU CULTURI! 
FURAJE, CÎT MAI MULTE FURAJE, PENTRU IARNĂ!Secvențe din activitatea pentru irigații, pentru strîngerea și depozitarea finului

ÎN JUDEȚUL OLT: Bătălia pentru apă
este fierbinte ca și solul însetat

Experîența bună nu trebuie 
doar aplaudată, ci aplicată!

Prin numeroase inițiative, soluții ingenioase 
și participarea largă a cetățenilor 

se urmărește irigarea unor suprafețe 
cit mai mari în condițiile 

nelivrării integrale a energiei și motorinei

Seceta instalată încă din primăvara acestui an în județul Olt s-a accentuat datorită temperaturilor neobișnuit de ridicate din ultimele zile. In asemenea condiții, problema numărul unu o constituie, se înțelege, utilizarea tuturor căilor și posibilităților de aprovizionare a plantelor cu apă. Comandamentul județean pentru agricultură a hotărît mobilizarea tuturor forțelor materiale și umane, astfel incit să fie irigate culturile de pe suprafețe cît mai mari. După cum ne relatează tovarășul Damian Muntea- nu, directorul di- . recției agricole județene, săptă- minal sînt irigate 32 000—34 000 hectare, atitdin. sistemele mari, din cele locale, cit și din alte resurse.La cultura porumbului, majoritatea unităților agricole administrează a treia udare, o parte dintre acestea efectuînd-o pe a patra și chiar pe a cincea, îndeosebi cele din consiliile agroindustriale Ianca, Izbi- ceni, Vișina și Strejești. In același stadiu se află udările și la sfecla de zahăr, iar la floarea-soarelui, soia și plantele furajere au fost făcute 4—5 udări. Legumele primesc, în prezent, într-un mare număr de unități, a 6-a și a 7-a udare. Pe suprafețele cultivate cu legume, unde nu ajunge apa din sistemele mari sau locale, ea este transportată cu cisternele, cu butoaiele și administrată plantelor cu găleata. Acolo unde configurația solului permite, canalele de aducțiune sînt barate pe alocuri și se practică irigarea prin inundare. în acest mod se procedează în cooperativele agricole Strejești, Grădinari, Bălănești, Dăneasa și aîtele.Pentru irigarea porumbului în consiliul, agroindustrial Izbiceni au fost suplimentate aripile de ploaie cu cîte. 20—25 de bucăți în fiecare unitate agricolă. în urma apelului adresat cetățenilor, peste 350 de cooperatori au întărit echipele de udători la Tia Mare, „Unirea" și „Voința" din Corabia și de la Potlogeni, ajutînd la mutarea țevilor. La Potlogeni l-am aflat pe inginerul-șef al consiliului agroindustrial, Florea Li- ciu, care supraveghea irigarea prin :brazde a unel î'itinșg .ȘPP^fețe. de„, jPoSiB*. „Vom ^,it;îpcMpă..,și-Ja..alfe.,..t culturi această., metoda;-‘adică brî-;l unde'.permite t<rfehpW|jSi- <jî0rsppnea '■ t Interlocutorul. „Pentru a spori debitul de apă pe pîrîul Iminog, am dirijat spre acesta scurgerea de apă din sistemul de irigații Dăneasa, preciza Florea Pușcașu, organizatorul de partid al consiliului agroindustrial Mărunței. Pe cursul pîrîu- lui se deschid gildaib, iar apa este pompată în grădini și pe unele cul Mihai VI5OIU 
corespondentul „Scinteii"

turi de porumb ale cooperativelor agricole Mărunței, Comani și Bălă- nești. Orice măsură este bună dacă ajută plantele. Astfel, grădina C.A.P. Dăneasa este irigată din izvoarele de coastă, prin curgere gravitațională".Cele mai afectate de lipsa motorinei sînt unitățile din consiliul unic Rusănești, unde peste jumătate din suprafață este irigată cu APC-uri, respectiv 1502 ha po

rumb din cele 2 600 ha, 456 ha sfeclă de zahăr din 721 și întreaga grădină de legume de 1 492 ha. Considerăm că ar fi util dacă s-ar căuta și aici soluții complementare. în consiliul agroindustrial Vișina, după cum ne spune inginerul-șef al acestuia, tovarășul Constantin Mindreanu, la atelierul S.Jd.A. Vișina au fost confecționate 60 roți cu cupe, care au fost repartizate cooperativelor agricole. Acestea sînt acționate de animale și permit irigarea a 25 ha legume în 24 de ore la Vișina, Buci- nișu, Urzica. în consecință, s-a ho- tărît continuarea confecționării acestor dispozitive.La Spineni, Bărești de Cepturl, Tătulești, Topana, Cungrea, Leleasca și în alte localități din nordul județului, unde predomină livezile de pomi, apa este transportată cu cis

ternele și administrată cu furtunul și găleata. „La început s-a stabilit ca solul de la fiecare prun să fie udat cu 15 litri de apă .— ne relata tovarășul Petre Mărculescu, președintele C.A.P. Verguleasa. Solul fiind uscat, am dublat cantitatea de apă. Mîine vom încheia udarea prunilor de pe cele 17 hectare." La C.A.P. Vulturești am întîlnit formații de udători detașate de la S.M.A.Strejești, iar la Dobroteasa — de la S.M.A. Balș, care administrau apa la pomi cu ajutorul cisternelor. 'Suprafețele 1- rigate pe total județ ar putea fi mai mari. Or, săptămînal 2 000— 3 000 hectare din cele prevăzute sînt udate datorită cuîn program nu întreruperilor în alimentarea energie electrică sau lipsei de motorină. în perioada 20—26 iulie, 2 600 hectare nu au primit apă ca urmare a neasigurării energiei electrice, iar în săptămîna precedentă celei menționate 2188 hectare au rămas neudate din lipsa motorinei pentru motopompe.Ampla bătălie pentru apă, pentru recoltă, care se desfășoară în județul Olt, este la fel de „fierbinte" ca și solul însetat, cetățenii, de la elevii în vacanță pînă la cei vîrstnici, fiind conștienți că, printr-o intervenție hotărîtă, pot fi combătute efectele secetei. Iar pentru aceasta ei nu precupețesc nici un efort.
Mihai GRIGOROȘCUȚĂ
corespondentul „Scinteii

Da, e foarte bine!
® In Ialomița experiența de anul trecut 
este continuată și generalizată ® Obiec
tivul : în toate unitățile - o tonă de furaje 
pentru fiecare unitate-vită mare ® Pe 

primul plan - finul de lucernă

adevărat revi- de lapte, spo- coeficientul de simțitor — o o are grija
Dacă în zootehnia județului Ialomița s-a produs un riment — producțiile rurile în greutate și natalitate au crescut contribuție esențială deosebită pentru asigurarea furajelor. Pe primul plan se situează producerea unor cantități tot mai mari de fin de lucerna. Cuvîntul de ordine în zootehnia județului Ialomița este ca în toate unitățile să se realizeze o tonă de fin, depozitat in condiții optime de conservare, pentru fiecare vacă și junincă.De remarcat este faptul că 80 la sută din cele 14 000 ha destinate bazei furajere sînt cultivate cu lucerna, far 75 la sută din întreaga producție de masă verde se face fin. Pînă la 31 iulie, în județul Ialomița din cele 63 000 tone fin planificate s-au realizat 56 000 tone. Este o cantitate egală cu cele cu care intrau în iarnă sectoarele zootehnice pînă în anul 1982. Am urmărit la fața locului modul cum se recoltează, transportă și depozitează finul.în primul rînd, campaniile de recoltare a furajelor sint tratate cu aceeași răspundere ca și campaniile de seceriș la griu sau de cules la porumb. Dacă prima coasă ș-a desfășurat în condiții bune de strin- gere și depozitare, cea de-a doua s-a realizat în perioada ploilor din a doua jumătate a lunii iunie și începutul lunii iulie. De aceea a fost nevoie de o bună organizare a muncii pentru a se lucra printre ferestrele cu timp frumos. S-au folosit la recoltat, alături de mijloacele me

canice, și echipele de cosași, iar în cooperativele agricole transportul s-a realizat numai cu atelajele, fără ca finul să fie balotat. Depozitarea s-a făcut în fînării, construite în ultimii doi ani in toate unitățile, în straturi subțiri, adăugîndu-se alt strat după una-două zile. Acum se desfășoară coasa a treia, lucrare efectuată pe 35 la sută din suprafață. Finul obținut pe 1 800 hectare a și fost transportat și depozitat. Cooperativele agricole Iazu, Gheorghe Doja, Sfîntu Gheor- ghe, Grindu, Dridu, Fierbinți, Băr- cănești, Sudiți,, Vlădeni, Fetești, Grivița, Traian, Smirna, Miloșești, Țăndărei, Gheorghe Lazăr, întreprinderile agricole de stat Balaciu, Urziceni, Stelnica, asociațiile economice Scinteia, Săveni, Ciocîrlia au la ora actuală în depozite între 600 și 2 000 tone fin. Există condiții ca, prin realizarea celei de-a patra coase pe suprafețele irigate, cantitățile de fin să crească simțitor. Acest rezultat nu este în- timplător. în unitățile amintite lucerna masă verde nu s-a administrat în hrana animalelor,. ci a fost cosită și uscată. Animalele au fost scoase la pășunat pe miriștile de orz și griu cu o bogată vegetație, favorizată de precipitațiile căzute cu o lună în urmă.Directorul general al Direcției agricole a județului Ialomița, inginerul Vasile Berbecel, remarca : „Acest an deosebit de capricios a dat posibilitatea tuturor să se convingă că numai prin muncă susținută, prin eforturi făcute zi și noapte se pot realiza și depăși cantitățile de fin și de furaje necesare animalelor pe timpul iernii. Toți lucrătorii din zootehnie s-au convins că’ finul de lucernă face adevărate minuni, contribuind atît la creșterea producției de lapte, cit și la sporirea coeficientului de natalitate. Dacă în 1982, cînd finul era lăsat pe planul al doilea al preocupărilor, 50 la sută din unitățile agricole cooperatiste ialomițene realizau mai puțin de 1 000 litri lapte de la fiecare vacă furajată, în 1984, anul cînd am avut in majoritatea unităților o tonă de fin pentru fiecare unitate-vită mare, s-a ajuns la 2 553 litri lapte de la fiecare vacă in C.A.P. și 3.484 Tî’t’ri lin/int^ptlpdeldle agricolele stat. "P'iîrfind"’''îfi valoare întregul potențial productiv al suprafețelor destinată' bazei furajere, amplasîn- du-le în zonele cu posibilități de irigare, pentru anul 1985 considerăm că avem condiții să realizăm 3 000 litri lapte de la fiecare vacă în C.A.P. și 4 000 litri în I.A.S.".

în aer este o temperatură cum de mult nu s-a mai simțit prin partea locului. Aici însă, pe terenurile I.A.S. Rogova, județul 
Mehedinți, munca la irigat se desfășoară intens. Din cele 860 hectare care se irigă în această unitate, 300 hectare sînt cultivate cu lucernă. în această zi, cind ne aflăm la Rogova, a început cea de-a treia coasă pe suprafețele cu lucernă irigate. „în fiecare zi, în toate fermele — precizează inginerul Emil Mărgineanu, directorul întreprinderii — se string și se transportă, în locuri anume stabilite, pînă la 350 tone furaje". La ora actuală, întreprinderea are 4 600 taurine — vaci pentru lapte și tineret taurin la îngrășat — și peste 9 800 ovine. Cite furaje s-au depozitat pînă la această dată ? Ni se oferă o cifră la zi : peste 12 000 tone, din care 5 400 tone fin.Ne oprim în cîteva ferme, acolo unde în iarnă se va concentra cel mai mare număr de animale. Locurile de depozitare a furajelor sînt împrejmuite pentru a se evita risipa. Finul se află sub șoproane, la care s-au făcut din timp reparațiile curente.Cu puțin timp în urmă, aici s-a organizat, de către comitetul județean de partid, un schimb de experiență cu toți cei ce lucrează în zootehnia județului. Scopul ? A se cunoaște experiența bună dobîndită în această unitate în acțiunea de asigurare a bazei' furajere. Dar nu e totul să cunoști și eventual să aplauzi experiența bună, ci să o aplici, ceea ce în mai multe cooperative nu se întîmplă.în cooperativa agricolă din Vîn-
Discuție despre „vremea ideală" de cosit 

in fața unor fînare aproape goale
Săptămîni la rind, pe meleagurile 

județului Bistrița-Năsăud ploile au împiedicat desfășurarea normală a lucrărilor de recoltare și depozitare a furajelor, în special a finului. Așa se și explică faptul că pînă la 29 iulie, cooperativele agricole au depozitai doar 77 la sută din cantitățile prevăzute a se realiza pînă la sfirși- tul lunii trecute. Dar cine s-a străduit să facă fin a făcut. Și încă de bună calitate.Cooperatorii din Uriu și-au propus să facă totul pentru ca și în acest an să echilibreze balanța furajeră. Președintele unității din comuna amintită; Barta Andrei, chiar dacă nu s-a declarat entuziasmat de felul și mai ales de ritmul iri care specialiștii și muncitorii de la antrepriza județeană de construcții-montaj finalizează lucrările de la fînarul de 400 tone, ne-a demonstrat că nu l-a lăsat gol pe cel existent, de 110 tone. Cum ? Prin organizarea ,unor acțiuni de masă la care au luat parte cooperatorii, toate cele 37 de atelaje, tractoarele cu remorci. Ca atare, 

juleț, pînă la această dată s-a depozitat mai puțin de 35 la sută din necesarul de furaje pentru perioada de stabulație. Posibilități ar exista. Cooperativa dispune de a- proape 3 000 hectare teren în sistem irigat. Și totuși, în iarna trecută, unitatea a cumpărat furaje în valoare de aproape 300 000 lei. Nici acum conducerea cooperativei nu se ocupă cu toată răspunderea de aplicarea udărilor necesare, mai ales pentru suprafețele destinate bazei furajere. Nu se ține o evidență la zi a cantităților de furaje depozitate, a consumurilor pe fiecare cap de animal. Și — lucru mal grav — risipa face aici casă bună cu dezinteresul celor care au sarcina să se ocupe de acest sector. Cum se vede, încă nu s-au tras învățămintele cuvenite.Pînă la 29 Iulie, tn cooperativele agricole' din județul Mehedinți au fost depozitate numai 67 la sută din cantitățile de fin prevăzute fh. planul pînă la sfir- șitul lunii iulie. Cu mult sub prevederile de plan se află unitățile agricole din consiliile agroindustriale Strehaia, Broșteni și Gogoșu. In cooperativele agricole din Stingă- ceaua, Ilovăț, Malovăț, Broșteni și Grozești s-a realizat pînă în prezent doar 34—36 la sută din necesarul de furaje pe perioada de iarnă. Se impune așadar ca atît conducerile a- cestor unități, cit și comitetele comunale de partid să întreprindă măsuri energice .pentru a fi strîn- se și depozitate cit mai multe furaje.
Virgiliu TĂTARU

' corespondentul „Scinteii"

întreaga cantitate de trifoi, de circa 500 tone, a putut fi pusă la adăpost. De altfel, la Uriu, la data documentării noastre, am găsit în brazdă 70 de cosași.La vecinii din Reteag, situația era cu totul alta. Discuția purtată cu președintele unității, inginerul Petru Mirică, învîrtindu-se în jurul noțiunii „vremii ideale", care, evident, s-a ivit mult mai tîrziu, explică de ce s-a adunat puțin fin. Vremea este bună, încit e cazul ca măcar acum să se treacă serios la muncă, adică la cosit și în cooperativele agricole din Dumitra, din Șieu- Măgheruș și altele, unde realizările se situează sub media pe județ. Aceasta cu atît mai mult cu cît în ultimele zile cerul a fost senin, iar urgența-furaje nu se suprapune, sută la sută, cu urgența-orz-grîu, ceea ce denotă că ambele probleme pot fi rezolvate printr-o foarte bună organizare a muncii.
Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii"

LA CARIERA LUPOAIA, O DEMONSTRAȚIE A POSIBILITĂȚILOR DEA SPORI

SUBSTANȚIAL PRODUCȚIA DE CĂRBUNE ȘI A RECUPERA RESTANȚELE 
----------------- ------------------------ —------------ —------------- —■— -------------- --------------- ——-----------------------"j—;—■— 

„Noroc bun" prin bună organizare

l/n răspuns care... pune multe întrebări
Cum se explică întîrzierile înregistrate

în omologarea unor instalații de reșapare a anvelopelor

Deși a început să producă doar de cîți’va ani, cariera Lupoaia a devenit azi cel mai puternic perimetru minier „de suprafață" din bazinul carbonifer al Motrului. O dovedește, în primul rînd, complexa dotare tehnică existentă : 6 excavatoare cu rotor de mare capacitate, prevăzute cu benzi transportoare și circuite de haldă moderne. O dovedesc însă, în același timp, și sarcinile de mare răspundere ce revin acestui colectiv în ansamblul programului de dezvoltare a bazei energetice a țării. în 
acest an, aici trebuie să se exca
veze circa 18 milioane metri cubi 
masă minieră, din care 3 milioane 
tone de lignit. Și trebuie spus că, în ciuda complexității problemelor tehnice ce trebuie soluționate zi de zi, a dificultăților din primele luni ale anului, minerii de la cariera Lupoaia, acționînd cu responsabilitate muncitorească, în spiritul indicațiilor date în repetate rînduri de secretarul general al partidului, au reușit să pună tot mai bine în valoare potențialul tehnic din dotare, să asigure' creșterea continuă a producției de cărbune.Un moment important în activitatea colectivului l-a constituit vizita de lucru din luna iunie a tovarășului Nicolae Ceaușescu în bazinul carbonifer al Gorjului. Cu acest prilej, apreciind experiența acumulată de minerii de la cariera Lupoaia, secretarul general al partidului a recomandat să se ia măsuri pentru exploatarea selectivă a straturilor, mo-
Luna Cantitatea de cărbune 

extrasă (în tone)

Indicele extensiv de 
folosire a utilajelor 

(în procente)

ianuarie 135 000 20,05
februarie 160 000 35,4
martie 180 000 54,5
aprilie 210 000 56,1
mai 235 000 57,1
iunie 360 000 62,5
iulie 320 000 62,4

După cum se observă, cantitatea de cărbune extrasă a fost mai redusă în primul trimestru. Aceasta s-a datorat cu deosebire condițiilor climatice, temperaturilor scăzute, care au determinat oprirea liniilor tehnologice timp de 3 000 ore, fapt reflectat în realizarea unui indice extensiv redus de folosire a utilajelor. 

dernizarea în continuare a tehnologiilor de lucru, folosirea cu randamente superioare a modernelor Utilaje din dotare, astfel ca unitatea să-și aducă o contribuție tot mai mare, la creșterea producției de cărbune, la înfăptuirea programului energetic național. Cum se acționează concret pentru materializarea acestor obiective ?— în acest an — ne-a spus ing. 
Ion Sbirnaure, directorul tehnic al întreprinderii miniere Lupoaia — un element esențial al activității noastre ii constituie organizarea li
niilor de front continue, cu lungimi 
de peste 1 000 metri liniari, la fie
care excavator. Pină acum se excava pe trepte de lucru cu lungimi de front de pînă la 600 metri. Prin îmbunătățirea tehnologiei se asigură o mai judicioasă programare a utilajelor, o mai bună geometrie a treptelor de lucru, se reduce timpul de ripare și de prelungire a benzilor transportoare, ceea ce are ca efecte practice creșterea producției și a productivității muncii. Ca urmare a deschiderii tuturor treptelor de lucru, în prezent 4 excavatoare exploatează integral, pe verticală, straturile întilnite în raza lor de exca- vare. în felul acesta se îmbunătățesc și indicii de folosire a utilaje-Eficiența măsurilor luate este ilustrată poate cel mai bine de evoluția 
cantității de cărbune extras și a in
dicilor de folosire extensivă a uti
lajelor :

Dar și în aceste condiții, excavatoarele și-au realizat capacitățile orare programate — circa 850 mc masă minieră excavată pe oră — com- pensînd într-o oarecare măsură producțiile nerealizate în timpul opririi excavatoarelor. Din luna martie a început un adevărat reviriment în activitatea de producție, prin spo

rirea considerabilă a indicelui de folosire extensivă a utilajelor. Pe această bază, cantitățile de masă minieră excavată și de lignit au crescut permanent, în lunile iunie și iulie depășindu-se sarcinile de plan cu peste 80 000 tone cărbune (in luna iulie, un utilaj conducător a fost programat în reparație anuală).— Progresele înregistrate — ne-a spus maistrul Constantin Tolă, secretarul comitetului de partid — nu se datoresc numai îmbunătățirii condițiilor climatice. înfăptuind ferm indicațiile date de secretarul general al partidului, am promovat o optică nouă in ce privește organizarea producției și a muncii. Printre altele am stabilit răspunderi concrete pentru fiecare cadru de conducere și specialist, evaluînd și apreciind munca lor după indicii de folosire a utilajelor, după ordinea și disciplina existente în cadrul formațiilor de lucru. Am intensificat, de asemenea, acțiunile de modernizare a fluxurilor tehnologice, punind accent pe eliminarea punctelor înguste de pe circuitele de transport și de haldă, îmbunătățirea soluțiilor de vulcanizare, organizarea activității de intervenții pe toate cele trei schimburi. O mare atenție acordăm efectuării la timp și de bună calitate a reparațiilor. Datorită măsurilor luate s-a asigurat funcționarea mai bună a utilajelor, fapt relevat de realizarea în ultima perioadă, la_ toate excavatoarele, a unor capacități de peste 1 000 mc masă minieră excavată pe oră.Semnificativ pentru eficiența noului mod de organizare a muncii este faptul că trei din cele șase brigăzi de producție realizează constant indici de folosire extensivă a excavatoarelor cu rotor de peste 65 la sută, asigurînd depășirea lună de lună a sarcinilor de plan ce le revin. „De la începutul anului — ne-a spus subingirierul Ion Diaconescu, șeful brigăzii de pe excavatorul 1 300-4)5 — am excavat 1,7 milioane mc masă minieră, din care peste 670 000 tone cărbune,, Numai în luna iulie am extras suplimentar 30 000 tone lignit. începînd cu luna mai am înregistrat un indice de folosire extensivă' a utilajelor de peste 75 la sută, depășind în același timp în mod constant indicele mediu intensiv cu circa 20 la sută. Asigurînd buna , funcționare a utilajelor și a liniei de 

transport, ne vom realiza și depăși în mod sigur sarcinile ce ne revin în acest an". .Experiența dobîndită, eforturile stăruitoare depuse de minerii de la Lupoaia pentru sporirea randamentului tuturor utilajelor se concretizează în excavarea, de la începutul anului și pînă în prezent, a unei cantități de peste 1,6 milioane tone cărbune energetic și aproape 7 milioane metri cubi de steril. Trebuie spus însă că restanțele 'din lunile de iarnă nu au fost încă recuperate în întregime, iar sarcinile de producție cresc in continuare, ceea ce impune o și mai puternică mobilizare a întregului colectiv. Tocmai de aceea, în încheierea investigației noastre, am solicitat directorului întreprinderii, ing. Nicolae Simionescu, să se refere la acțiunile ce se vor iniția pentru sporirea producției de lignit.— Pornim de Ia faptul că utilajele cu care lucrăm au încă mari rezerve’ nevalorificate — ne-a spus interlocutorul. Ca atare, vom acționa și mai perseverent pentru creșterea indicilor de utilizare. în acest sens vom iniția noi acțiuni de modernizare și perfecționare a tehnologiilor de lucru, vom lua măsuri ferme pentru eliminarea funcționării „în gol" sau sub capacitate a excavatoarelor, pentru reducerea timpului de manevră a utilajelor. în acest semestru vom introduce comenzile- program pe excavatoare, fapt ce ne va permite luarea unor decizii optime și mai buna dirijare a utilajelor în frontul de lucru. Vom îmbunătăți și sistemul de livrare și concasare, asigurînd o calitate superioară cărbunelui expediat. în trimestrul IV vor fi puse în funcțiune noi capacități — un excavator tip 470 și cea de-a treia linie de haldă — care vor contribui la creșterea considerabilă a volumului de masă minieră excavată. Ca atare, preco- . nizăm să realizăm constant producții 
zilnice de 10 000—12 000 tone lignit, să asigurăm în ultima parte a anului producții superioare celor stabilite, realizînd în întregime sarcinile ce ne revin din programul adoptat de conducerea partidului pentru creșterea producției de cărbune și creind, totodată, premise reale pentru sporirea acesteia în anul viitor.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scinteii"

în articolul intitulat „Constructorii și-au făcut datoria. Acum e rîndul furnizorilor de utilaje !“, publicat în ziarul „Scinteia" din 30 mai a.c., menționam cîteVa din neajunsurile manifestate în finalizarea lucrărilor de investiții la cea mai mare capacitate de reșapare a anvelopelor din țara noastră, și anume aceea din cadrul întreprinderii de anvelope din Zalău. Printre altele, arătam că, in pofida solicitărilor repetate ale beneficiarului, nu sint rezolvate în totalitate problemele legate de omologarea unor echipamente tehnologice de bază, pe care trebuie să le realizeze întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș.Evident, la omologarea unor instalații de mare complexitate, cum sint mașinile de aplicat bandă și mașinile de reșapat anvelope-spate pentru camioane și tractoare, concură mai multe unități economice. în articol era nominalizată numai întreprinderea din Făgăraș, deoarece ea trebuia să producă utilajele respective și să le livreze la Zalău. în- tirzierile înregistrate în omologarea acestor instalații au însă mai multe cauze. De altfel, răspunsul primit la redacție din partea conducerii I.U.C» Făgăraș — prompt și la obiect — ridică mai multe semne de întrebare tocmai în legătură cu această colaborare dintre unitățile care trebuie să asigure omologarea noilor utilaje.
„în cadrul amplului program de 

recuperare, reciclare, recondiționare 
a materialelor, pieselor și suban- 
samblelor — se arată în răspunsul adresat redacției — I.U.C. Făgăraș a 
primit din partea Ministerului In
dustriei Chimice și Centralei de 
utilaje și piese de schimb pentru in
dustria chimică (C.U.P.S.I.C.) Bucu
rești sarcina să realizeze prototipu
rile și producția de serie la mași
nile pentru aplicat Jișii la cald de 
benzi de rulare la anvelopele ABC-01, 
ABC-02 și ABC-03.

Pe baza planului tehnic emis de 
C.U.P.S.I.C. București, au fost lan
sate prototipurile cu termen de fina
lizare in primul trimestru 1984. 
Avind in vedere complexitatea deo
sebită a acestor utilaje, in compo.- 
nența cărora se găsesc peste 2 000 
subansamble și repere, dintre care 
multe asimilate special, cum ar fi : 
programator digital (pentru automa
tizare), reductoare, șnecuri, cilindri, 
care se realizează pentru prima dată 
in țară, cit și problemele dificile 
privind aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, cu sprijinul Ministerului In
dustriei Chimice și al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R. s-a sta
bilit un program prioritar tn acest 
sens.

I.U.C. Făgăraș a trecut imediat la 
asimilarea prototipurilor și a reușit 
ca in luna decembrie 1983 să reali
zeze prototipul mașinii ABC-02, mai 
puțin programatorul digital unghiu
lar, care echipează aceste tipuri de 
mașini".Și de aici începe un adevărat „lanț al slăbiciunilor" pe filiera colaborării dintre diferite unități economice și institute de învățămînt. „Cu toa
te intervențiile noastre insistente, 
repetate — se precizează în răspuns 
— Institutul politehnic București 
ne-a livrat programatorul digital 
unghiular, in stare nedefinitivată și 
neomologat, abia la 15 martie 1984 
(data omologării preliminare a ma- 
șinți ABC-02), iar pentru mașina

ABC-03 — la 14 aprilie 1984, in aceeași 
stare.

Cu prilejul omologării preliminare 
de la 15 martie 1984, s-a convenit 
ca Institutul politehnic București să 
definitiveze programatorul, iar pro
bele de anduranță să se continue la 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru cauciuc și mase plastice 
(I.C.P.C.M.P.) București.

tn luna august 1984 s-a livrat pro
totipul mașinii ABC-02 la I.C.P.C.M.P. 
București pentru probe de anduranță. 
avind asigurarea că Institutul poli
tehnic București va definitiva și 
monta programatorul. Deoarece in
stitutul nu a reușit să finalizeze 
programatorul, la începutul lunii 
septembrie 1984 Institutul de ingi
nerie tehnologică și proiectări pen
tru industria chimică, împreună cu 
direcția mecano-energetică și auto
matizări din Ministerul Industriei 
Chimice au stabilit utilizarea unui 
nou tip de programator digital un
ghiular A.P. Micro, fabricat de în
treprinderea „Automatica" Bucu
rești.

In cursul probelor de anduranță 
din perioada 15 decembrie 1984—24 
februarie 1985, I.C.P.C.M.P. a întoc
mit nota informativă referitoare la 
defecțiunile constatate și recoman
dările privind remedierea prototipu
lui. Volumul și complexitatea opera
țiunilor necesare modificărilor ceru
te a impus readucerea mașinii pro
totip ABC-02 la I.U.C. Făgăraș, unde 

s-a trecut la efectuarea modificări
lor necesare".Răspunsul adresat ziarului de către conducerea întreprinderii de utilaj chimic din Făgăraș este cît se poate de edificator și, practic, nu necesită prea multe comentarii. Consemnîdu-1, nu putem totuși să nu punem întrebarea : ce au de spus celelalte unități care nu și-au onorat la timp obligațiile ce le-au revenit în acțiunea complexă de omologare a acestor instalații destinate reșapării anvelopelor ? Faptul că toate aceste unități (la care se fac referiri în răspunsul primit de la I.U.C. Făgăraș) nu au fost nominalizate în articolul publicat în ziar nu le absolvă de răspunderile ce le revin. Din răspunsul primit rezultă că factorii direct implicați in omologarea instalațiilor respective — acționînd pe baza unui program prioritar — s-au întîlnit într-o perioadă de circa doi ani de zile de mai multe ori ; ei au întocmit „minute", și-au transmis telexuri, dar niciodată și nici unul din termenele stabilite pentru rezolvarea diferitelor probleme puse în discuție nu au fost respectate. Poate că, totuși, de acum încolo se vor găsi soluțiile necesare pentru un mod de colaborare mai operativ și eficient, ceea ce ar constitui și un răspuns prin fapte la semnalele ziarului.

Ion TEODORNota redacției : înainte de a trimite la tipar aceste rînduri am primit de la I.U.C. Făgăraș o informație prin care ni se anunța că, recent, s-a întrunit comisia de omologare care a stabilit că mașina ABC-02 corespunde parametrilor proiectați și poate fi expediată la Zalău pentru efectuarea probelor de anduranță. După efectuarea acestor probe — care vor dura pină la 30 septembrie — se va face omologarea finală a mașinii. Deci s-ar părea că, în sfîrșit, lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Și totuși, așa cum ni se comunică de la Făgăraș, nu este încă rezolvată problema asigurării electropompelor MUR-100 și MUR-200, care trebuie să fie livrate de întreprinderea de profil din Strehaia, fără de care nu se va putea trece la fabricația de serie a mașinii. Așadar, răspunsul trimis pe adresa redacției ridică mai multe semne de întrebare, decit am fi bănuit cu privire la felul cum se desfășoară omologarea și realizarea unor produse noi, absolut necesare economiei naționale. Așteptăm prin urmare și punctul de vedere al unităților amintite. Preferabil, așa cum arătam, prin fapte.
I
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
marele erou al României socialiste, 

vibrantul omagiu al întregii țări
Mesaje, telegrame, scrisori ale colectivelor de oameni ai muncii din întreaga țară, în care sint exprimate recunoștința profundă față 

de secretarul general al partidului pentru neobosita sa activitate, angajamentul ferm de a înfăptui hotăririle Congresului al XIII-lea
In mesajul adresat de colectivul din 

MINISTERUL INDUSTRIEI CHI
MICE se arată : „Oamenii muncii din industria chimică, ramură de virf a economiei naționale, orezentă, din inițiativa secretarului general al partidului în toate județele și zonele țării, nutresc sentimente de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul care întruchipează cele mai alese virtuți ale neamului nostru, conducător de excepție al partidului și statului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane.La aniversarea Congresului al IX- lea al partidului, scumpă întregului partid și popor, oamenii muncii din industria chimică, mîndri de împlinirile socialiste dobindite în anii „Epocii Ceaușescu", conștiențl de potențialul material, tehnic și uman înalt al acestei ramuri, potențial făurit in mare măsură în ultimele două decenii, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se angajează solemn să-și pună în valoare capacitatea de muncă și de creație tehnico-științifică, să îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce le revin din documentele programatice ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., să-și sporească în acest fel contribuția la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră".„Perioada de mari prefaceri revoluționare, de adevărată renaștere națională care a trecut de la Congresul al IX-lea, opțiunea istorică a comuniștilor români care, în acel prag de istorie nouă, v-au învestit pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de partid, reprezintă epoca de cea mai mare rodnicie și strălucire în existența multimilenară a patriei noastre, epocă încrustată pentru totdeauna în conștiința întregului popor drept „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se relevă în mesajul cadrelor didactice, studenților și cursanților de la' 

ACADEMIA „STEFAN GHEOR
GHIU".Gîndirea dumneavoastră novatoare, uriașa capacitate de analiză, sinteză și prefigurare a tendințelor dezvoltării în condițiile complexe rile lumii de astăzi și cunoașterea a- profundată a particularităților evoluției economico-sociale și a realităților concrete din țara noastră au stat la baza înarmării partidului cu o strategie profund științifică, realistă, de mare originalitate.Alegerea dumneavoastră ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, cel mai înalt for al științei românești, a pus în lumină o dată mai mult semnificația excepționalei dumneavoastră opere teoretice și practice, validată in termenii cei mai limpezi de realitățile vieții economico-sociale românești din ultimii 20 de ani.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem hotăriți să mergem neabătut pe calea indicată de dumneavoastră, că vom face totul pentru ca gîndirea dumneavoastră revoluționară să fie temeinic însușită de activul de partid care învață in această instituție, pentru a pregăti, așa cum ne-ați indicat, cadre cu profunde cunoștințe teoretice și politico-organizatorice, adevă- rați revoluționari de profesie".„Omagierea celor două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului- — eveniment înscris cu litere de aur în istoria partidului și a patriei — oferă colectivului nostru muncitoresc prilejul să Vă adreseze dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente de stimă și respect, recunoștința lor fierbinte pentru tot ce ați făcut și faceți pentru înălțarea patriei noastre pe noi culmi de progres și bunăstare; pentru nobila cauză a păcii și înțelegerii între popoare — se spune în telegrama oamenilor muncii din COMBINATUL 
MINIER MOTRU, județul Gorj.Bazinul carbonifer Motru, unde își desfășoară activitatea peste 20 000 de muncitori mineri, a fost creat din inițiativa dumneavoastră ca urmare a preocupării statornice desfășurate pentru dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție, a bazei energetice proprii și dezvoltarea e- chilibrată a tuturor zonelor tării.Conștienți de sarcinile de mare răspundere pe care le avem, angajați plenar în efortul comun al întregului popor de înfăptuire a mărețelor Qbiective ale istoricului Congres al XIII-lea al Partidului Comunist Român, ne angajăm să acționăm cu toată hotărîrea pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, în așa fel încit să asigurăm îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de producție, cît și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 1985."„Perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, act politic de covîrșitoare însemnătate pentru împlinirea destinului socialist și comunist al patriei, pentru afirmarea plenară și demnă a României între națiunile lumii, este caracterizată prin cele mai mărețe înfăptuiri din întreaga istorie a patriei și a intrat pentru totdeauna in conștiința poporului ca „Epoca Nicolae Ceaușescu", se relevă în telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL ORADEA AL P.C.R.în contextul dezvoltării generale a patriei se înscrie și dezvoltarea economico-socială a străvechiului și înfloritorului oraș de pe Crișul Repede, care a cunoscut cea mai puternică dezvoltare din întreaga sa existență ca urmare a aplicării 

politicii de dezvoltare și modernizare a tuturor județelor și localităților țării, prin amplasarea rațională și echilibrată a forțelor de producție în teritoriu și ca urmare a realizării unui volum de investiții de peste 20 miliarde lei, pentru care ne exprimăm profunda recunoștință, în- credințîndu-vă că vom acționa așa cum ne-o cereți, cu răspundere comunistă și pasiune revoluționară pentru îndeplinirea exemplară, în profil teritorial, a istoricelor hotărîri adoptate de c,el de-al XIII-lea Congres al partidului".„Iulie 1965 marchează începutul unei epoci de activitate susținută, de mărețe și istorice împliniri, pe care întregul popor • o numește cu mîndrie și aleasă cinstire «Epoca Ceaușescu» — se subliniază în mesajul colectivului din cadrul MINISTERU
LUI MUNCII. în cei 20 de ani, de cînd conduceți cu înțelepciune destinele României socialiste, munca poporului nostru, strîns unit în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, poartă amprenta stilului de muncă dinamic, revoluționar, al personalității, acțiunii și gîndirii dumneavoastră clarvăzătoare, de adine și autentic, realism, al strălucitului spirit de analiză și sinteză, îngemănat cu o largă viziune științifică-revoluționară.O nouă confirmare pentru înalta prețuire a întregii dumneavoastră activități consacrate dezvoltării multilaterale a României socialiste, a contribuției inestimabile la înnoirea și dinamizarea gîndirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului științelor sociale, o reprezintă și conferirea titlurilor de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că urmînd exemplul dumneavoastră luminos de activitate revoluționară, nu vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini și pe viitor, . cu înaltă responsabilitate, sarcinile care ne revin din programele partidului și statului nostru".„Cu emoția prilejuită de marile evenimente din viața partidului, și a țării, dind glas sentimentelor de profundă stimă, prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne exprimăm, din adîncul inimilor, profunda bucurie, satisfacția și mîndria patriotică cu prilejul împlinirii a două decenii de la istorica hotărîre a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român de învestire a dumneavoastră în suprema funcție în partid — se relevă în mesajul oamenilor muncii din DIRECȚIA CEN
TRALĂ DE STATISTICĂ.Prezența dumneavoastră la cîrma tării, strălucitul exemplu de viață și muncă pe care ni-1 dați zi de zi înflăcărează ființa națiunii noastre socialiste și constituie, totodată, certitudinea împlinirii mărețelor noastre idealuri și aspirații, garanția mersului ferm înainte spre înaltele culmi ale socialismului și comunismului.Puternic mobilizați de documentele și hotăririle Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. vă Încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea și voința unanimă de a vă urma neabătut, cu înalt devotament, de a munci cu dăruire și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin". •„în înflăcăratul entuziasm prin care țara și întreg poporul marchează împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, arhitecții din România socialistă. cu viu respect și cu legitimă mîndrie, își'îndreaptă gîndurile1 lor recunoscătoare către dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii, eminent și neobosit conducător, care de douăzeci de ani vă aflați în fruntea partidului și a statului nostru, inspi- rînd și asigurînd înfăptuirea neabătută a grandiosului program de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei — se arată în telegrama trimisă de UNIUNEA ARHITECȚI- 
LOR.Ctitor al României moderne, numele dumneavoastră este atît de puternic ancorat in succesele construcției socialismului și /:omunis- mului din România, încit respectul și înalta prețuire pe care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și întreaga noastră națiune vi le acordă, au făcut ca etapa de mari înfăptuiri, care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și pînă astăzi, de cînd vă aflați în suprema funcție de conducător al partidului și statului nostru, să poarte, cu firească mîndrie și demnă prețuire, denumirea de „Epoca Nicolae Ceaușescu".întîmpinind cu cea mai vibrantă însuflețire înaltele evenimente sărbătorești ale acestui iulie istoric, arhitecții români vă încredințează, mult stimate ( și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu vor precupeți nici un efort spre a-și îndeplini sarcinile ce le revin în cele mai bune condiții".„Ca o singură inimă, ca un singur gînd, comuniștii, toți oamenii muncii de pe marea platformă industrială petrochimică a Piteștiului sărbătorim împreună cu întreaga națiune două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului care a marcat intrarea tării noastre în cea mai fertilă perioadă din istoria sa milenară, „Epoca Nicolae Ceaușescu" — subliniază telegrama colectivului de oameni ai muncii din COMBINA
TUL PETROCHIMIC PITEȘTI, învestirea dumneavoastră în func

ția de conducere supremă In partid de către Congresul al IX-lea constituie momentul crucial al înscrierii României pe traiectoria celor mai strălucite înfăptuiri socialiste, între care se numără și marele nostru combinat petrochimic.Folosim și acest prilej pentru a da expresie sentimentelor de aleasă stimă și devotament față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant politic remarcabil și strălucit om de știință, care, în fruntea Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", acționează cu abnegație pentru ca toate cuceririle științei să slujească omul, împlinirea năzuințelor sale de a. trăi în pace și bună înțelegere cu toate popoarele lumii.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, urmînd exemplul dumneavoastră luminos, nu ne vom precupeți eforturile pentru a îndeplini sarcinile încredințate de partid, pentru înfăptuirea marilor obiective ale Congresului al XIII-lea al partidului."„Cu nemărginită bucurie, profundă recunoștință și deplină mîndrie patriotică, alături de întregul nos
• haltă prețuire și adîncă gratitudine față de cel 
mai iubit fiu al neamului românesc pentru slujirea, 
cu înflăcărat spirit revoluționar și nemărginit de
votament, a cauzei clasei muncitoare, a partidului, 
pentru ridicarea României pe noi culmi de civilizație 

și progres

• 0 epocă de mari împliniri socialiste, de puternică 
afirmare a hărniciei și geniului creator al poporului

nostru—„Epoca Nicolae Ceaușescu"

9 Deplină angajare a tuturor forțelor în înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor marelui forum al comuniș

tilor, a sarcinilor de plan pe acest an

tru popor omagiem jubileul a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului dind glas celor mai alese sentimente de stimă, dragoste și prețuire pentru tot ce ați făcut și faceți pentru fericirea și bunăstarea poporului nostru, pentru progresul necontenit al patriei, adresindu-vă, din adîncul inimilor, cele mai respectuoase și calde urări de ani mulți și fericiți, de multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce pe mai departe poporul nostru spre noi și tot mai mari înfăptuiri — se spune în telegrama oamenilor muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI- 
UNELTE Șl AGREGATE BUCU
REȘTI.In acest context, al dezvoltării continue și științifice a întregii țări se înscrie și dezvoltarea impetuoasă a întreprinderii noastre, care a devenit o adevărată „navă amiral" a industriei constructoare de mașini- unelte și agregate, capabilă să producă orice mașină cerută atit de parteneri externi, cît și de cei interni.Supremul omagiu pe care vi-1 a- ducem dumneavoastră, omului din inima noastră, înțeleptului cîrmâci al destinului socialist al României, este omagiul muncii noastre devotate și neprecupețite pentru progresul țării".„Cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului. Comunist Român, vă rugăm să primiți cele mai respectuoase și calde felicitări, împreună cu gîndurile și sentimentele noastre de profundă prețuire și deosebită gratitudine pentru uriașa activitate pe care o desfășurați spre binele patriei și poporului nostru, pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare neabătută a României spre comunism — se arată in mesajul celor ce muncesc în 
MINISTERUL TURISMULUI.Toate succesele de seamă obținute în ultimii douăzeci de ani, perioadă intrată definitiv în istoria patriei, în conștiința poporului sub numele de „Epoca Ceaușescu", le datorăm concepției și cutezanței dumneavoastră revoluționare, care prin întreaga activitate teoretică și practică ați imprimat un curs cu totul nou muncii eroice a poporului nostru pentru edificarea socialismului și comunismului în patria noastră.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, se arată în finalul mesajului, de tot devotamentul nostru și ne angajăm că vom folosi toate forțele, toată energia și priceperea noastră pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan, a tuturor sarcinilor de partid și profesionale care ne revin". 

în telegrama cadrelor didactice, personalului muncitor și studenților 
INSTITUTULUI DE SUBINGl- 
NERI DIN REȘIȚA se arată : „Institutul nostru este creație a epocii care vă poartă numele și rezultatele pe care le obținem în integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția confirmă justețea concepției dumneavoastră cu privire la legarea directă a învățămîntului de nevoile practicii construcției socialiste la noi în țară. Pentru a răspunde prin fapte aprecierilor și îndemnurilor dumneavoastră, sintem hotă- rîți să facem totul ca măsurile stabilite la Congresul al XIII-lea al partidului cu privire la modernizarea învățămîntului, la legarea lui de practică să se ridice pe noi trepte.Ne afirmăm încă o dată totala noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru și vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite, că vom urma cu stimă și încredere partidul, pe dumneavoastră personal, iubit conducător, pentru realizarea exemplară a hotărîrilor adoptate la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român".

în mesajul) oamenilor muncii de la 
CONSILIUL NAȚIONAL PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl 
SPORT se subliniază : „Cu prilejul aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, sportivii, antrenorii și tehnicienii, întregul nostru activ vă adresează, din adîncul inimilor, un respectuos și fierbinte omagiu, expresie de nemărginită dragoste și recunoștință pentru tot ce ați făcut și faceți pentru patria noastră, pentru întregul popor, pentru mișcarea noastră sportivă.Cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, perioadă a celor mai mărețe ctitorii socialiste, a. însemnat, și pentru mișcarea sportivă românească, perioada celui mai impetuos .avînt. O atestă cei peste 8 000 000 de tineri și oameni ai muncii care practică anual exercițiile fizice, sportul și turismul de masă, participanți la marea competiție sportivă națională „Daciada", creată din inițiativa dumneavoastră, ca și performanțele obținute în marile competiții sportive internaționale.Cu cele mai alese sentimente de recunoștință și dragoste față de partid, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, tineretul sportiv al patriei, milioanele de practicanți ai exercițiilor fizice, întregul activ al mișcării noastre sportive se angajează solemn să îndeplinească in tot mai bune condiții sarcinile încredințate de partid".„Cu sentimente de profundă bucurie și îndreptățită mîndrie patriotică, cu neasemuit respect, comuniștii, toți oamenii muncii din silvicultură, alăturîndu-și glasul și simțirea celor ale întregului nostru popor, vă roagă să primiți, cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea, care v-a învestit în suprema funcție de conducere a partidului, nemărginita recunoștință pentru prodigioasa activitate ce o desfășurați spre binele și fericirea întregii națiuni, independenței și suveranității patriei, edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, pentru triumful păcii, prieteniei și colaborării intre popoare — subliniază mesajul oamenilor muncii din 
MINISTERUL SILVICULTURII.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că toți silvicultorii cinstesc cu noi fapte aniversarea a două decenii de cînd conduceți magistral destinele patriei noastre.Ne angajăm în fața dumneavoastră și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să 

nu precupețim nici un efort pentru a continua și consolida rezultatele pozitive obținute în realizarea sarcinilor pe semestrul I, astfel încit să îndeplinim exemplar planul pe întregul an 1985 șî să pregătim corespunzător înfăptuirea prevederilor pentru anul 1986".„Istoricele hotărîri adoptate de Congresul al IX-lea al partidului pe baza spiritului științific profund revoluționar și novator promovat de dumneavoastră au generat transformări radicale în întreaga societate, au făcut ca România să cunoască cele mai înfloritoare împliniri din istoria sa multimilenară, să-și cucerească un loc demn și respectat în rindul națiunilor lumii — se arată în mesajul oamenilor muncii din CEN
TRALA BĂNCII NAȚIONALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA.Alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România constituie recunoașterea supremă a autorității științifice a vastei opere ce ați consacrat-o problemelor teo

retice și practice ale edificării socialismului în România, a modului strălucit în care ați îmbinat munca și creația savantului cu acelea ale conducătorului de țară și militantului revoluționar.Vă asigurăm că vom acționa cu abnegație și responsabilitate comunistă, alături de toți oamenii muncii, pentru a transpune în viață, în mod exemplar, sarcinile ce ne revin din hotăririle pelui de-al XIII-lea Congres, sporindu-ne contribuția la înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român".„Vă rugăm să ne peripiteți ca, în numele lucrătorilor celei mai mari întreprinderi poligrafice din țară, să vă transmitem sentimentele noastre de aleasă prețuire și fierbinte recunoștință pentru contribuția dumneavoastră decisivă la fundamentarea științifică și înfăptuirea fermă a politicii partidului și statului nostru, în care își găsesc o strălucită expresie aspirațiile de progres și bunăstare, de libertate, independență și pace ale poporului român — se arată in telegrama oamenilor muncii din 
COMBINATUL POLIGRAFIC 
„CASA SCINTEir.Moment de amplă și profundă rezonanță în istoria modernă a țării, iulie 1965 marchează începutul unei epoci de muncă susținută, entuziastă, începutul unei epoci de mărețe împliniri, epocă pe care întregul nostru popor o numește, cu mîndrie și respect, „Epoca Ceaușescu".în aceste zile sărbătorești, vă asigurăm că vom munci și de acum înainte cu aceeași ardoare și neprecupețit elan, cu devotament și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru continua înflorire a patriei noastre dragi. România socialistă".„Importantele realizări obținute de poporul român in cele două decenii care au frecut de la Congresul al IX-lea al partidului ne îndreptățesc să afirmăm cu mîndrie și bucurie că de numele și activitatea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se leagă, indisolubil, cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, tot ce este mai frumos și mai cutezător în grandioasa operă ce o făurim, incrustată pentru totdeauna cu litere de aur, «Epoca Ceaușescu» — se spune în telegrama colectivului SCHELEI 
DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ 
MORENI.Noi, petroliștii, prin grija deosebită a conducerii partidului, a dum

neavoastră personal, am beneficiat în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață, străduindu-ne să obținem an de an producții sporite.Cu acest prilej reînnoim angajamentul nostru muncitoresc, revoluționar, de a acționa fără preget pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pentru îndeplinirea mărețelor obiective adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului",„Alături de întregul nostru popor, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de cînd, prin voința unanimă a. întregii națiuni, ați fost ales să conduceți destinele României socialiste, vă a- ducem un cald omagiu, împreună cu cele mai alese sentimente de adine respect, de înaltă prețuire și profundă recunoștință, pentru prodigioasa activitate pe care o desfă- șurați în fruntea partidului și statului, magistral confirmată de mărețele realizări ale acestei perioade pe care națiunea română o numește, cu satisfacție și legitimă mîndrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se spune în mesajul oamenilor muncii din MINISTERUL JUSTIȚIEI.O realizare strălucită a acestor ani o constituie înfăptuirea ideilor și concepțiilor dumneavoastră privind organizarea, pe baze democratice, a întregii vieți economice și sociale din România.Ca lucrători în domeniul dreptului și justiției, prețuim din adîncul inimilor consecventa dumneavoastră preocupare, nestrămutata dîrzenie cu care ați acționat pentru înlăturarea oricăror abuzuri, așezarea tuturor relațiilor sociale pe principiile legalității socialiste, ale eticii și echității, ale umanismului socialist, pentru ca legea să fie totdeauna respectată.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din minister și de la unitățile de justiție, vă asigurăm de angajamentul nostru solemn de a lupta neobosit pentru transpunerea în viață a politicii partidului și statului, pentru înfăptuirea justiției, în- temeindu-ne întreaga noastră activitate pe respectul deplin față de lege și adevăr'1. ,în-mesajul oamenilor muririi din 
UNIUNEA CENTRALĂ A COO
PERATIVELOR MEȘTEȘUGĂ
REȘTI se subliniază : „Congresul al IX-lea al partidului — care poartă jnconfundabila pecete a gîndirii și acțiunii dumneavoastră revoluționare, a spiritului profund înnoitor pe care l-ați introdus in viața și activitatea partidului și a întregii noastre societăți — a inaugurat o perioadă de un dinamism fără precedent, de uriaș avînt creator al maselor populare, in- scriindu-se drept epoca celor mai mărețe împliniri din întreaga istorie a patriei, epocă înscrisă de-a pururi în conștiința întregii națiuni drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".Datorită indicațiilor și orientărilor dumneavoastră prețioase și cooperația meșteșugărească a cunoscut, în acești douăzeci de ani, o dezvoltare fără precedent, sporindu-și an de an volumul producției bunurilor de consum pentru piața internă și, îndeosebi, pentru export, dezvoltînd și diversificînd continuu prestările de servicii pentru populație. în condițiile creșterii nivelului lor calitativ și a eficienței economice.Cu prilejul acestui glorios jubileu vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotă- rîrile Congresului al XIII-lea al P.C.R., sporindu-ne și mai mult contribuția la înflorirea neîncetată a patriei".„într-un glas cu Întregul popor, artiștii plastici ai Republicii Socialiste România vă roagă, mult iubite și stimate t o v a r ăș e Nicolae Ceaușescu, să primiți o- magiul lor fierbinte, o dată cu respectuoase urări de sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă, pentru binele șl prosperitatea continuă a patriei, acum cînd țara sărbătorește cu unanim și vibrant entuziasm două decenii de la cel de-al IX-lea Congres, cînd ați fost investit în funcția supremă de secretar general al partidului — se arată în telegrama adresată de 
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLAS

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai 
fost adresate numeroase mesaje, telegrame și scrisori din partea unor 
ministere și instituții centrale, a unor comitete municipale, orășenești 
și comunale de partid, organizații sindicale, de tineret și femei, co
lective de muncă din unități industriale și agricole, institute de cer
cetări și proiectări, uniuni de creație, instituții de cultură, artă, în- 
vățamînt și de ocrotire a sănătății, de către unități militare, care 
aduc un fierbinte omagiu conducătorului partidului și statului nostru, 
cu prilejul împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea.

Semnatarii acestora dau glas înaltei prețuiri și profundei recunoș
tințe a întregului nostru popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul de numele și activitatea căruia sint indisolubil legate toate ma
rile împliniri din ultimii douăzeci de ani, cei mai glorioși ani din 
istoria milenară a patriei, înscriși cu litere de aur în cronica bogatei 
epopei de transformare revoluționară a societății, de edificare a so
cialismului și comunismului pe pămintul României.

Toate aceste mesaje, telegrame și scrisori, sosite de pe intreg cu
prinsul țării, exprimă urarea celor ce muncesc din patria noâstră 
adresată cu toată căldura inimilor tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
conduce pe mai departe destinele țării, cu aceeași înțelepciune și cu
tezanță revoluționară, pentru ca România socialistă să urce neîn
trerupt spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație.

In același timp, se evidențiază adeziunea deplină a întregului 
nostru popor față de politica internă și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrea fermă a întregii națiuni de a face totul pentru 
transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor de o inestimabilă 
valoare ale secretarului general al partidului, pentru realizarea isto
ricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru con
tinua înflorire a patriei, pentru măreția României socialiste și afir
marea sa demnă in rindul națiunilor lumii._____________________________________________ ___ ____________________________________________________>

TICI DIN REPUBLICA SOCIA
LISTĂ ROMÂNIA.Folosim acest fericit prilej pentri a vă reînnoi asigurarea că toți artiștii plastici profesioniști din țara noastră consideră ca o datorie de onoare aceea ca, urmînd îndemnul dumneavoastră înălțător și militant să-și mobilizeze și mai mult forțele, întreaga putere de creație, spre a oferi minunaților oameni ai României socialiste operele așteptate, acea minunată frescă a prezentului, în care să-și afle oglindirea profundele transformări ce stau temelie viitorului de aur al României".„La împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, arc de triumf al noii istorii a României ce a inaugurat cea mai glorioasă epocă din îndelungata existență a poporului român înscrisă in hronicul de aur al patriei noastre ca „Epoca Nicolae Ceaușescu", îngă- duiți-ne ca, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe meleagurile comunei noastre, să vă aducem cel mai înalt omagiu pentru ilustra dumneavoastră activitate de eminent militant politic si conducător revoluționar, consacrată propășirii patriei, fericirii poporului, cauzei păcii și progresului în întreaga lume — se arată în telegrama 
COMITETULUI COMUNAL DE 
PARTID CORNĂȚEL, județul Dîmbovița. Minunatele dumneavoastră calități de eminent conducător politic și de stat, comunist de omenie și gînditor revoluționar ne mobilizează să contribuim cu întreaga noastră capacitate de muncă la înfăptuirea politicii partidului și statului, in lumina prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări, ale istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R.".„în cei 20 de ani de cînd vă aflați în fruntea partidului, asupra întregii strategii de dezvoltare socialistă a țării și-au pus în mod. ho- tărîtor amprenta concepția dumneavoastră vizionară, de largă cuprindere, capacitatea dumneavoastră excepțională de a aplica în mod creator legitățile generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale tării noastre — se arată în telegrama adresată de COMITETUL 
DE PARTID DIN UNITĂȚILE DE 
COMERȚ EXTERIOR.In aceste zile de înălțătoare semnificație, în care întregul nostru popor sărbătorește împlinirea a două decenii de istorice realizări, conștient! de rolul deosebit care revine comerțului exterior și cooperării economice internaționale în amplul proces de dezvoltare .economica - socială a țării, ne angajăm solemn, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu hotărîre, să muncim tu abnegație și dăruire patriotică pentru a ’ spune plenar în viață importau hotărîri ale Congresului al 1 -lea al partidului."în telegrama adresată de CON
SILIUL ZIARIȘTILOR se spune : „In deplin consens cu țara șl poporul său, cu partidul nostru comunist, evocăm și astăzi, ca de fiecare dată, cu adîncă emoție. Congresul al IX-lea, moment unic, inconfundabil al istoriei naționale, care a deschis, prin viziunea dumneavoastră cutezătoare, de ilustru conducător politic, calea celor mai profunde înnoiri pe care le-a cunoscut vreodată societatea românească. Ne facem un titlu de mîndrie, așa cum poporul însuși o face, în marea lui înțelepciune, din a asocia acest luminos arc de timp, proiectat cu strălucire în marea carte a neamului nostru, de 'gîndirea teoretică și acțiunea dumneavoastră practică, neobosită, denumindu-l în cel mai firesc chip, cu aleasă mîndrie patriotică și profundă recunoștință, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Vă încredințăm că ne vom înzeci eforturile pentru a contribui, prin profesiunea noastră, la dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare a oamenilor muncii, la cultivarea nobilelor idei, ale patriotismului socialist și că vom milita fără ostenire pentru transpunerea în viață, în mod exemplar, a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru a oglindi, în întreaga sa amploare și strălucire, efortul creator al poporului pentru înfăptuirea mărețului Program al partidului".
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Răspunderea personală confirmă 
eficienta răspunderii colective

re măsurile instituite de mai timp, menite să contribuie la erea răspunderii consiliilor lare pentru dezvoltarea econo- -socială a fiecărei localități, la îarea mai puternică a acestora cadrul sistemului democrației tre socialiste, se află si aceea a citării funcției de președinte al tetului executiv al consiliului Iar de către primul secretar al țiului de partid și cea de vice- îdinte de către secretari ai ace- i organ de partid. Rațiunile ei ost clar subliniate. Acelea de a tra înlăturarea paralelismelor prapunerilor, folosirea mai bună rțelor și evitarea risipirii lor în ca celor două organe de partid : stat și, desigur, exercitarea control de partid cît mai tcmei- din interior, asupra activității iliului popular. Rațiuni care au și sînt validate permanent de i.:m își îndeplinesc comuniștii, au funcții simultane, pe linie de id și de stat, sarcinile ce le rein cadrul organelor puterii de ? Cum participă ei, prin între- underea celor două răspunderi, perfecționarea activității consi- r populare 1nainte de a vorbi pe larg despre ul în care atît eu ca primar, cit ei doi vicepreședinți ne exerci- cele' douăie tovarășul l-secretar al id, președintele v al Consiliului popular din orul 2 al Capitalei — e necesar ichițăm, fie și sumar, principalele ini ce revin, în acest an, consi- ri popular în îndeplinirea planu- economico-social în profil terito- . E suficient să spun, ca să mă ■r la sarcinile cele mai semnifica- , că avem de realizat o producție- ■fă industrială în valoare de 33 iarde lei, de pus în funcțiune ori modernizat peste 100 capacități ductive, de dat în folosință aproa- 5 000 apartamente, de efectuat un .im mare de lucrări edili tar-gos- ărești, menite să contribuie la în- nusețarea sectorului, la ridicarea elului de trai al oamenilor mun- Activitatea mea ca prim-secretar comitetului de partid al sectoru- și președinte al comitetului exe- iv al consiliului popular, a vice- ședinților care sînt și secretari ai nitetului de partid din sector nu ite fi despărțită nici o clipă de asigurăm transpu- acestor sarcini im-

lași timp funcțiile de activiști de partid și de stat s-au statornicit metode de muncă menite să asigure angajarea, în mod unitar, a tuturor forțelor pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin consiliului popular. Ele relevă atît modul în care tovarășii ce îndeplinesc funcții pe linie de partid și de stat acționează personal, zi de zi, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, cît și modul în care organul de partid în ansamblul său asigură conducerea acestui important domeniu al vieții sociale. între aceste forme de împletire a activității de partid și de stat se înscrie și practica unor analize și controale comune vizînd problematica economi- co-socială a sectorului sau, atunci cînd e cazul, pe cea a stilului de muncă al celor două organe de

tive. De pildă, atît primul secretar al comitetului de partid, cît și unii secretari — practica ar trebui, firește, generalizată — obișnuiesc ca după ce participă la adunări de partid ale organizațiilor de bază, la alte în- tîlniri cu oamenii muncii să anunțe că și-au rezervat timp pentru a acorda audiențe celor interesați. Și iată că, prin această metodă, s-a concretizat o modalitate de muncă concretă, de abordare a problemelor direct la locul de muncă al solicitanților. în acest mod au fost clarificate numeroase aspecte pe care le ridică activitatea de zi cu zi a organizațiilor de partid privitoare la îndeplinirea sarcinilor economice, întărirea muncii de educație comunistă și au fost soluționate o' serie de probleme legate de cunoașterea legislației in domeniile construirii și
Experiențe și citeva opinii din sectorul 2 al Capitalei

funcții — no Nicolae Badea, comitetului de comitetului exe-

stilul de muncă al
dul în care •ea în viață a •tante".ntr-adevăr, tnnitetului de partid de aici, al corniștilor care îndeplinesc in ace-

partid și de stat la soluționarea ei.Ceea ce ne-a reținut atenția este că analizele respective s-au desfășurat de fiecare dată în urma unui control efectuat cu forțe comune. Coordonarea acestor controale de către secretari ai comitetului de partid, care îndeplinesc și funcția de vicepreședinți, a avut și un alt efect pozitiv Ea a contribuit la atragerea în această acțiune atît a comisiilor pe probleme ale comitetului de partid, cit și a comisiilor permanente de resort ale consiliului popular. Aceasta a asigurat, evident, atît un caracter mai cuprinzător, cît și creșterea exigentei și eficientei controlului prin participarea la desfășurarea lui a unor activiști de partid, a unor organisme cu experiență ale comitetului de partid. Eficienta acestor analize ar fi însă mult mai mare dacă ele s-ar referi nu numai la activitatea de ansamblu a organului local al puterii de stat în domeniul respectiv, ci ar viza concret — prin prisma stilului de muncă folosit — și modul in care conduc comuniștii care au și funcții pe linie de stat activitatea sectoarelor de care se ocupă, în care își îndeplinesc sarcinile încredințate pe linie de stat.Evident, întrepătrunderea răspunderilor celor două funcții și participarea cadrelor care Ie exercită la perfecționarea activității consiliului popular se manifestă într-o arie complexă pe probleme și, prin îmbinarea lor cît mai organică, se obțin rezultate dintre cele mai pozi-

repartizării de locuințe, îmbunătățirii activității cantinelor-restaurant, transportului în comun, creșelor și grădinițelor, înfrumusețării sectorului ș.a.O altă metodă constă în faptul că la „Tribuna democrației", organizată periodic de Consiliul Frontului Democrației și Unității Socialiste din sector, participă, ca regulă generală, dacă nu întotdeauna primarul, cel puțin unul din vicepreședinții care îndeplinesc și funcția de secretar al comitetului de partid al sectorului. Prezența cadrelor cu cea mai înaltă răspundere din sector s-a dovedit și se dovedește a fi factorul hotărîtor în finalizarea cu bune rezultate a activității acestei importante instituții a democrației noastre socialiste. Cunoașterea problemelor ridicate de cetățeni cu acest prilej reprezintă o sursă importantă atit pentru fundamentarea unor măsuri politice, cît și a unor decizii pe care le ia consiliul popular. In urma unei astfel de dezbateri, de pildă, s-a inițiat de către consiliul popular — la propunerea vicepreședintelui de resort, secretarul cu problemele economice al comitetului de partid — o amplă acțiune de înfrumusețare și sistematizare a fațadelor clădirilor, atît din zonele noi de locuit, cît și din cele vechi. în acest mod s-a procedat și, în cazul măsurilor adoptate de consiliul popular pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale, a prestațiilor de servicii către populație, pentru îmbunătățirea asistenței sanitare ș.a.

Exercitarea simultană a unor funcții și pe linie de stat de către primul secretar și cei doi secretari ai comitetului de partid se manifestă, cum spuneam, în întreaga problematică economică, socială și politică. Iar unitatea de măsură a eficienței acesteia o constituie rezultatele de ansamblu obținute în dezvoltarea sectorului. în îndeplinirea sarcinilor economice. In acest domeniu există în prezent, e drept, alături de remarcabile rezultate pozitive, și unele neîmpliniri. îndeosebi în domeniul realizării sarcinilor economice. De aceea, ceea ce li se cere tovarășilor la care ne referim este ca atît prin munca proprie, cît și prin modul în care coordonează activitatea unor sectoare importante ale consiliului popular, să imprime o răspundere politică mai înaltă, un stil de muncă comunist mai eficient tuturor cadrelor, tuturor comuniștilor pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin organului puterii de stat din acest sector. Or, atit tovarășul Liviu Daneș, secretar al comitetului de partid cu problemele economice si vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului, popular, cît și tovarășa Ana Vancio- da, secretar al comitetului de partid . cu problemele de propagandă și vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular, deși coordonează sectoare dintre cele mai importante ale organului local al puterii de stat, în care majoritatea lucrătorilor sînt comuniști, n-au participat în primele 6 luni din acest an la nici una din adunările generale ale organizației de partid din cadrul consiliului popular 1 Ca activiști de partid cu experiență ar trebui să știe — și știau — că nu poți asigura o bună conducere oricărui domeniu de activitate dacă nu-i asiguri, în primul rînd, o bună îndrumare politică, prin cunoașterea temeinică a preocupărilor organizației de partid, prin orientarea permanentă a forței'ei spre problemele majore, prioritare, cele mai actuale. Implicarea mai profundă în exercitarea simultană a funcțiilor de activist de partid și activist de stat s-ar materializa, de asemenea, cu rezultate mai bune dacă rapoartele periodice personale pe care le prezintă secretarii comitetului de partid în fața organului de partid asupra propriei activități, asupra domeniilor pe care le coordonează ar avea ca punct distinct și modul în care își îndeplinesc sarcinile ca vicepreședinți ai consiliului popular.
Constantin PRIESCU

Spiritul revoluționar cinema

Urmare pag. I)zieții sociale, cu orici- :e valori artistice ar ,'i învestite, prin fap- :ul că se situează in ,-eflux, promovind neîncrederea față de capacitățile omului de a-și construi un viitor mai bun. fiind marcate adesea și de accente antiumaniste mascate sau fățișe, constituie fenomene de ideologie artistică ce se opun sensului revoluționar. Tot astfel cum „paseismul", indiferent de performanțele pe care, la un moment dat. pare să le determine în artă, se disociază clar de orice tendință revoluționară. Numai situate pe pozițiile înaintate ale filozofiei istoriei, întoarcerile spre trecut ale investigației artistice pot reprezenta pentru o societate revoluționară un demers semnificativ de ideologie artistică.Eliberindu-se de constrîngerile socio- logist-estetice ale dogmatismului, receptînd pe un front larg și intr-o arhitectură^ spirituală tot mal îndrăzneață și mai variată mesajul vital al edificării unei societăți revoluționare fără precedent in istoria umanității, arta adecvată acestui timp și acestui loc, beneficiind de un înalt statut de respect social, înaintează ferm în direcția unor înnoiri revoluționare de substanță.Literatura și artele, teoria criticii și istoriografiei literar-ar- tistice au evoluat din anii cuceririi și consolidării puterii clasei muncitoare la anii construcției societății socialiste multilateral dezvoltate de la ceea ce s-ar fi putut numi o dialectică a aparențelor la o complexă dialectică a

al arteiesențelor. într-adevăr, atit în literatură și artă, ca și în știință de altfel, dogmatismul nu a putut să cucerească efectiv teritorii în această arie de spiritualitate, întreaga sa acțiune con- cretizîndu-se într-un mimetism tematic ce își dezvăluia singur fragilitatea condiției estetice, printr-o simplă vehiculare de manechine sociale șiformule lipsite dereală identitate, credibilitate și sens.Noul realism artistic al acestor ultime două ddeenii, edificat în cea mai mare măsură, pe direcția deschiderilor marelui Congres al IX-lea al partidului, ce instituie o Epocă fără precedent în istoria noastră, cu rare și prețioase analogii chiar în istoria universală, așadar, noua orientare realistă a literaturii si artelor românești își înțelegea misiunea ca o pătrundere spre pulsația vitală a fenomenelor adesea contradictorii, niciodată unidirecționale și imuabile ale înălțării unui sistem social de amplă deschidere umanistă și, prin aceasta, de cea mai profundă substanță revoluționară.Spiritul revoluționar, implicind eliberarea de fetișuri și tabuuri consacrate prin dogme contrazise de cursul real al istoriei, a determinat totodată înflorirea unei multitudini de modalități de expresie estetică (apariția unora precedînd chiar conținuturile de gravă rezonantă socială) care, în valorile certe ale literaturii și artei acestor două decenii de fecundă creație, au fuzionat cu formele cele mai deplin adecvate expresiv, afirmînd un realism de reală și profundă expresie so

cialistă, în sensul maximei „nimic din ceea ce e omenesc nu rni-e străin", pe care Marx o considera cea mai apropiată concepției sale despre om și societate.Dovadă că anul ’65 nu a instituit un simplu curent sau o mișcare de generat|e, ci un climat de creație, ai cărui beneficiari au fost toți adevărații creatori, începînd cu venerabilii clasici în viață formați și afirmați în perioada interbelică, continuînd cu generația spirituală de imediat după 23 August 1944 și ter- minind cu cele* mai recente promoții artistice, climat validat prin opere de cert interes și originalitate. Așadar, un climat izvorînd dintr-un moment de strălucită deschidere istorică și dintr-o mare gîn'lire promotoare a creației și valorilor, în toate domeniile, și-a pus amprenta înnoitoare asupra intregii spiritualități, dimensionând noua personalitate umană a socialismului prin intermediul aprofundării cunoașterii sociale, al permanentei regîn- diri a propriului demers, largul orizont de cultură' sau, într-o posibilă si exactă formulare metaforică, prin unirea ideii cu revoluția. Iar impactul spiritual al artiștilor care și-au contopit destinul cu această uriașă revoluție a poporului român, al creatorilor care și-au făcut un titlu de glorie din promovarea, prin opere de înaltă ținută estetică, a spiritului revoluționar, dobindește el însuși o forță profund modelatoare a conștiințelor și prin acestea de întreținere și amplificare a revoluționarismului social.

0 Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca 
Nicolae Ceaușescu : TIMPURI NOI 
(15 61 10). — 17,45 ; 20. DRUMUL SĂRII 
(31 2813) — 17 ; 19. VIITORUL
(10 67 40) — 17,15 ; 19.
® Nemuritorii : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30.
® Buletin de București : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.
® Ziua Z : VIITORUL (10 67 40) — 
15.
© Pas în doi : CULTURAL (83 50 13)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Declarație de dragoste : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20. TOMIS (21 49 46) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină — 21.
© Revanșa : FLACĂRA (20 33 40) — 
15 ; 17 ; 19.
0 Secretul lui Bacchus : ARTA 
(21 31 86) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
©Ciuleandra; UNION (13 49 04) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. 
©Un surîs in plina Vară : MUNCA 
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
0 Masca de argint ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19. PACEA
(71 30 85) — 14,30 ; 16,45 ; 19.
© Darclde : PROGRESUL (23 94 10) — 
15 ; 17,15 ; 19,30.
• Vrăjitorul din Oz — 9 ; 11 ; 13 î 
15 ; 17, Așteptind un tren — 19 : 
DOINA (16 35 38).
O 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.
0 Paloș contra Paloș : FAVORIT 
(45 31 70) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ;
19,30. AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
@ Joe 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. GLO
RIA (47 46 75) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
O Toată lumea ride, cîntă și dan
sează î COTROCENI (49 48 48) — 15 ; 
17 ; 10.
© Timpul dorințelor : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.
© Doctorițele ; VOLGA (79 71 26) —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
© Doi sub o umbrelă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
® Cursa infernală : PATRIA (11 86 25)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15,15 ; 17,30 ; 19,45. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15,15 ; 17,30 ; zl9,45.
® Yankeii: SCALA (11 03 72) — 9; 
12 ; 1G ; 19.
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,30.
© Dragoste și pălăvrăgeli : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18; 
20,15, la grădină — 21. ,
0 Iubirea arc multe fețe ; FESTIVAL 
(15 63 84) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
® Atenție Ia Pană de Vultur : VIC
TORIA (16 28 79) — 9 ; 11,15 ;• 13,30 : 
15,45 ; 18 ; 20. DACIA (50 35 94) — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
@ Superman : GRIV’ITA (17 08 58) —
9 ; 12 ; 16 ; 19. LIRA (31 71 71) — 
15,30 ; 19, la grădină — 21. COSMOS 
(27 54 95) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19. 
0 Febra aurului ; BUZEȘTI (50 43 58)
— 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Clinele electronic 8 POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19.

teatre
t V

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie
20,35 Cadran mondial. România și 

problemele lumii contemporane 
© Pentru o Europă a păcii, a 
securității șl a colaborării

20.50 Amfiteatrul artelor (color). Re
vistă TV a „Cintăril României"

21,35 Efigii ale muncii ® Călărași — 
Dana 1. (Reportaj realizat pe- 
șantierul portului mineralier ai 
Combinatului siderurgic din Că
lărași).

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 19. 
© Teatrul' Mic (14 70 81, în rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectaco
lul de sunet și lumină : Ev de 
lumină. Ev de eroism — 21.
@ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase'4 
(15 56 78, Grădina Boema) : Corina 
— 19,30. (Grădina Cărăbuș) : Mondo 
Melody — 19,30.

Documente cinematografice 
ale prezentului socialist

Puternic implicată în istoria contemporană, seismograf sensibil al evenimentelor actualității, cinematografia românească a întîmpinat evenimentul a- niversării celor două decenii de la Congresul al IX-lea prin noi realizări semnificative. Printre acestea, adinei semnificații cuprind două documentare artistice de lung metraj. Filme din categoria pelicu- lelor-sinteză ale unei perioade hotărîtoare din devenirea țării.„Cei mai frumoși 2(1 de ani — Epoca Nicolae Ceaușescu" este, așa cum arată și titlul, o vastă panoramă a României socialiste, o amplă frescă a tării în cea mai rodnică perioadă a devenirilor sale, perioada în care s-au înfăptuit năzuințele cele mai aprinse, năzuințele cele mai îndrăznețe ale înaintașilor, care au luptat pentru libertate socială și națională ; perioadă în care s-au finalizat strălucit idealurile clasei muncitoare — așa cum se apreciază în partea introductivă a documentarului, in care se face apel la expresive imagini de arhivă.Adevăratul punct de pornire al filmului la care ne referim : împrejurarea de intensă solemnitate a Congresului al IX-lea, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, „un om venit din Istorie, pentru Istorie", a fost ales în fruntea Partidului Comunist Român — eveniment istoric de însemnătate crucială pentru soarta contemporană a țării și poporului nostru. Mărturia peliculei, memoria ei — actualizînd, înviorînd memoria noastră — au darul de a reconstitui nu doar

evenimente, ci însuși drumul țării în „Epoca Ceaușescu". O epocă de renaștere, identificată ca cea mai fertilă din istoria milenară a țării, o epocă care, prin grandioasele-i construcții, a remodelat chiar geografia țării, cadrul ei etern, deopotrivă cu geografia morală și spirituală a oamenilor ei. O epocă de înflorire fără precedent a economiei, a dezvoltării armonioase, multilaterale a forțelor de producție, a ridicării tuturor județelor și localităților pe noi trepte de civilizație.Printr-un impresionant efort de reflectare cit mai cuprinzătoare și sensibilă totodată, filmul reface epopeea construcției nenumăratelor platforme industriale, a hidrocentralelor de pe Olt, Lotru, Bistrița, Argeș, Dunăre, a Metroului bucureștean, a Transfăgă- rășanului, a Canalului Dunăre — Marea Neagră — toate ridicate prin efort propriu, menite să fructifice optim resursele interne ; reconstituie drumul de la „locurile unde nu se în- tîmpla nimic" la înfățișările moderne, sub aspect edilitar și urbanistic ale orașelor și satelor de pe întinsul țării (să remarcăm, în această privință, inspirate efecte de montaj, prin care așezările respective „cresc sub ochii noștri").Secvențe dinamice surprind imagini concludente pentru ritmurile dezvoltării și modernizării industriei, pentru făurirea unei agriculturi moderne, intensive, pentru avîntul fără precedent al învățămîntu- lui, științei și culturii, pentru difuzarea culturii în rîndurile maselor largi și făurirea ei de către popor — în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" — și pentru afirmarea virtuților democrației muncitorești.Planuri largi și detalii semnificative reflectă noile condiții de viață asigurate omului nou — producător, proprietar și beneficiar — omului nou „măsura cuceririlor șl victoriilor" — ca și mutațiile de conștiință ce-i sînt caracteristice; aspecte relevate prin succinte tururi de orizont asupra diferitelor categorii

sociale și de vîrstă. în centru, mereu, chipul, gesturile, cuvintele, prețioasele îndrumări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot și genial strateg, ale celui pentru care „masa de lucru e țara" și „timpul de lucru. — timpul țării". Mereu prezent printre constructori, navaliști, oțelari, oameni ai muncii de pe ogoare etc., printre tineri, cărora le-a adresat cu atîta căldură părintească îndemnul de a învăța, de a atinge cele mai înalte cuceriri ale științei, sau printre femei, categorii cărora în statul nostfu le-au fost asigurate depline condiții de afirmare și promovare. Alături de excepționala sa contribuție la propășirea țării sînt relevate vizitele de prietenie pe glob, valoroasele propuneri de natură să contribuie la salvgardarea păcii, la întărirea prieteniei între popoare. Alături de secretarul general al partidului, în multe imagini : tovarășa Elena Ceaușescu, fiica devotată a poporului român, strălucit om politic, eminent savant, a cărei prestigioasă activitate a ridicat știința, învățămîntul și cultura românească pe noi trepte de afirmare.Să încheiem consemnarea cu privire la documentarul artistic: „Cei 
mai frumoși 20 (le ani — 
Epoca Nicolae Ceaușescu" mențlonînd că este vorba de o producție a Casei de filme trei, realizată cu sprijinul Arhivei naționale de filme și al Studioului „AI. Sahia", și poartă pe generic, ca scenariști, semnăturile scriitorilor Dinu Săraru și Viorel Cozma, fiind realizat de unul din prestigioșii noștri regizori de film artistic s Mircea Mureșan (care a colaborat fructuos cu un confrate mai tînăr : autorul imaginii — Vivi Vasils Drăgan).Celălalt documentar artistic de lung metraj pe care îl avem în atenție : 
„Tineretul României socia
liste" (scenariu s Sorin Stanclu ț regia : Cornel Diaconu), relevă că ultimele două decenii au reprezentat șl pentru toți tinerii României socialiste o perioadă de efervescență creatoare, d» exemplară

formare morală, civică și profesională, de modelare în spiritul revoluționar. în- țelegînd importanța învățăturii și a muncii, cu pasiune și elan, sub atenta îndrumare a Partidului Comunist Român — ei au semnat, cu dăruire și elan revoluționar, -în cartea muncii eroice desfășurate pe șantierele țării..Contribuția tinerilor, felul în care au preluat ștafeta de la generațiile anterioare, admirabila colaborare cu generația înaintașilor constituie încă unul din argumentele unității întregului popor în jurul partidului, al conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atît de cald și apropiat de tineri, atît de preocupat de viitorul de mîine al țării, de destinul țării în anii ce vin.Amplu portret de generație, concludent și emoționant în același timp, .surprinzind tineretul în felurite ipostaze ale învățăturii, muncii și vieții de fiecare zi, filmul propune o imagine autentică și inspirată în același timp a elanului, robusteții, optimismului și dinamismului tinerilor, a demnității, încrederii lor în viață, a hotărîrii lor de a contribui la propășirea României socialiste, la apărarea păcii.Panoramări grandioase ale realităților „Epocii Ceaușescu" și totodată investigații sensibile în universul spiritual al oamenilor contemporani — cele două documentare întrețin proaspătă și sensibilă memoria, demonstrează (spri- jinlndu-se pe argumentele eficiente ale realităților, e- venimentelor, faptelor) măreția acestor ani.Prin patosul demonstrației artistice, prin dinamismul imaginii — ele generează trăiri elevate de demnitate umană și fierbinte dragoste de țară și partid, sentimente de recunoștință pentru cei ca și-au dedicat viața idealurilor comuniste, sentimente de dragoste și aleasă prețuire pentru conducătorul iubit al partidului și al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit exemplu de viață și de luptă.
Natalia STANCH

s n n n n n

E bine îngrijită casa în care locuiți?

Imagine din centrul municipiului Rimnlcu VilceaSint cunoscute eforturile financiare și materiale considerabile pe care le face statul nostru pentru construirea a. zeci și sute de mii de apartamente moderne, în măsură să asigure cetățenilor condiții de locuit tot mai confortabile, civilizate. Presupunînd uriașe investiții, construcțiile de locuințe au schimbat radical fața tuturor orașelor și au început să transforme și chipul satelor, fiind menite să dureze, să folosească poporului vreme îndelungată, generații de-a rîndul. Dar viața lor este condiționată direct — in sensul prelungirii sau scurtării — de modul în care sint ocrotite și păstrate de cetățeni, de operativitatea și grja cu care sint supuse obișnuitelor lucrări de reparație și întreținere.întrebarea „Cum îngrijiți casa în care locuiți ?“ poate fi pusă — de fapt trebuie pusă — oriunde și oricînd, oricărui cetățean care beneficiază de un apartament pus Ia dispoziție de stat. Am adresat-o unor cetățeni din municipiul Rîmnicu Vilcea — și iată sinteza cîtorva răspunsuri. Primite sau formulate de noi pe baza constatărilor nemijlocite din teren.în consens cu dezvoltarea economică vertiginoasă, și ca reflex al acesteia, municipiul Rîmnicu Vilcea și-a Îmbogățit an de an zestrea edilitară, fondul de locuințe noi (proprietate de stat) ajungînd astăzi la aproape 24 000 apartamente. S-a construit și se construiește mult în Rîmnicu Vilcea. Și frumos ! Iar pentru ca frumosul să rămină mereu frumos — confortabil și durabil — edili și cetățeni, deopotrivă, trebuie să îngrijească șl să conserve cît mai bine acest bogat fond locativ.Edilii prevăd anual multe milioane de lei pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și de reparații curente la blocuri. Anul trecut, spre exemplu, sectoarele de 'resort ale întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă au cheltuit peste 7 milioane lei pentru executarea unor lucrări de înlăturare a condensului, de reparații la tencuieli, zidării, pardoseli, pentru refacerea unor instalații sanitare din subsolurile blocurilor etc.— O sumă la fel de mare, menționa tovarășul Traian Dumitrașcu, directorul I.J.G.C.L., a fost alocată și în acest an. Sigur, în bună parte este vorba de lucrări programate pentru întreținere și reparații la blocurile mai vechi peste care timpul și-a pus pecetea. Dar, din păcate, sîntem nevoiți să intervenim, de multe ori, și la blocuri care au fost date în folosință abia cu 2—3 ani în urmă.

Amănunte despre aceasta am aflat direct pe teren, investigînd unele aspecte din citeva cartiere ale municipiului...De mai mulțl ani, în Hm. Vîlcea

și înfrumusețarea fondului locativ, antrenîndu-i pe cetățenii din blocurile administrate la executarea zugrăvelilor pe casa scărilor, a jardinierelor de balcon, ca și la alte lucrări de incintă.între alte acțiuni de educație civică a miilor de locatari s-a făcut — după cum am constatat — și popularizarea instrucțiunilor de folosire și întreținere a apartamentelor prin afișarea în holurile scărilor a măsurilor ce se impun ; în plus, prin intermediul asociațiilor de locatari, au fost făcute cunoscute categoriile de lucrări ce cad în sarcina chiriașilor și pe care, contra cost, le poate executa I.J.G.C.L. prin sectoarele și formațiile sale specializate.Totuși, este surprinzătoare lipsa de interes a unor asociații de loca
Ancheta „Scînteii" la Rîmnicu Vîlcea

se desfășoară — sub genericul „Fișa străzii" — o largă acțiune cetățenească, în care sînt antrenate toate asociațiile de locatari, Integrată în preocupările gospodărești de întreținere și înfrumusețare a orașului, această inițiativă are ca principale obiective amenajarea spațiilor verzi din perimetrul fiecărei asociații de locatari, al fiecărei străzi și alei, plantarea de arbuști și pomi fructiferi, menținerea ordinii și curățeniei, repararea și amplasarea coșurilor stradale și... cam atit. Poate și datorită titlului acțiunii — neinspirat, am zice — în unele locuri spiritul cetățenesc, propriu întrecerii dintre gospodari, încetează să se manifeste și dincolo de scările blocurilor, spre interior.Sigur, chiar dacă nu se înregistrează pe fișele de evidență ale întrecerii, numeroase asociații de locatari — și am exemplifica aici pe cele din cartierul „Ana Ipătescu", pe cele din zona „Nord" etc. — sînt preocupate de păstrarea, întreținerea

tari față de întreținerea unor subsoluri. Inginerul Ion Chelcea — șeful brigăzii de construcții din cadrul întreprinderii de gospodărie comunală — ne spunea că nici nu se terminaseră bine de reparat asemenea subsoluri în cartierul Traian, că iarăși au fost reclamate spargeri de coloană și inundări. „Asociațiile de locatari care, altminteri, au recepționat astfel de lucrări dau vina pe calitatea execuției, deși le este foarte ușor să vadă adevărata cauză".— Și care credeți că este adevărata cauză ?— Unii locatari, mai ales cei care dețin apartamente la parter, în loc să intervină pentru desfundarea și remedierea canalizării menajere, ca și pentru prevenirea unor astfel de deficiențe, apelează la diverși meseriași neautorizați ce nu fac altceva decît să improvizeze tot felul de sisteme „originale" pentru evacuarea apelor menajere pe instalațiile de canalizare pluvială. Sau, și mai curios, pentru desfundarea coloanelor,

unii locatari — cum sînt cel din blocurile A 36/11 sau A 27/1 din cartierul Ostroveni — au... spart pur și simplu coturile, lăsînd ca apa să deverseze sub bloc. De aici — toate celelalte necazuri. Datorită unor astfel de „reparații", pînă la ora actuală, nu mai puțin de 12 blocuri ale căror subsoluri au fost predate asociațiilor de locatari, au necesitat repetate intervenții și lucrări de remediere costisitoare.Raidul întreprins prin cartierele de locuințe ale municipiului Rm. Vîlcea ne-a oferit prilejul să constatăm și alte anomalii, de astă-dată fiind vorba despre partea superioară a blocurilor. De exemplu, nu ne-a fost greu să sesizăm numeroase „inovații" în ceea ce privește montarea antenelor de televizor. Pe planșeul blocului C din cartierul „Ana Ipătescu", bunăoară, am numărat nu mai puțin de 80 antene. legate de conductele de aerisire ori, și mai grav, înfipte în hidroizolații. Cazurile de acest fel sînt, de fapt, mult mal numeroase. Concret: în oraș au fost depistați recent nu mai puțin de 6 538 suporți de antene necorespunzători, din care 2 386 stau în- fipți în hidroizolațiile a 67 blocuri reparate abia în ultimii doi ani. Acest „inventar" de nereguli nu are nici o eficiență atit timp cît el nu declanșează, mai ales din partea asociațiilor de locatari, acțiuni lio- tărite pentru prevenirea deteriorării hidroizolațiilor.Mai ales centrul civic al municipiului s-a îmbogățit în ultimii ani cu numeroase blocuri, cu o remarcabilă linie arhitectonică, sub Inspirația arhitecturii populare vîlcene. Proiectanții și constructorii au dat curs unei largi fantezii în executarea acestor blocuri, cu șarpante in ape vălurite, pentru care ar merita toată lauda. Numai că, și unii, și alții, au omis ceva la fel de important : funcționalitatea șarpantelor la blocurile K, J,. G, ca și la cele amplasate pe strada Lenin. Asociațiile au fost sesizate de către locatari, acestea s-au adresat consiliului popular municipal, ca și antreprizei de construcții și întreprinderii de gospodărie comunală, după care lucrurile s-au Împotmolit..
•kBogata ș! frumoasa zestre edilitară a municipiului Rm. Vilcea merită, și reclamă, după cum se constată, o mai atentă îngrijire atît din partea locatarilor, cît și a proprietarilor •— așa cum, de altfel, preci* zează și Legea nr. 5 din 1973. Locuințele noi reprezintă o avuție națională care trebuie păstrată în mod exemplar și nimeni nu are dreptul s-o deterioreze ori să asiste nepăsător la deteriorarea ei. Consiliile populare, asociațiile de locatari, întreprinderile de gospodărie comunală, cetățenii înșiși au permanenta îndatorire de a face totul pentru a înlătura, împreună, orice ar putea scurta viața mindrelor blocuri durate pentru noi, cel de azi, ca și pentru generațiile care vor urma.

Gheorqhe M1TRO1 
Ion STANCIU
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TELEGRAME

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a XX-a aniversări a celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, am plăcerea să vă transmit, în numele meu și al poporului Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate personală, de progres și prosperitate tării dumneavoastră prietene.
Colonel MOAMMER. EL GEDDAFI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român și a alegerii dumneavoastră ca secretar general al partidului, îmi este plăcut să vă adresez dumneavoastră personal, membrilor și activiștilor de partid, întregului popor român prieten, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări.Au trecut douăzeci de ani de cînd conduceți cu clarviziune, înțelepciune 
șl curaj România prietenă, partidul comunist și poporul român pe calea construcției socialiste, a progresului și bunăstării sociale. în acești ani au fost dobîndite marile realizări care fac ca România să ocupe locul demn cu care se mîndrește astăzi pe plan internațional. Poziția dumneavoastră principială și fermă, de sprijinire a aspirațiilor popoarelor spre pace și independență, întrunește aprecierea și respectul tuturor luptătorilor pentru libertate.Folosesc și această ocazie pentru a vă exprima înalta noastră apreciere față de poziția fermă de sprijin manifestată constant de România prietenă față de lupta justă a poporului arab palestinian pentru redobindirea drepturilor sale inalienabile, pentru revenirea la cămine, pentru autodeterminare și crearea statului palestinian independent.Totodată, vă reconfirmăm preocuparea noastră sigură și permanentă pentru adîncirea și dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare existente între popoarele palestinian și român.Vă doresc deplină sănătate și fericire personală, progres și prosperitate poporului român, sub conducerea dumneavoastră inteleaptă și curajoasă.Revoluție pină la victorie 1

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandantul Suprem

al Forțelor Revoluției Palestiniene

în județul Hunedoara s-a încheiat recoltarea griuluiLucrătorii ogoarelor din județul Hunedoara au încheiat recoltarea griului de pe întreaga suprafață cul
tivată, precum și însămînțarea întregii suprafețe planificate cu culturi duble.în telegrama adresată, cu a- cest prilej, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist

CU POPORUL, PENTRU POPOR 
pentru prezentul și viitorul 

luminos al patriei
(Urmare din pag. I)rea continuă a rolului statului ca factor fundamental pentru a asigura victoria socialismului și comunismului, întărirea forței materiale și spirituale a patriei, independența și suveranitatea României.Se află, în substanța acestor idei creatoare, noi orientări și noi impulsuri pentru înălțarea cu succes, în continuare, a edificiului democrației socialiste, mereu mai trainic și mai luminos, pe măsura omului și aspirațiilor sale de participant activ la istorie, la făurirea viitorului comunist și la modelarea armonioasă a propriei sale personalități.Cu poporul pentru popor !Un drum de muncă, de luptă și împliniri. Drum pe care istoria celor două glorioase decenii îl validează cu strălucire. De aceea în

Noi obiective tehnico-edilitare in CapitalăIn cadrul acțiunilor de dezvoltare și sistematizare a Capitalei, paralel cu ampla construcție de locuințe, se execută un mare volum de lucrări tehnico-edilitare : rețele de alimentare și evacuare a apei, de termoficare și alimentare cu gaze, de drumuri de acces, vitale pentru buna funcționare a organismului orășenesc. Ele mențin pulsul viu al vieții citadine din unitățile economice, sociale, culturale și de învățămînt și din locuințele noastre.In marele municipiu București, la cele circa 25 000 apartamente care se construiesc în fiecare an se adaugă, tot anual, zeci de kilometri de noi rețele edilitare, ce contribuie la sporirea confortului urban, întrucît întreprinderea antrepriză construcții edilitare și drumuri București este principala unitate care execută asemenea lucrări, am solicitat tovarășului inginer Ion Opriș, șeful compartimentului producție, să ne vorbească despre obiectivele edilitare cele mai importante din acest an în Capitală.— întreprinderea noastră are de realizat în 1985 aproximativ 45 km rețele de apă, 30 km rețele de canalizare, 20 km magistrale și racorduri termice, 12 km rețele de gaze, 450 000 mp de drumuri și alei asfaltate, precum și o serie de obiective de interes orășenesc.— Desigur, tovarășe inginer, ponderea o dețin rețelele de aii* mentare cu apă, gaze, agent termic, canalizările și drumurile din zonele noilor blocuri de locuințe Berceni-Olteniței, Văcărești, Lină- riei, Sălaj, Soldat CroitorU, Ferentari, Rahova, Cringași ș.a., aflate în curs de execuție. Aceasta se înțelege de la sine. Propun deci să zăbovim asupra celor de importanță orășenească.— Referitor la lucrările de alimentare cu apă, se află deja in curs de execuție artera de apă 
Petricani. în lungime de aproape 7 km, avînd un diametru de 1 000 mm, această magistrală va asigura un debit suficient pentru a îmbunătăți alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din ansamblurile de locuințe Colentina, Cheile Ză- noagei, Teiul Doamnei. De asemenea, au început pregătirile in vederea construirii unui apeduct de 
mare capacitate, cu diametrul de 2,5 m, care va lega stațiile de pompare Grivița și Pipera, asigu- rind un debit de apă de 350 000 mc pe zi. El va contribui la completarea necesarului de apă în zonele de alimentare din nordul Capitalei — Pipera, Aviației, Băneasa, Herăstrău etc. Construim anul acesta și două stații dc pompare in ansamblurile Rahova — Ferentari și Sălaj. Un obiectiv hidrotehnic de anvergură va fi aducțiunea Cri- 

Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitetul județean de partid se arată că în prezent se acționează cu toate forțele la recoltarea și valorificarea legumelor și fructelor, precum și la strîngerea și depozitarea fără pierderi a întregii cantități de furaje. (Agerpres)

tregul popor român își regăsește deplin voința și aspirațiile în emoționantele cuvinte rostite recent de iubitul său conducător : „Acum putem declara, cu mîndrie, că .viața, realitățile au demonstrat justețea drumului pe care am mers. Doresc să declar, și în acest cadru, că dacă, prin abstract, ne-am întoarce cu 20 de ani în urmă și ar trebui să stabilim pe ce cale să mergem, nu am șovăi nici un moment — chiar cunoscînd greutățile pe'..care le-am învins — să mergem, cu tbată fermitatea pb aceeăși cale de muncă și luptă revoluționară, de înnoire a societății, de făurire a socialismului și comunismului, corespunzător condițiilor din România, năzuințelor poporului nostru".Cu poporul pentru popor 1 Temelia prezentului socialist, chezășia viitorului comunist.

vina — Dîmbovița, destinată pentru alimentarea cu apă industrială a Centralei de termoficare Progresul, aflată in curs de construcție. Această aducțiune va cuprinde două grupe de lucrări : captarea propriu-zisă a apei de la Crivina și cele patru predecantoare ale sale, precum și un canal închis în lungime de peste 15 km, care va transporta apa pină la punctul de pompare din apropierea cbmunei Roșu. Acum se execută lucrări de a- părări de maluri și predecantoarele.— Vă rugăm să vă referiți la lucrările de termoficare din planul întreprinderii.— Avem de executat în acest an mai multe" magistrale de termoficare. Ele sînt parte integrantă din magistrala de termoficare inelară orășenească și vor contribui la ridicarea parametrilor de funcționare a întregii rețele din București. Pentru zona Colentina — Fundeni, Cheile Zănoagei, Teiul Doamnei, în plină explozie urbanistică, se construiește o magistrală de 4 km lungime, care va alimenta cu agent termic circa 5 000 apartamente, într-o primă etapă, și tot atîtea în etapa următoare/ Magistrala de termoficare Uverturii — pod Ciurel, de dimensiuni similare, va alimenta ansamblurile de locuințe Cringași — Giulești — Constructorilor, într-o primă etapă, în cea de-a doua urmind să asigure încălzirea blocurilor de locuințe din cartierele Chitila — București Nord. Avînd circa 5 km lungime, magistrala de termoficare Progresul va pompa agent termic primar de la centrala de termoficare cu același nume în cartierele de locuințe din sud-estul Capitalei. Sînt de semnalat și lucrările de termoficare din zonele Soldat Croitoru și bulevardul Tineretului, ce vor alimenta cu agent termic aceste ansambluri, cit și pe cele învecinate. Se execută, de asemenea, 7 km rețele de racorduri primare pentru cele 21 puncte termice, care vor fi date în funcțiune anul acesta in noile ansambluri de locuințe. Depunem toate eforturile ca să punem în funcțiune aceste racorduri pină în luna octombrie.— Reținem acest detaliu, de mare importanță pentru numeroșii beneficiari. Cît privește celelalte lucrări edilitare — modernizări de străzi, construirea de pasaje — ziarul nostru a consemnat-o pe cea mai recentă dintre ele, Pasajul Muncii, dată in funcțiune luna trecută. Acum așteptăm momentul inaugural la celălalt pasaj pieto- nal, din fața întreprinderilor „23 August" și „Republica", dar și începerea execuției unor noi obiective de amploare.
Gabriela BONDOC

A apărut:

NICOLAE CEAUSESCU*
Cuvîntare la Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
și a activului central de partid 

24 iuiîe 1985 Editura politică

Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice consacrate 

aniversării a 20 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partiduluiîn numeroase întreprinderi și instituții din Capitală continuă să aibă loc manifestări dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, moment crucial în istoria patriei, care a inaugurat o epocă de mărețe împliniri, ce cu min- drie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". Astfel, la Muzeul de istorie și artă al municipiului București, un public numeros a audiat expunerea „Nicolae Ceaușescu— personalitate proeminentă a epocii contemporane", în cadrul căreia au fost înfățișate transformările cantitative și calitative înfăptuite în țara noastră în ultimele două decenii, realizări ce sînt direct legate de numele și personalitatea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care de 20 de ani conduce cu clarviziune și dăruire patriotică destinele României socialiste.Oamenii muncii de la întreprinderea „Izolatorul" au participat la simpozionul „Congresul al IX-lea al partidului — deschizător de largi perspective în politica externă a României". Expuneri, dezbateri, simpozioane au avut loc și în numeroase alte întreprinderi și instituții, care au pus în lumină rolul determinant al secretarului general al partidului în elaborarea și transpunerea în viață a politicii de ridicare necontenită a patriei .pe noi culmi de civilizație și progres.în organizarea Comitetului județean Prahova al P.C.R., la Palatul culturii din Ploiești a fost deschisă expoziția omagială „Creația științifică și tehnică în sprijinul producției". Circumscrisă amplelor manifestări prin care țara și poporul omagiază împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, expoziția se constituie într-un amplu și sugestiv tablou, care, prin prezența unui bogat material demonstrativ — produse ale diverselor ramuri industriale, grafice, fotografii și machete— ilustrează, în modul cel mai convingător, dezvoltarea județului Prahova în anii de lumină și progres ai Epocii Ceaușescu.în , expoziție sînt amenajate standuri speciale cu mărfuri destinate exportului, cu produse ale industriei și agriculturii prahovene, cu o variată gamă de articole de uz casnic și gospodăresc. Expoziția prilejuiește organizarea de simpozioane, consfătuiri, mese rotunde, dezbateri, schimburi de experiență menite să evidențieze progresul tehnic și științific în perioada de dezvoltare multilaterală a României socialiste, pe care cu îndreptățită mindrie patriotică o numim Epoca Nicolae Ceaușescu.în toate orașele și satele județului Bistrița-Năsăud, în cadrul așezămintelor de cultură, în întreprinderi și instituții continuă să se desfășoare ample și instructive manifestări po- litico-ideologice, cultural-artistice și educative dedicate aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. Sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca unor grandioase împliniri socialiste" au avut loc expuneri în localitățile Milaș, Orosfaia, Șintereag, Maieru. Un ciclu de conferințe cu tema „Opera, tovarășului Nicolae Ceaușescu — sinteză a gîndirii creatoare a poporului român" au fost ținute în fața oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj tehnologic și Combina

INDUSTRIA NOUĂ A CREAT UN NOU ORAȘ
(Urmare din pag. I)dezvoltare au început anul trecut și se vor termina anul viitor. De la 30 milioane rulmenți în prezent vom ajunge la 60 de milioane. Este, practic, ca și cum s-ar construi încă o fabrică de rulmenți.încă o fabrică de rulmenți și cit de multe fapte, și cît de multi oameni atrași de magnetul fascinant al tehnicilor de vîrf, al desăvîrșirii profesionale! Parcurgem halele moderne ale întreprinderii ce produce rulmenți cunos- cuți pe întreg globul. Iată în secția montaj îl întîlnim pe tehnicianul electronist Stefan Popescu, care are in grija sa 420 mașini de a- samblat rulmenți, toate ac- ționînd pe bază de comenzi electronice și electropneu- matice.— Sînt mașinile acestea de mare performanță, dar eu mai găsesc mereu cite ceva de îmbunătățit la ele. Asta-i, dealtminteri, marea mea satisfacție. Pe lingă cele cîteva inovații aplicate, acum lucrez la introducerea a încă uneia, care a și început să dea bune rezultate și pentru care aștept și... aprobarea dosarului.— Așadar, întîi aplicați inovația și apoi vine aprobarea?— Progresul tehnic nu așteaptă. Pe baza celor realizate pînă acum tovarășii au mare încredere în mine. Și apoi, trebuie să fim mereu în ritm.Progresul tehnic nu așteaptă! Necesitatea de a fi „mereu în ritm" e confirmată peste tot. Iată și la secția forjă multiple preocupări pentru tehnica 

tul de prelucrare a lemnului din Bistrița, întreprinderea metalurgică și întreprinderea de covoare Beclean, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Năsăud. Simpozioane dedicate memorabilului eveniment din viața partidului și a țării, mese rotunde și dezbateri, expoziții de carte social-politică, expoziții de fotografii, gale de filme documentare au avut loc în numeroase localități.Sub genericul „Două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — moment de însemnătate hotărîtoare pentru progresul patriei noastre socialiste", la întreprinderea de piese și suban- samble auto din Scornicești a avut loc un simpozion, în cadrul căruia au fost evidențiate mărețele înfăptuiri obținute de poporul nostru, în anii luminoși ai „Epocii Ceaușescu", în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, precum și de înflorire continuă a acestei localități rurale, înscrisă ferm pe coordonatele industrializării, ale noii revoluții agrare, ale urbanizării și civilizației.în organizarea Comitetului orășenesc Drăgănești-Olt al Partidului Comunist Român, la casa de cultură din localitate s-a desfășurat un simpozion intitulat „Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. despre obiectivele actuale ale noii revoluții agrare și despre rolul agriculturii în dezvoltarea economică a României", urmat de spectacolul literar-muzical omagial „Trepte de lumină și împliniri", susținut de către formații artistice de amatori. .La căminele culturale din numeroase comune ale județului Olt au avut Ioc, în aceste zile, simpozioane și expuneri cu tema „Politica externă a României — o politică de pace și colaborare cu toate popoarele lumii. Contribuția țării noastre la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane".La Casa de cultură a municipiului Focșani a fost lansat volumul editat de Comitetul județean Vrancea al P.C.R. intitulat „Vran- cea în două decenii de istorie socialistă", dedicat istoricului forum al comuniștilor români, care a deschis și acestei zone a țării porți largi spre o dezvoltare dinamică. Volumul reflectă, prin imagini fotografice, vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu efectuate în municipiul Focșani, în județul Vrancea, expresie grăitoare a grijii pe care secretarul general al partidului o acordă dezvoltării multilaterale a tuturor zonelor țării. Albumul înfățișează dezvoltarea industrială, agricolă, edilțtară, socială și culturală a județului, oferind numeroase imagini ale progresului fără precedent al acestei vechi zone de civilizație românească. )Tot la Focșani, la Casa de cultură a sindicatelor a avut loc spectacolul „20 de ani ai unui ev glorios, de mărețe împliniri socialiste — Epoca Nicolae Ceaușescu", în cursul căruia, prin vers, muzică-și dans, peste 700 de artiști amatori vrînceni au evocat înfăptuirile fără precedent din anii glorioși ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului.

nouă. Printre acestea, introducerea forjării monobloc și în linie la presele automate dă rezultate deosebite.— Aproape se dublează capacitatea de producție și obținem o mare economie de energie, ne asigură maistrul electromecanic forjor Ovidiu Tîrnăcop. Asta înseamnă dezvoltare intensivă. După cum vedeți, nu stăm în loc.Nimic nu mai bate pasul pe loc in Alexandria. Pentru rezultatele ei excepționale în muncă, întreprinderea de morărit, panificație și .produse făinoase Teleorman a fost distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", fiind singura unitate a industriei alimentare din țara noastră încununată cu cea mai înaltă onoare a muncii. O altă întreprindere, cea de utilaje și accesorii, produce peste 40 la sută din captatorii solari realizați în România, precum și agregate de climatizare pentru marile edificii, pentru industrie, nave, centrale nucleare. Vechea u- nitate mecanică „Islaz" și-a schimbat radical profilul, realizînd subansamble pentru mașinile agricole.Exemplele ar putea continua. Ele sînt edificatoare pentru ritmul înnoirilor. Și totuși cele mai mari transformări, cele mai profunde mutații, cele mal spectaculoase salturi au a- vut loc în viața oamenilor, în destinul lor. Industrializarea Alexandriei a croit atîtea noi traiectorii umane......Iată, încă de acum a- proape 20 de ani — deci

încă din copilărie — frații Mihai și Gheorghe Ble- jan erau colegi și prieteni cu vecinul lor Ștefan Va- silescu. Locuiau pe aceeași stradă a Dunării, cu casele ei scunde, cele mai multe din chirpici și paiantă, cu noroaiele ei din primăvară și din toamnă, cu colbul ei din zilele de arșiță ale verii. După orele ae școală, la fel ca toți ceilalți copii, băteau mingea pînă seara tîrziu, se scăldau în Vedea, citeau cărți despre marile călătorii și descoperiri. Și totuși ceva îi deosebea pe cei trei prieteni de ceilalți copii: îi a- duna adesea laolaltă o nestăvilită pasiune pentru tehnică. Avea Vasilescu la el acasă un mic atelier in care au meșterit mai întîi un aparat cu galenă și unde s-au adunat mai apoi tot felul de lămpi, de circuite, de instrumente. Cu timpul atelierul acesta i-a atras mai mult decît mingea și scalda. Stăteau ore îndelungate, făcind și desfăcînd tot felul de mașinării, vi- sind să ajungă meșteri mari. Dar cum ai fi putut să te realizezi atunci in Alexandria? Industria era abia la începuturile ei, aici, în așezarea din Cîmpia Burn asului...— ...Cît despre electrotehnică, noi aflam acest cuvînt doar în cărți, ne spune, acum, în miezul verii lui ’85, inginerul electronist Gh. Blejan, meșterind la unul din complicatele creiere electronice, pe care le produce pentru marile unități economice ale țării.— Imensa noastră șansă de viață a fost întemeie

Cronica zilei
Sosirea unei delegații 

economice din R.P. ChinezăJoi a sosit la București tovarășa Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, consilier de stat, președintele părții țării sale în Comisia guvernamentală chinezo-română de colaborare economică și tehnică, care, în fruntea unei delegații economice, va participa la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a comisiei.La sosire, pe aeroportul Otopeni, tovarășa Chen Muhua a fost întîm- pinată de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele părții române în comisie, de alte persoane oficiale.Au fost de față Yu Hongliang, ambasadorul R.P. Chineze la București, membri ai ambasadei.
★La cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-cubăneză" din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, a avut Ioc, joi, o adunare festivă, organizată cu prilejul aniversării Zilei insurecției naționale cubaneze, la care au luat parte reprezentanți ai Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, ai organelor locale de partid și de stat, locuitori ai comunei, precum și membri ai Ambasadei Republicii Cuba la București.în cadrul adunării au luat cuvîntul Radu Rîciu, președintele cooperativei agricole de producție din localitate, și Marta Valdes, secretar al Ambasadei Republicii Cuba la București, care au relevat semnificația evenimentului aniversat, precum și succesele obținute de popoarele român și cubanez în edificarea socialismului. Referindu-se la relațiile de prietenie și colaborare statornicite între România și Cuba, vorbitorii au subliniat importanta deosebită a întilnirilor la nivel înalt pentru dezvoltarea pe multiple planuri a raporturilor bilaterale, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.(Agerpres)Cum va fi vremea în luna augustDupă cum ne comunică Institutul de meteorologie și hidrologie, luna august va fi apropiată de normal, atît din punct de vedere termic, cit și pluviometric. Excepție vor face regiunile estice, unde vremea va fi ceva mai răcoroasă, iar precipitațiile vor depăși ușor cantitățile medii multianuale.

în prima decadă va predomina o vreme schimbătoare. Vor cădea ploi, îndeosebi sub formă de aversă însoțită de descărcări electrice, mai frecvente în estul țării și în zonele de deal și de munte. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile vor scădea ușor în a doua jumătate a decadei ; valorile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, mai coborîte în centrul și nordul țării, iat cele maxime între 22 și 32 de grade, izolat mai ridicate in sud, în prima parte a intervalului;
Decada a doua se va caracteriza, în primele zile, printr-o vreme instabilă, cu ploi mai ales sub formă de aversă însoțite de descărcări electrice ' în Cea mai mare parte a țării. Apoi, vremea se va ameliora, devenind predominant frumoasă. Vor cădea a- verse izolate, mai ales în zonele de deal și de munte. Vintul va sufla slab pină la moderat, cu intensificări de scurtă durată în zona de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele maxime între 20 și 30 de grade, mai ridicate în a doua parte a decadei. în zona de munte, local, se va produce ceață.în prima parte a decadei a treia, vremea va fi în general instabilă și răcoroasă. îndeosebi în nordul și estul țării. Vor cădea ploi temporare, care Ivor avea și caracter de aversă însoțită de descărcări electrice și izolat de grindină. Apoi vremea va fi predominant frumoasă. In cursul după-amiezelor se vor semnala ploi izolate, mai ales în zonele de deal și de munte. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, cu intensificări de scurtă durată în primele ‘zile în estul țării și în zona de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, izolat mai coborîte în Transilvania la începutul intervalului, iar cele maxime între 20 și 30 de grade, mai ridicate în ultimele zile. (Agerpres)
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rea în ’71 a acestei întreprinderi de panouri și tablouri electrice, adaugă celălalt inginer electronist, Mihai Blejan. Aici ne-am făcut practica de elevi și studenți și tot aici, în climatul de înaltă creație din acest domeniu al tehnicii de vîrf, ne putem realiza cele mai îndrăznețe proiecte.— Electronica este acum la ea acasă, aici, la noi, la Alexandria, completează muncitorul-specialist de înaltă calificare Ștefan Vasilescu, despre care toți cei din fabrică spun că este de neintrecut in extrem de complicatele circuite ale a- paratelor de control și Comandă automată. De fapt, industria a fost nu numai șansa noastră, ci a întregului oraș. Pe temeliile ei s-a clădit totul.De sub mîinile celor trei prieteni și ale colegilor lor, de aici au plecat pupitrele de comandă ale e- cluzelor de la Canalul Dunăre—Marea Neagră, echipamentele de acționare și reglare automată ale instalațiilor de foraj — inclusiv de pe platformele marine — precum și pentru marile combinate chimice, metalurgice, pentru construcția de mașini.Prin tot ce realizează astăzi. Alexandria e legată puternic de întreaga țară. înaltele rosturi ale muncii le dau alexăndre- nilor mari satisfacții. Sînt înfăptuiri ale vieții noi, căreia i-a croit făgaș Revoluția din August și care își găsesc împlinirea în a- nii epocii de aur a istoriei patriei, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE

SI MUNCITOREȘTI9 5

Congresul al XVIII-lea al Partidului Comunist din Norvegia a sta
bilit ca una din orientările principale ale politicii partidului, lupta pen
tru înfăptuirea dezarmării nucleare, pentru asigurarea păcii. Despre 
modul în care acționează comuniștii In acest sens scrie, intr-un articol, 
Ii ANS ELEVEN, președintele P.C. din Norvegia, In articol se arată, 
intre altele :

„Nimic nu este mai important de- 
cit pacea". Cu aceste cuyinte începe declarația Partidului Comunist din Norvegia cu privire la principiile politice, teză dezvoltată ulterior într-o serie de documente ale comuniștilor norvegieni. în actualele condiții, principalele noastre eforturi sînt îndreptate împotriva înarmărilor nucleare. Partidul nostru consideră lupta împotriva instalării de arme nucleare în Europa, pentru transformarea nordului Europei în zonă de- nuclearizată, drept cea mai importantă sarcină. Depășind deosebirile dintre diferite partide, poporul norvegian cere tot mai răspicat ca Stor- tingul (parlamentul) să adopte hotă- rirea de a nu admite, în nici o împrejurare, folosirea de către Norvegia a armei nucleare și lansarea a- cesteia de pe teritoriul nostru, de a se crea o zonă denuclearizată care să cuprindă Norvegia. Suedia. Danemarca și Finlanda. O astfel de zonă trebuie consacrată printr-un acord garantat de marile puteri.Lupta împotriva pericolului de război nu poate constitui un privilegiu al comuniștilor. Această problemă este de o însemnătate vitală pentru întreaga mișcare muncitorească și depășește cadrul acesteia. Acțiunile împotriva războiului și militarismului au în Norvegia adînci rădăcini istorice. Noul constă acum în faptul că apărarea păcii, promovarea dezarmării sînt în prezent mai necesare ca oricind înainte. în țara noastră are loc. o lărgire continuă a dimensiunilor social-politice și ideologice ale mișcării antirăzboinice. Această realitate este concludent ilustrată de mișcarea națională „Nu — armelor nucleare !“, care înglobează diverse forțe sociale. De o largă audiență în opinia publică se bucură cererile practice ale mișcării, îndeosebi acelea privind transformarea Norvegiei în zonă denuclearizată.Noi, comuniștii, sprijinim în întregime linia rațională și justă a mișcării „Nu — armelor nucleare !". Activitatea sa consecventă și fermă creează premise pentru lărgirea continuă a acțiunilor de masă. Mișcarea a dobîndit autoritate și și-a asigurat un sprijin important din partea poporului nostru. Un factor important i-a constituit ralierea sindicatelor, care au început să manifeste un interes crescînd față de cauza apărării păcii, să participe mai activ Ia a- ceasta. în declarația adoptată de 19 lideri ai uniunilor sindicale se arată : „Norvegia nu trebuie să facili
teze construirea de baze pentru ra
chete cu rază medie de acțiune, iar 
contribuția ei la realizarea acestui 
program militar trebuie redusă în 
mod corespunzător". Lupta pentru pace și destindere a fost pusă în centrul atenției tuturor congreselor sindicale, care au adoptat importante rezoluții privind această problemă.Conducerea centrală a P. C. din Norvegia a adresat organizațiilor de partid o directivă privind activitatea politică curentă în sprijinul apărării păcii. Comuniștii care fac parte din sindicate trebuie să asigure activizarea acțiunilor antirăzboinice ale a- cestora. Noi sîntem interesați, de asemenea, ca și conducerea centrală a sindicatelor să se antreneze în mai mare măsură în această activitate. Lupta mișcării sindicale pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și

La Combinatul chimic Craiova: PRODUSE MODERNE, COMPETITIVEAlături de impunătoarele edificii economice din ramurile construcției de mașini, energeticii, industriei ușoare și industriei alimentare, județul Dolj a cuprins in ritmul dezvoltării sale rapide dîh ultimele două decenii și una din cele mai moderne unități ale industriei chimice. Este vorba de Combinatul chimic, ale cărui moderne instalații realizează 19 la sută din producția țării de îngrășăminte chimice. An de an, s-a îmbogățit nomenclatorul de fabricație — îngrășăminte chimice, produse organice, catalizatori, utilaje și piese .de schimb pentru industria de îngrășăminte chimice, produsele reali; zate astăzi de chimiștii craioveni fiind competitive pe piața externă. Sint tot mai solicitate de partenerii externi îngrășămintele chimice azo- toase și complexe granulate, azotatul de amoniu, nitrocalcarul. îngrășămintele complexe, iar în ultimul timp. îngrășămintele lichide. Acestea din urmă aduc economii energetice importante prin eliminarea fazei de granulare, permit mecanizarea totală a operațiilor de manipulare, transport și aplicare a
Informații

TENIS. Arena „Progresul" din Capitală va găzdui astăzi, mîine și poimiine meciul de tenis dintre echipele României și Egiptului, con- tind pentru semifinalele grupei A a Zonei europene a „Cupei Davis". Conform tragerii la sorți, efectuată ieri la prînz, .in Sala polivalentă a hotelului București, in prima zi, de la ora 13,30, se vor disputa partidele Florin Segărceanu — Turele El Saka și Andrei Dirzu — Ahmed El Mehelmy. Sîmbătă, de la ora 15 va avea loc întîlnirea de dublu, precedată de ceremonia de prezentare a echipelor. Cuplurile probabile sint : Florin Segărceanu, Andrei Dirzu — Ahmed El Mehelmy, Turek El Saka. Duminică, de la ora 13,30, vor avea loc ultimele meciuri de simplu.
ATLETISM • La Stara Zagora (Bulgaria) astăzi încep Întrecerile celei de-a 44-a ediții a Campionate-

De la Centrul de fizică a Pămîntului și seismologieCentrul de fizică a Pămîntului și seismologie anunță : în ziua de 1 august 1985, la ora 14,18, s-a produs in regiunea Vrancea, la adincimea de 120 km, un cutremur cu magnitudinea 4,7 (scara Richter). Intensitatea cutremurului în zona epicen- trală a fost de IV—V grade (scara Mercalli). Cutremurul a fost simțit la București. 

de viață, a arătat partidul nostru, trebuie strîns legată de cererea de a se reduce cheltuielile militare. în zilele noastre această cerere este deosebit de actuală, deoarece șomajul capătă proporții amenințătoare. Pentru a opri reducerea locurilor de muncă este necesară, pe lingă toate celelalte, transferarea cheltuielilor militare Ia obiective civile. O importantă sarcină a noastră constă în lămurirea membrilor sindicatelor asupra faptului că înarmările nu facilitează crearea de noi locuri de muncă, ci, dimpotrivă, duc la creșterea șomajului. Și să arătăm, în același timp, în mod convingător, la ce uriașă risipă de bunuri materiale și eforturi umane duc înarmările. De o mie de ori a avut dreptate Marx, comparînd războiul, din punct de vedere strict economic, cu aruncarea de către națiune a unei părți a capitalului său în apă.Comuniștii sînt cei mai activi participant! la lupta împotriva pericolului de război. Membrii partidului nostru și activiștii sindicali aduc o contribuție însemnată la această luptă. Noi urmărim constant ca acțiunile antirăzboinice să dobîndească dimensiuni maxime și să devină cit mai eficiente. După părerea noastră, în această luptă nu pot exista frontiere sociale, politice sau ideologice. Dacă s-ar declanșa o catastrofă nucleară, omenirea ar fi nimicită nu selectiv, ci în totalitatea ei. De aceea, în prevenirea unei asemenea catastrofe sint interesați toți, indiferent de apartenența de clasă sau de partid. Tocmai prin înțelegerea acestui adevăr se explică amploarea uriașă a mișcării pentru pace. Importanța partidului comunist în mișcarea pentru pace constă în aceea că el este singura forță politică pentru care acțiunile hotărite împotriva pericolului de război constituie esența însăși a activității sale. în același timp, participînd la diferite forme ale luptei pentru pace, noi ne extindem contactele cu oamenii din afara cadrului partidului. Aceasta are o mare însemnătate pentru un partid comunist.Avînd certitudinea sprijinului maselor populare, comuniștii norvegieni au adresat guvernului și parlamentului chemarea de a răspunde pozitiv la propunerea statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, de a se încheia cu țările membre ' ale N.A.T.O. un acord privind nefolo- sirea reciprocă a forței armate.Conducerea centrală a P. C. din Norvegia a arătat că gravitatea situa? ției internaționale produce sentimente de îngrijorare majorității oamenilor. Sint, intr-adevăr, tot mai insistente cererile de a se pune capăt cursei înarmărilor nucleare.Activizarea participării noastre la mișcarea antirăzboinică creează noi posibilități pentru întărirea pozițiilor partidului în popor. Desigur, noi nu ne propunem să acumulăm un capital politic ieftin din lupta pentru pace. Ea nu constituie treaba exclusivă a vreunui partid, ci-i privește pe toți, în cadrul ei nimeni nu dispune de monopol. Datorită stăruinței noastre dezinteresâte de a contribui, împreună cu diferite alte forțe la această luptă, datorită orientării noastre spre obținerea de rezultate concrete, încrederea poporului față de comuniști crește. Iar această încredere constituie pentru partid un mare cîștig.
îngrășămintelor. De asemenea, fertilizarea solului se poate executa în diverse faze : înainte de însă- mințare, concomitent cu însămînțarea, în diferite etape de vegetație, prin pulverizare sau prin dozarea îngrășămintului in apa de irigație. Cercetările făcute de^către agro- chimiștii craioveni au dus la stabip lirea de noi metode de administrare a îngrășămintelor. Astfel, au fost elaborate pentru prima dată în tara noastră noi sortimente de îngrășă; minte lichide complexe, aplicate cu succes în pomicultură, legumicultura, viticultură, precum și în unele culturi de cîmp, cum ar fi cartofii, sfecla, porumbul, pajiștile naturale.Printre realizările de seamă ale chimiștilor craioveni se numără și cele din domeniul fabricației de catalizatori, redueîndu-se astfel importul acestor produse. In prezent’, Combinatul chimic Craiova asigura întregul necesar de catalizatori pentru toate instalațiile de amoniac de mare capacitate din țară, avind și disponibilități pentru export. (Nicolae Băbălău).
sportivelor balcanice de atletism. Din Ioturile României pentru această tradițională întrecere fac parte, printre alții, Mihaela Loghin, Vali Ionescu, Cristleana Cojocafu, Liliana Năstase, Elena Lina, Mitica Junghiatu, Nicu- lina Vasile, Mihaela Pogăceanu și Florența Crăciunescu (la feminin) și Petru Drăgoescu, Liviu Giurgian, Iile Floroiu, floria Toboc, Mihai Ene, Constantin Militaru și Ion Zam- firache (la masculin). ® La Balcaniada de atletism pentru juniori, desfășurată în localitatea Hania din Insula Creta, sportivii români s-au clasat pe locul întîi în zece probe, printre învingători numărîndu-se Cleopatra Pălăcian (9’01”81/100 la 3 000 m), Corina Roșioru (11”48/100 la 100 m), Maria Pintea (2’03”52/100 la 800 m), Marius Cirligeanu (14”60/ 100 la 110 m garduri) și Victor Barbu (8’12’’ la 3 000 m).

în aceeași zi, la ora 17,35, s-a produs un alt cutremur în zona Vrancea, la adincimea de 100 km, avind magnitudinea 5,2 (scara Richter) și intensitatea în zona epicentrală de VI grade (scara Mercalli), Iar la București de V grade.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale.
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încheierea lucrărilor reuniunii consacrate celei de-a X-a 
aniversări a Conferinței pentru securitate și cooperare în EuropaJAKARTA 1 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Republicii Indonezia, Suharto, și doamnei Tien Suharto un cald salut prietenesc impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului indonezian prieten, urări de pace, prosperitate și progres.Mulțumind, președintele Suharto a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj de caldă prietenie împreună cu urări de sănătate, fericire personală, de noi succese și bunăstare poporului român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Republicii Indonezia a tovarășului Gheorghe Petrescu, viceprim- ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-indoneziană de colaborare economică și tehnică.în cadrul convorbirii care a avut loc a fost subliniat faptul că raporturile prietenești dintre cele două țări și popoare cunosc o permanentă dezvoltare în spiritul înțelegerilor convenite cu ocazia vizitei oficiale efectuate în Indonezia de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

Acțiuni și luări de poziție 
pentru pace și dezarmare

Hpel Ia încetarea experimentării, producerii 
și desfășurării de arme nucleare

cum relatează agenția Press Trust i 
of India, intr-o declarație comună ! 
adresată primarului orașului nipon * 
Hiroshima, centru urban care a cu- i 
noscut la 6 august 1945 consecințele ? 
catastrofale ale bombardamentului ț 
nuclear, se reliefează că „nu există ț 
un mod mai potrivit de a come- ; 
mora victimele de la Hiroshima > 
decît acela de a ne spori eforturile ț 
pentru atingerea acestor obiective".

........................... . . ț

(Agerpres). — Șefii de 
guvern din Argentina, 

Mexic, Suedia și

DELHI 1 
stat sau de
Grecia, India, Mexic, Suedia și 
Tanzania au lansat un nou apel la 
încetarea totală a experimentării, 
producerii și desjășurării de arme 
nucleare și a sistemelor de trans
portare a lor la țintă, subliniind 
importanța neadmiterii militarizării 
spațiului cosmic și încheierii unui 
tratat privind interzicerea 
riențelor cu arma nucleară.

ex’pe- 
După

’ „Știința trebuie să fie pusă în slujba progresului j 
j și fericirii -------- ” "
i TOKIO 1 (Agerpres). — Simpo- 
J zîonul internațional al oamenilor 
ț de știință de la Tokio „Pentru in- 
i terzicerea și lichidarea totală a ar- 
1 melor nucleare" s-a încheiat prin 
i adoptarea unui apel la unitate de 
i acțiune pentru preîntâmpinarea u- 
ț nei catastrofe nucleare. Acest 
l forum, la care au participat 230 de 
« personalități științifice nipone și 
ț din alte țări ale lumii, se înscrie în 
ț Cadrul acțiunilor de marcare a 
< patru decenii de la bombardamen- 
5 tele atomice asupra orașelor japo- 
ț neze Hiroshima și Nagasaki, de
,1 prevenire a unui război nuclear și 
’ de oprire a cursei aberante a 
\ înarmărilor — relatează agenția 
\ T.A.S.S.

ședintele Republicii Socialiste România. A fost reafirmată hotărîrea de 
a se da un nou și substanțial impuls conlucrării dintre România și Indonezia, îndeosebi prin extinderea cooperării economice și creșterea volumului schimburilor comerciale, în interesul celor două popoare.La primire a participat J. B. Su- marlin, ministrul planificării dezvoltării naționale, președintele părții indoneziene în comisia mixtă guvernamentală.

★La Jakarta au avut Ioc, în perioada 30 iulie — 1 august, lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Indonezia. A fost analizat stadiul relațiilor de cooperare economică și al schimburilor comerciale și au fost identificate noi posibilități și stabilite măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea acestora în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. La încheierea lucrărilor a fost semnat un protocol în care se prevăd acțiuni concrete pentru extinderea în continuare a colaborării reciproc avantajoase în domeniile industriei, transp'ortului feroviar, energeticii,1 electrotehnicii, siderurgiei, agriculturii si pescuitului și în alte sectoare ■ de interes comun.

*

*

oamenilor" $
Datoria oamenilor de știință în | 

epoca nucleară — se arată în do- ■ 
cument — este de a acționa prin 
toate mijloacele pentru încetarea 
proiectării și producerii de noi arme 
de nimicire în masă. „Știința tre
buie să fie pusă în primul rînd în 
slujba progresului și fericirii oame
nilor, și nu pentru Crearea de noi 
și noi mijloace de distrugere''. 
„Astăzi, în ajunul comemorării a 
40 de ani de la bombardamentele 
atomice asupra orașelor Hiroshima 
și Nagasaki, 
menii „„ «..._______....____ ,
să se pronunțe împotriva războiu- ț 
lui, pentru interzicerea și lichida- i 
rea totală a armelor nucleare!" — ’ se spune în apel. ț

ț l 9I
i

ragasaki, chemăm pe toți oa- i
ii de știință din lumea întreagă J

(bin actualitatea politică)

HELSINKI 1 (Agerpres). — în capitala Finlandei s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor afacerilor externe, consacrată împlinirii a zece ani de la semnarea Actului final de. la Helsinki.După ce a subliniat importanța Conferinței de la Helsinki, actualitatea principiilor proclamate de Actul final, Raif Dizdarevici, secretar federal pentru afacerile externe al K.S.F. Iugoslavia, a arătat că, după zece ani de la adoptarea acestui important document, Europa și omenirea sînt și in prezent împovărate de neîncredere, de acumularea armelor, de crize și focare de criză, de deosebiri în gradul de dezvoltare și bogăție.Experiența istorică demonstrează că prin colaborare se pot înlătura chiar și cele mai mari bariere create de prejudecăți și neîncredere. Numai printr-o colaborare largă, la care îndeamnă Actul final, putem deschide calea spre asigurarea unei păci și securități reale.„Ne-am întrunit aici — a spus în cuvîntarea sa Karolos Papoulias, ministrul afacerilor externe al Greciei — pentru a marca în mod solemn deceniul Actului final de la Helsinki, document foarte important, contribuție la cauza păcii, securității și cooperării în Europa, pentru a releva încă o dată însemnătatea pe care o acordăm procesului de la Helsinki, pentru a reafirma atașamentul nostru la acesta".Grecia consideră asigurarea păcii, securității și destinderii drept piatră unghiulară a politicii sale externe, a arătat vorbitorul, relevînd că țara sa întreține relații prietenești cu toate țările învecinate de la nord. Aceasta servește drept exemplu concret al faptului că bunăvoința politică poate duce Ia colaborare constructivă și rodnică a țărilor cu sisteme economice și politice diferite.Joe Clark, ministrul de externe al 
Canadei, a relevat în cuvîntul său că „majoritatea țărilor au întîmpi- nat Actul final de la Helsinki cu speranță, dar și cu realism, ca pe un rezultat echilibrat al unor compromisuri. Acest document, semnat de toate statele, le-a dat acestora posibilitatea să-și aducă contribuția la slăbirea încordării între Est și Vest. Canada rămîne fidelă obligațiilor asumate.în alocuțiunea sa, ministrul afacerilor externe al K. F. Germania, Hans-Dietrich Genscher, și-a exprimat convingerea că situația internațională impune ca procesul C.S.C.E. să fie continuat și dezvoltat, în pofida unor decepții și eșecuri. El a relevat că toate statele trebuie să depună eforturi pentru promovarea procesului securității și cooperării în toate elementele ce îl alcătuiesc. în altă ordine de idei, ministrul vest- german a arătat că negocierile so- vieto-amerieane de la Geneva oferă posibilitatea unei noi faze a politicii realiste de destindere și că viitoarea întilnire dintre Mihail Gor- baciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și președintele S.U.A., Ronald Reagan, răspunde așteptării tuturor popoarelor.Luînd cuvîntul, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, ..a .subliniat că cei zece ani care au trecut de la semnarea Actului final de la Helsinki au demonstrat dorința popoarelor europene de a continua politica de destindere, relațiile de bună vecinătate și colaborare, proces care poate fi dezvoltat constructiv numai în condițiile resp’ectării prevederilor Actului final de către toate statele participante. Lipsa de voință politică 

pentru transpunerea în viață a procesului început la Helsinki, practica sancțiunilor economice, a boicotului și embargoului comercial, încercările de a folosi problema drepturilor omului ca un mijloc de imixtiune în treburile interne ale statelor suverane au consecințe negative in această direcție și ar putea constitui o amenințare pentru dreptul fundamental al omului — Ia viață și la pace, a precizat vorbitorul. El a salutat moratoriul sovietic cu privire la interzicerea unilaterală a oricăror experiențe nucleare, adre- sînd apelul ca și S.U.A. și alts stats nucleare să urmeze acest exemplu pozitiv.Subliniind importanța Actului final de la Helsinki, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, a prezentat poziția țării sale cu privire la diferite aspecte consemnate de Actul final de la Helsinki. Referindu-se la moratoriul sovietic cu privire la experiențele nucleare, ministrul britanic a declarat că statele occidentale vor examina cu atenție această hotărî- re. în același timp — precizează T.A.S.S. — el a încercat să diminueze importanța și semnificația politică a acestei noi inițiative sovietice.Ministrul de externe al R.P. Ungare, Peter Varkonyi, a relevat în alocuțiunea sa că problemele păcii și securității reprezintă o preocupare majoră a guvernului ungar, relatează agenția M.T.I. Ungaria, a a- rătat el. acordă o importanță deosebită revenirii la o politică de destindere și de luptă pentru dezarmare, îndeosebi nucleară. Vorbitorul a subliniat necesitatea permanentizării spiritului de la Helsinki, mențio- nînd că acesta reprezintă un imbold pentru lărgirea procesului cooperării dintre țări. în actualele condiții, a arătat de asemenea ministrul ungar, statele participante la procesul declanșat prin documentul semnat Ia Helsinki înțeleg că este necesar ca spiritul de destindere să cuprindă cît mai grabnic sfera militară.
HELSINKI

Întîlnîri ale ministrului român 

al afacerilor externeHELSINKI 1 (Agerpres) — Cu prilejul participării la reuniunea consacrată împlinirii a 10 ani de la semnarea Actului final de la Helsinki, ministrul afacerilor externe al țării noastre, Ștefan Andrei, a avut întîl- niri cu miniștrii afacerilor externe din Elveția, R.F. Germania, Austria, Franța, Italia, Finlanda, Iugoslavia, Ungaria, Liechtenstein, Cipru, Bulga
Întrevedere între miniștrii de externe 

ai U. R. S. S. și S. U. A„HELSINKI 1 (Agerpres). — în capitala Finlandei a avut loc o intre- vedere' intre ' Eduard Șevârdnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și secretarul de stat al S.U.A., George Shultz. După cum relevă agenția T.A.S.S., s-a procedat la un amplu schimb de păreri asupra relațiilor sovieto-americane și a unor probleme internaționale actuale. în perspectiva viitoarei întîlniri dintre Mihail Gorbaciov, secretar 

în secolul nuclear este necesar un nou mod de a gîndi, nu există și nu poate exista o soluție militară pentru rezolvarea problemelor interstatale — a declarat reprezentantul 
R. P. Bulgaria, Marii Ivanov, primadjunct al ministrului afacerilor externe. Vorbitorul a subliniat în context importanța negocierilor sovieto- americane de la Geneva cu privire Ia armamentele nucleare și cosmice și însemnătatea Conferinței de la I Stockholm pentru măsuri de încre- I dere și securitate pe continent. Europenii, a spus el, au avut de suportat consecințele a două războaie I mondiale și, de aceea, ei sînt cei I mai interesați în promovarea în continuare a politicii de destindere.Evocînd însemnătatea Actului final, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Oskar Fischer, a arătat că drumul deschis prin sem- I narea acestuia și-a dovedit valoarea I pe plan principial. Mai ales în a I doua parte a anilor 70, a continuat vorbitorul, relațiile dintre țările europene au devenit un simbol al posibilității destinderii bazate pe cooperarea dintre state cu orinduiri sociale diferite. Experiența arată că în toate cazurile în care a lipsit voința politică pentru coexistența [ pașnică și s-au făcut încercări de a ocoli principiile convenite s-a ajuns la accentuarea încordării și la înrăutățirea situației internaționale. în opinia R. D. Germane — a relevat vorbitorul — o co'titură în direcția însănătoșirii situației internaționale este posibilă, în acest scop sînt necesare tratative și voința de a accepta compromisuri.Luînd cuvîntul în Încheierea lucrărilor reuniunii, ministrul de externe al Finlandei, Paavo Vayrynen, și-a exprimat speranța că prin cu- vîntările miniștrilor, prin contactele realizate la Helsinki între parfrîci- panți s-a demonstrat excepționala însemnătate pe care o au încă Actul fina] și procesul Conferinței pentru cooperare și securitate în Europa în ansamblul său.

ria, Spania, Olanda, Malta, Grecia, Turcia.în cadrul întrevederilor au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor bilaterale ale României cu țările respective, precum și unele aspecte ale vieții internaționale, îndeosebi cele referitoare la Europa, dezbătute în cadrul reuniunii.

general al C.C. al P.C.U.S., și-președintele. Ș.U.A.. Ronald Reagan. Din paf tea 1 sdtHet'fca ™ precizează"'agenția T.A.S.S. — s-a subliniat că eforturile pentru pregătirea întîlnirii la nivel înalt trebuie concentrate, în primul rînd, pe problemele securității, depistării unor soluții eficiente ale problemelor legate de reducerea și, in final, de lichidarea pericolului nuclear.

Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Moscova 

întilnire prietenească între delegația tineretului român 
și delegația tineretului sovieticMOSCOVA 1 (Agerpres), — Joi, la Moscova, a avut loc o întilnire prietenească între delegația tineretului român, condusă de 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., și delegația tineretului din U.R.S.S., prezente la cel de-al XII- lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților.După ce a salutat participarea reprezentanților tinerei generații a României socialiste la această importantă manifestare ce se desfășoară în anul proclamat de Națiunile Unite drept An Internațional al Tineretului, Viktor Mișin, prim- secretar al C.C. al U.T.C.L. din Uniunea Sovietică, a prezentat preocupările tineretului sovietic pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al XXVI-lea Congres al P.C.U.S. A fost relevată dorința de dezvoltare continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre U.T.C.L. și. U.T.C., în spiritul tradiționalelor relații dintre partidele, țările și popoarele țărilor noastre, al înțelegerilor convenite la nivel înalt. Referindu-se la cel de-al Xll-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, vorbitorul a arătat că acesta re

Alte activități ale delegației româneîn cursul zilei de joi, tovarășul Nicu Ceaușescu s-a întîlnit cu Carlos Lage Davila, prim-secretar al Uniunii Tineretului Comunist din Cuba. Cu acest prilej s-a realizat un schimb de informații privind preocupările actuale ale tinerilor din România și Cuba și s-a subliniat dorința reciprocă de intensificare a raporturilor dintre organizațiile de tineret din cele două țări, in contextul larg al relațiilor româno- cubaneze, al înțelegerilor stabilite cu ocazia convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba.Conducătorul delegației tineretului din România a avut, de asemenea, o întilnire cu Pomvihin Thongvin, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Popular Revoluționar din Laos, prilej cu care s-a relevat dorința de extindere a raporturilor dintre cele două organizații, în spiritul evoluției generale a relațiilor de prietenie româno-laoțiene.Totodată, tovarășul Nicu Ceaușescu s-a întîlnit cu Carlos Cario-Cruz, conducătorul mișcării naționale de tineret din Nicaragua. A fost subliniată, în acest cadru, necesitatea soluționării pe cale pașnică, politică a situației din America Centrală, relevîndu-se dorința de dezvoltare a raporturilor de prietenie și solidaritate între tinerii celor două țări, conform înțelegerilor convenite la nivel înalt..In aceeași zi, tovarășul . Nicu Ceaușescu a avut convorbiri cu Nasser Kidoah, președintele Uniunii Generale a Studenților Palestinieni (G.U.P.S.), în cursul cărora s-a relevat sprijinul activ al tineretului și poporului român față de lupta poporului palestinian pentru drepturile sale naționale inalienabile, inclusiv crearea unui stat propriu, independent, precum și hotărîrea celor două organizații de a extinde, în continuare, raporturile bilaterale în spiritul relațiilor de solidaritate dintre P.C.R. și O.E.P. 

prezintă un binevenit prilej pentru ca tinerii de pretutindeni să-și întărească unitatea de acțiune în lupta pentru pace și progres economic și social.în continuare a luat cuvîntul conducătorul delegației tineretului din țara noastră, care a prezentat pe larg marile realizări ale poporului român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism, contribuția activă, entuziastă a tinerei generații la înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XÎII-lea Congres al Partidului Comunist Român. A fost subliniat cursul continuu ascendent al raporturilor * prietenești dintre U.T.C. și U.T.C.L., care se dezvoltă sub impulsul strînselor relații existente între P.C.R. și P.C.U.S., între România și U.R.S.S., în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul convorbirilor dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. Vorbitorul a evocat amplele acțiuni ce au loc în țara noastră sub generoasa deviză a Anului Internațional al Tineretului : „Participare, Dezvoltare, Pace", arătînd că delegația tineretului român ia parte la. festival animată de sentimentele prieteniei, colaborării și înțelegerii internaționale.
în luările lor de cuvînt în centrele. de dezbateri politice ale festivalului, reprezentanții tineretului român s-au referit pe larg la poziția României, Ia inițiativele constructive ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru salvgardarea vieții și a păcii, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale și edificarea unei lumi a independenței, colaborării și progresului, mai bună și mai dreaptă, pe planeta noastră. De asemenea, vorbitorii au dat expresie solidarității active a tineretului român cu popoarele și tineretul care luptă pentru libertate și independență, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație și exploatare, pentru dreptul de a fi pe deplin stăpîne pe destinele lor.în cadrul programului politic al zilei a fost marcată împlinirea a 10 ani de la semnarea Actului final de la Helsinki. Participanții la manifestare au subliniat însemnătatea istorică a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, precum și necesitatea de a se acționa cu toată hotărîrea pentru eliberarea continentului european de amenințarea nucleară, pentru destindere, securitate și colaborare fructuoasă între națiuni, relevînd în context rolul important ce revine tinerei generații europene în eforturile consacrate înfăptuirii acestor deziderate de stringentă actualitate.

★Seara, pe scena teatrului „Mosso- viet" din capitala sovietică a avut ■loc - spectacolul de ■ gălă ' ai tineretului din Republica Socialistă România. la care au asistat activiști ai C.C. al P.C.U.S., reprezentanți ai unor ministere, ai C.C. al U.T.C.L., membri ai delegațiilor de tineret prezente la festival, un numeros public.într-o gamă variată de mijloace de expresie artistică, tinerii soli ai culturii românești — afirmați în marele concurs al muncii și creației „Cintarea României" — au oferit un spectacol de înaltă ținută artistică, viu aplaudat și apreciat cu căldură de cei prezenți.
Tensiune în creștere în Africa de Sudîn timpul din urmă, ca unul din evenimentele deosebit de îngrijorătoare ale vieții internaționale, se înregistrează o creștere bruscă și brutală a tensiunii din Republica Sud-Africană. Sfidînd protestele opiniei publice mondiale, care cere insistent să se pună capăt represiunilor și terorii din această țară, autoritățile ^rasiste de la Pretoria au recurs în ultimele săptămîni la un șir de acte criminale cu o frecvență nemaiîntîlnită nici în această țară, totul culminînd cu decizia de instaurare a stării de urgență în 36 de districte, începînd cu marile orașe Johannesburg și Port-Eliza- beth, unde mișcarea antiapartheid a luat în ultima vreme o amploare fără precedent. Ca rezultat al acestei măsuri, politia și armata au căpătat puteri discreționare. Ele reprimă cu brutalitate orice încercare a populației majoritare de a-și exprima protestul față de perpetuarea odioaselor practici ale politicii de apartheid, împotriva represiunilor sîngeroase la care se dedau forțele polițienești.Potrivit știrilor transmise de agențiile de presă, numai în perioada chiar atît de scurtă care a trecut de la instaurarea stării de urgență, peste 20 de persoane au fost ucise, iar circa 1 300 au fost arestate. La sediile Frontului Democratic Unit — principala organizație antiapartheid cu statut legal — al Consiliului sud-african al bisericilor, ca și la domiciliile unor persoane cunoscute prin poziția lor categorică împotriva regimului de discriminare rasială au fost efectuate percheziții. „Un val de represiune fără precedent în ultimii 25 de ani s-a abătut asupra R.S.A.", notează agenția France Presse.Desigur, adoptarea hotărîrii de a instaura starea de urgență nu constituie o surpriză. în ultima vreme, autoritățile de la Pretoria și-au făcut cunoscută de mai multe ori intenția de a recurge Ia măsuri represive excepționale pentru a înăbuși mișcarea de protest. Astfel, la 29 iunie, ele au hotărît prelungirea cu încă șase luni a interzicerii activității și reuniunilor inițiate de principalele grupări și organizații antiapartheid, precizînd că in- . terdicția are în vedere întregul teritoriu al țării.Aceste acțiuni, care se adaugă numeroaselor măsuri similare a- dopt.ate în ultimul an. dovedesc o dată în plus brutalitatea regimului de la Pretoria, neputința sa de a controla situația din tară și în 

ultimă instanță eșecul așa-zisei „reforme constitutionale". Căci, mult trîmbitatul program de restructurare a politicii fată de diferitele grupuri etnice, adoptat în vara anului 1984, s-a dovedit în practică o simplă încercare de „renovare" ■' a fațadei apartheidului. S-a văzut că unele măsuri adoptate, cum ar fi renunțarea la interdicțiile privind căsătoriile mixte," crearea unor „parlamente" fictive ale metișilor și indienilor — nu și ale populației majoritare — nu au modificat esența rasistă a regimului, 24 milioane de negri continuă să
® Instaurarea stării de urgență — o încercare de a înăbuși 
lupta populației majoritare © Asasinatul politic ca metodă 
cotidiană de guvernare @ O nouă forță ocultă organizată 

de rasiști — „escadroanele morții”

fie lipsiți de dreptul de reprezentare în organele legislative, iar cei mai mulți dintre ei sînt izgoniți în bantustane și nevoiți să trăiască în condiții mizere în ghetourile marilor orașe. Populația majoritară este, de asemenea, prima care suportă consecințele deprecierii situației economice a R.S.A. Pentru că economia sud-africană, așa cum remarcă observatorii politici, străbate cea mai gravă criză din perioada postbelică. Rândul, moneda națională, și-a pierdut în ultimii doi ani jumătate din valoare ; șomajul a crescut în ritm accelerat, ceea ce își găsește expresie în reducerea cu 15—20 la sută a numărului salaria- ților din rîndul populației negre ; inflația a atins în luna iunie 16,4 la sută.Toate acestea au avut ca rezultat creșterea tot mai accentuată a valului de nemulțumire a populației și apariția în viața politică a R.S.A. a unor evoluții noi, în multe privințe fără precedent. Dacă pînă de curînd demonstrațiile antiapart- heid se desfășurau cu o anumită periodicitate, în prezent ele au devenit atît de dese încît, practic, nu există zi în care să nu se înregistreze acțiuni de protest — într-o formă sau alta — împotriva politicii de apartheid. Potrivit afirmațiilor poliției sud-africane, zilnic se semnalează, în diferite regiuni ale țării, aproximativ 30 de incidente. Ele au loc de obicei în suburbiile 

marilor orașe: Johannesburg, Port- Elizabeth, Capetown, dar și într-o mulțime de localități mai mici, ceea ce dovedește extinderea considerabilă a ariei de desfășurare a mișcării antiapartheid, participarea unor categorii sociale tot mai largi, inclusiv din rîndul păturilor populației albe, altădată aflată departe de frămîntările vieții politice. Concomitent s-au multiplicat formele de boicotare a instituțiilor create de regimul rasist, respectiv a organismelor locale, care funcționau cu acordul Pretoriei.Comentînd amploarea mișcării 

pentru drepturi a populației majoritare din R.S.A., ziarele și agențiile de presă internaționale remarcă, totodată, ca unul dintre cele mai izbitoare aspecte ale situației din această țară, mijloacele tot mai brutale și mai sălbatice la care recurg rasiștii sud-africani. Autoritățile de la Pretoria au început să utilizeze acum asasinatul politic ca metodă permanentă, cotidiană de guvernare. în timpul demonstrațiilor, al grevelor, detașamente special pregătite folosesc în mod curent gazele lacrimogene, gloanțele de cauciuc și bastoane, provo- cînd numeroase victime omenești în rîndul manifestanților, ucigind fără alegere bărbați, femei și copii. Din august 1984 și pînă acum, ca rezultat al unor astfel de intervenții ale „forțelor de ordine", au fost ucise circa 500 de persoane, numeroase altele fiind rănite. în ultima vreme, metodele de reprimare a mișcărilor de masă au devenit însă și mai sălbatice. Polițiștii nu mai fac apel doar la gloanțe de cauciuc. Ei folosesc frecvent gloanțe obișnuite, deschid focul direct asupra demonstrațiilor.In același timp, pe lingă acțiunile brutale ale aparatului represiv, respectiv ale forțelor polițienești și ale armatei, autoritățile recurg în ultimul timp la elemente de extremă dreaptă, care acționează subteran, în maniera „escadroanelor morții"

„Vrem libertate, nu asasinate !" : lozinca purtată de acești demonstranți 
africani dă glas dorinței populației majoritare din R.S.A., însumînd peste 
24 milioane, adică aproximativ 75 la sută din totalul locuitorilor țăriice și-au ciștigat o tristă faimă în unele țări din America Latină. Astfel, în ultimele luni au „dispărut" în chip misterios mai mulți lideri ai mișcării antiapartheid, care au fost găsiți apoi asasinați. Potrivit declarațiilor făcute de reprezentanții mișcării antiapartheid, susținătorii politicii rasiste vor să-i elimine pe toți liderii populației o- primate din R.S.A., în primul rind pe cei care au în măsură mai mare capacitatea de a mobiliza masele.Aceste practici, ca și instaurarea stării de urgență nu pot intimida însă populația de culoare. De ' la 20 iulie, cînd s-a anunțat Introducerea măsurilor excepționale, în diferite localități din zona afectată de interdicții au continuat să aibă loc puternice acțiuni de protest. Funeraliile victimelor represiunii s-au transformat în adevărate manifestații de condamnare a regimului rasist. „înmormîntarea celor patru militanți antiapart- heid asasinați de agenți ai Pretoriei — notează agenția France Presse — s-a desfășurat în prezența a zeci de mii de sud-africani. Pe pancartele purtate de a- ceștia se putea citi «Opriți masacrele, arestați pe asasinii politici». în mijlocul mulțimii se puteau vedea patru sicrie drapate în culorile negru, verde și auriu ale Congresului National African (A.N.C.), organizație antiapartheid, interzisă de 25 de ani, ca și în culoarea roșie a Partidului Comunist sud-african".

Ca urmare a puternicelor acțiuni de protest care au însoțit funeraliile in comun ale celor căzuți victimă apartheidului, autoritățile rasiste au interzis, potrivit ultimelor telegrame ale agențiilor de presă, organizarea de asemenea funeralii, pe viitor ele putînd avea loc pe bază strict individuală și doar cu participarea membrilor familiilor respective. Este strict interzisă orice aluzie, în orațiile funerare, la situația politică din țară, inclusiv proclamarea stării de urgență.Sprijinind lupta eroică pentru drepturi a populației majoritare din R.S.A., opinia publică democratică de pretutindeni adoptă o atitudine tot mai hotărîtă față de escaladarea măsurilor represive din această țară. Ca o expresie a acestui larg curent de opinie, situația din Africa de Sud a format în ultimele zile obiectul unor dezbateri aprinse în Consiliul de Securitate, în Comitetul special al O.N.U. contra apartheidului, în alte organizații internaționale și a determinat numeroase personalități să ia atitudine publică fermă. Cu aceste prilejuri au fost exprimate cuvinte de aspră condamnare a regimului rasist de la Pretoria, cerîndu-se anularea stării de urgentă, încetarea represiunilor și terorii, adoptarea unor adevărate reforme, care să asigure drepturile legitime ale populației majoritare.
Nicolae N. LUPU
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| LA VARȘOVIA a avut loc o ședință a Seimului R.P. Polone, la• care au participat Wojciech Jaru- Izelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat polonezi. Depu-I tații forului suprem legislativ au I dezbătut raportul Comisiei Seimu- 1 lui cu privire la reforma economi- . că. adoptînd o hotărîre în acest sens. Au fost examinate și aproba-I te, de asemenea, o serie de alte acte legislative.
REUNIUNE MINISTERIALĂ 

CIIINO-JAPONEZĂ. La Tokio s-a 
I încheiat cea de-a patra reuniune ministerială chino-japoneză consacrată examinării unor probleme re- Iferitoare la schimburile comerciale, investițiile și transferul de tehnologie între R.P. Chineză și Japonia. După cum menționează 
I agenția China Nouă, miniștrii de externe chinez și japonez au semnat — la încheierea lucrărilor —■ un acord privind cooperarea în do- I meniul folosirii energiei nucleare I în scopuri 'pașnice.
I ÎNTREVEDERE. Președintele Tan- j zaniei, Julius Nyerere, a avut o întrevedere cu noul șef al statului Iugandez, generalul Tito Okello, aflat în vizită la Dar es Salaam, s-a anunțat oficial în capitala tan- Izaniană. Declarația dată publicității precizează că oaspetele a informat pe șeful statului tanzanian despre situația din Uganda, după 1 lovitura de stat militară de' la 1 27 iulie.
I MESAJ. într-un mesaj difuzat cu prilejul Zilei armatei libaneze, președintele' Libanului, Amin Gemayel, a relevat că în actuala
I situație critică prin care trece țara singura soluție rezidă în dialog și în efectuarea unor reforme se- | rioase.
I AUTORITĂȚILE ISRAELIENE 

DE OCUPAȚIE au impus restricții
Ide circulație în mai multe districte ale orașului Nablus de pe malul de vest al Iordanului, a anunțat pos-
Itul de radio Israel, citat de agențiile internaționale de presă. Surse palestiniene au precizat că militarii israelieni au lansat grenadeI lacrimogene împotriva locuitori- | lor. Totodată, au fost blocate căile de acces și reținute persoanele j așa-zis suspecte.

TIRG INTERNATIONAL DE I
CARTE. In capitala Republicii |
Zimbabwe s-a deschis cea de-a 
IlI-a ediție a Tirgului internațio- i 
nai de carte, la care sînt reprezen- I 
tate peste 30 de țări. România I 
participă cu un bogat și va
riat stand, la loc de frunte I 
aflindu-se operele președintelui | 
Nicolae Ceaușescu. Vizitând standul 
țării noastre, Nathan Shymuyarira, t 
ministrul informațiilor, poștelor și 
telecomunicațiilor al Republicii ‘ 
Zimbabwe, a apreciat că participa- . rea României ilustrează atenția pe 
care conducerea de partid și de I stat a României o acordă dezvoltă
rii continue și consolidării relații- I 
lor de prietenie și colaborare cu 
Republica Zimbabwe.

ACTIVITATEA NAVETEI SPA- I 
ȚIALE AMERICANE. După difi- I cultățile întîmpinate la lansare și în prima zi a misiunii orbitale, cei I șapte membri ai echipajului navetei spațiale americane „Challenger" au reușit în ultimele 36 de ore să , efectueze cîteva dintre cercetările incluse în programul de zbor. I Astronauții au procedat la studierea ionosferei, cu ajutorul unui I mic satelit pe care l-au lansat de | la bordul navetei, recuperîndu-1 după șase ore. i

BILANȚ. Forțele armate guver- • namentale din Salvador (F.A.S.) au pierdut 800 de militari — morți, I răniți sau dispăruți — în primele I șase luni ale acestui an, a declarat șeful statului major al F.A.S., ge- I neralul Adolfo Blandon. Potrivit | bilanțului comunicat de generalul Blandon, în cursul unei conferințe I de presă, pierderile se cifrează la I 211 morți, 567 răniți și 22 de mili- tari dați dispăruți.
POPULAȚIA JAPONIEI a depă- I șit 120 milioane locuitori. Potrivit unui comunicat oficial publicat la I Tokio, din acest total, 59 129 003 | erau bărbați și 60 878 809 femei. 1 Populația orașului Tokio era. la 1 < iulie a.c., de 11 898 701 locuitori.
CANICULA a persistat joi în . Grecia, mercurul termometrelor ur- I cînd la 45 de grade Celsius la La- I rissa. Potrivit unui bilanț preliminar. cinci persoane și-au pierdut I viata în urma unor tulburări car- I diace și respiratorii agravate de căldura toridă. i
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