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In întâmpinarea gloriosului jubileu de ia 23 âiagosi

FAPTE DE MUNCĂ REMARCABILE
CONSA CRÂ TE MARII SÂRBĂ TORI

Pretutindeni, in întreaga (ară, glorioasa ani
versare a actului istoric de la 23 August și 
Congresul al XIII-lea al partidului sint întim- 
pinate intr-o atmosferă de puternic avint in 
muncă. Cu toții, oameni ai muncii din unitățile

industriale, de pe șantiere, din agricultură, din 
celelalte sectoare ale economiei naționale iși fac 
un titlu de mîndrie din a raporta partidului, 
țării, izbinzile lor, realizările lor de prestigiu 
in cinstea celor două mari evenimente politice

ale anului. Din bogata cronică a întrecerii so
cialiste, înfățișăm astăzi citeva rezultate sem
nificative consemnate ieri de reporteri și co
respondenți ai „Scînteii".

O SĂPTĂMÎNĂ A PRO
DUCȚIILOR RECORD. De la 
Laminorul de tablă din Galati, uni
tate situată constant între fruntașii 
întrecerii socialiste, corespondentul 
nostru Dan Plăeșu transmite :

— în această săntămînă. colectivul 
secției profile formate la rece a 
realizat, zi de zi, 175 tone profile 
peste plan, ceea ce reprezintă un 
adevărat record în ce privește atît 
nivelul producției zilnice obținute 
suplimentar, cit si perioada în care 
s-a menținut un asemenea ritm de 
muncă. în felul acesta, de la înce
putul anului si pînă în prezent, pla
nul a fost depășit cu 5 400 tone pro
file. ceea ce marchează îndeplinirea 
înainte de termen a angajamentului 
asumat în cinstea zilei de 23 Au
gust. Și încă un ..amănunt" nu lipsit 
de importantă : din anul 1975. de 
cînd a fost pusă în funcțiune. în 
această modernă secție s-au produs, 
în total, peste 800 000 tone profile 
formate la rece. Inginerul-sef al în
treprinderii. tovarășul Gheorghe 
Șeitan, are însă pregătite si alte cî- 
teva date deosebit de interesante cu 
privire la dezvoltarea si rezultatele 
obținute pe ansamblul unității. îl 
ascultăm.

— în cei 40 de ani ai libertății

noastre, fondurile fixe ale unității 
au crescut de 36 ori. producția de 
laminate finite pline de 25 ori. va
loarea productiei-marfă de 71 ori, 
iar productivitatea muncii de'13 ori. 
Sint citeva cifre care evidențiază că 
in anii socialismului, și îndeosebi în 
ultimele două decenii. unitatea 
noastră a renăscut cu adevărat.

Si tot de pe malul Dunării, din 
județul Tulcea. Neculai Amihulesei 
se grăbește să ne anunțe că minerii 
din această parte a tării au declarat 
luna august lună record în producție.

— încă din prima zi de cînd și-au 
fixat acest obiectiv si în special în 
ultima săptămînă. minerii de Ia 
Altîn-Tepe si Mahmudia-Somova 
extrag peste plan însemnate canti
tăți de minereuri complexe, calcar 
siderurgic si cuartită. Ultimele cal
cule făcute vineri. 17 august, arată 
că, în felul acesta, de la începutul 
anului s-au extras suplimentar 7 000 
tone de cuartită si 5 000 tone mine
reu cuprifer. Cum s-a ajuns la aces
te însemnate depășiri ? Răspunsul îl 
primim de la inginerul Constantin 
Dumitru, directorul exploatării Al
tîn-Tepe.

— Prin organizarea superioară a 
muncii în abataje s-a reușit ca pro
ductivitatea muncii să crească cu 10 
la sută. în același timp, am acționat

Imagine a Combinatului petrochimic din Pitești
Foto : Sandu Cristian

în direcția extinderii mecanizării lu
crărilor in subteran. La orizontul 
minus 125. de exemplu, minerii au 
introdus instalații si mașini care 
mecanizează în totalitate lucrările. 
Drept rezultat, angajamentul asumat 
în cinstea zilei de 23 August de a 
realiza peste plan 3 000 tone mine
reu complex a fost îndeplinit îna
inte de termen.

SARCINILE DE EXPORT - 
ÎNDEPLINITE ÎNAINTE DE 
TERMEN. Vești bune ne transmite 
de la Combinatul petrochimic din 
Pitești si corespondentul nostru 
Gheorghe Cîrstea :

— Din calculele făcute de Ion 
Pietraru. șeful serviciului desfacere 
al combinatului, rezultă că. datorită 
cantităților mari de produse livrate 
în această săptămînă, planul la ex
port pe opt luni a fost îndeplinit cu 
15 zile mai devreme.

— Mai precis, revine interlocuto
rul, planul a fost depășit cu 150 mi
lioane lei. Succesul se datorează, în 
principal, calității superioare a pro
duselor si diversificării gamei sorti
mentale oferite partenerilor de peste 
hotare. Colectivul nostru lucrează si 
cu o eficientă ridicată. Stă mărturie 
în acest sens reducerea cu 27,1 lei 
a cheltuielilor totale la 1 900 Iei pro- 
ductie-marfă si cu 14,6 lei a chel
tuielilor materiale. Fruntașe ne com
binat sint colectivele care lucrează 
Ia rafinăria II. la instalațiile de po
limeri si olefine.

După cum ne relatează reporterul 
tiostru Gheorghe loniță. această 
săptămînă a fost declarată săptămi- 
nă record în producție si la între
prinderea de mașini electrice din 
Capitală, colectivul acestei binecu
noscute unităti angaiîndu-se să 
realizeze suplimentar in această pe
rioadă o producție-marfă în valoare 
de un milion lei si să livreze, tot 
peste plan. 30 motoare asincrone la 
export. Rezultatele obținute ne sint 
prezentate de inginerul-sef al uni
tății. tovarășul Matei Vlădeanu. 
„Pînă vineri. 17 august, la incheierea 
primului schimb, angajamentul a fost 
îndeplinit integral — ne spune 
acesta. Ca urmare, pină la în
cheierea săptămînii se va rea
liza peste plan o producție in va
loare de 1,2 milioane lei si vor fi 
livrate suplimentar la export 40 mo
toare asincrone".

MAI MULT Șl MAI EFICI
ENT. Acțiunile întreprinse în

numeroase unităti industriale din 
tară pentru realizarea de adevărate 
recorduri în producție se îmbină cu 
preocuparea stăruitoare pentru redu
cerea consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibili si ener
gie, în general pentru creșterea efi
cientei economice. Aflat la între
prinderea de rețele electrice din ju
dețul Botoșani, corespondentul nos
tru Silvestri Ailenei ne-a transmis : 
..Cu citeva clind în urmă, „contorul" 
județului Botoșani a înregistrat al 
21-rlea milion kWh economisit în 
acest an. Se confirmă astfel că eco
nomisirea reprezintă cea mai sigură 
si eficientă sursă de energie. Dealt
fel. economiile din acest an ale bo- 
toșănenilor echivalează cu producția 
hidrocentralei de la Bicaz pe timp 
de 4 zile. Inginerul Valentin Voicu. 
directorul întreprinderii, consideră 
acest fapt un succes important al 
întregului județ. Și aceasta deoarece 
toate categoriile de consumatori de 
energie electrică se înscriu cu eco
nomii. Cei 21 milioane kWh econo
misiți pînă acum echivalează cu ne
cesarul de consum al industriei în
tregului județ pe o durată de peste 
o lună si jumătate".

După cum ne relatează si cores
pondentul nostru Nicolae Mocanu, 
muncitorii si specialiștii de la între
prinderea de tractoare din Brașov 
caută permanent noi soluții pentru 
a produce mai mult si mai eficient.

— Din discuția care am avut-o cu 
inginerul Nicolae Costache, șeful 
compartimentului mecanic-șef al in- 

.treprinderii, ..am. reținut că. „zilele 
acestea au fost finalizate lucrările 
de modernizare a liniei automate de 
turnare-formare AFA-30 de la 
turnătoria de oțel. Care sint efectele 
economice ? în primul rînd, dublarea 
productivității muncii. Linia reali
zează acum 350 pînă la 400 forme în 
opt ore, față de 150 pînă la 200 forme 
înainte. Âpoi, reducerea de 5 pină 
la 6 ori a cheltuielilor materiale 
efectuate cu întreținerea și repararea 
liniei și, în sfîrșit, diminuarea efor
tului fizic, ceea ce permite ca 
această linie să poată fi deservită 
acum chiar numai de femei.

PRODUSE NOI, DE ÎNAL
TĂ COMPLEXITATE TEH
NICĂ. Prezent la întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău, cores
pondentul nostru Stelian Chiper 
anunță o premieră de prestigiu: rea-
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit, vineri, la Sna- 
gov, pe consilierul federal Pierre 
Aubert, șeful Departamentului Fe
deral al Afacerilor Externe al Elve
ției, care întreprinde o vizită oficială 
în țara noastră.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost discutate probleme legate de 
dezvoltarea bunelor relații româno- 
elvețiene. S-a convenit că trebuie 
analizate noi posibilități care să 
ducă la o creștere mai mare, pe baze 
echilibrate, a schimburilor econo
mice, la crearea unui cadru guver
namental în măsură să asigure lărgi
rea colaborării dintre cele două țări 
pentru construirea de obiective in
dustriale pe terțe piețe în interes re
ciproc.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme majore ale vieții in
ternaționale. evidentiindu-se că po
zițiile celor două țări sint identice 
sau foarte apropiate. S-a subliniat 
că, în primul rînd, se pune proble
ma opririi cursei înarmărilor, îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, înlătu
rării pericolului de război în Europa, 
asigurării unei politici de pace și 
destindere.

Menționîndu-se buna conlucrare 
dintre cele două țări în pregătirea 
Conferinței pentru securitate și coo
perare de la Helsinki, a reuniunii de 
la Madrid și a Conferinței de la 
Stockholm, a fost exprimată hotări- 
rea de a intensifica și extinde cola
borarea dintre cele două țări în sfe
ra relațiilor internaționale.

A fost pusă în evidență necesitatea 
ca toate statele să se mobilizeze în

vederea opririi cursei înarmărilor, 
asigurării păcii și securității pe con
tinentul nostru și în întreaga lume.

în cursul întrevederii s-a relevat 
necesitatea rezolvării pe cale pașni
că, prin tratative, a tuturor stărilor 
de încordare și conflict. De aseme
nea, a fost reafirmată poziția Româ
niei și Elveției în legătură cu impor
tanța soluționării problemelor țări
lor in curs de dezvoltare, inclusiv 
rezolvarea generală a problemei da
toriilor externe, instaurarea unor ra
porturi noi. pe baze echitabile între 
state, edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au fost de față Gaudenz von Salis, 
ambasadorul Elveției la București, 
și Ion Datcu, ambasadorul României 
la Berna.

Consilierul pentru probleme de comerț exterior al președintelui 
Republicii Islamice Pakistan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri, la Snagov, pe 
Hamid D. Habib, consilier pentru 
probleme de comerț exterior al pre
ședintelui Republicii Islamice Pakis
tan. general Mohammad Zia-ul Haq.

Mulțumind pentru onoarea de a fi 
primit de președintele României, 
oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a-i înmîna un mesaj

din partea șefului statului pakis
tanez.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită președintelui Mohammad 
Zia-ul Haq salutul său prietenesc și 
cele mai bune urări.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost 
examinat modul cum sint îndeplini
te hotărîrile luate la cel mai inalt

nivel in planul colaborării româno- 
pakistaneze și s-au evidențiat noi 
măsuri pentru extinderea și dezvol
tarea cooperării reciproc avantajoa
se dintre cele două țări.

A participat Vasile Pungan. minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

A fost de față Iqbal Hosain, am
basadorul Pakistanului la București.

Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu; pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit, la 17 august, la Sna

gov,’ pe ambifsad'or'urRegatulut’Tăfi- ' eh oCâziă ’ Ttfcfiștefîf misiunîi’sale In 
lor de Jos la București. Adrien 
Mansvelt. în vizită de rămas bun.

țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire cordială.

Ambasadorul Republicii Mali
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit, vineri, la Snagov, pe

Moussa Coulibaly, ambasadorul Re
publicii Mali la București. în vizită 
de rămas bun. cu ocazia încheierii

misiunii sale !n 
Cu acest prilej a 

vorbire cordială.
tara noastră, 

avut loc o con-Perfecționarea democrației muncitorești, revoluționare - direcție fundamentală de dezvoltare a societății noastre socialiste
Privind țara in lumina 

lui August
Însemnări de Vasile BÂRAN

Monumente
pentru

Pe harta geografică a 
„Țării Vrancei", pe unde- 
am călătorit de curind. 
m-au atras un sir de nume 
de un farmec legendar : 
Zboina Frumoasă. Tulnici. 
Astragalul Mare. IViușat, 
Muntele Condratu. Fîntîna 
lui Bucur, Frumoasele Mari, 
Dealul Piatra Roșie, Cer
dac, Vîrful Alunului. Dea
lul Suflețelului, Dealul 
Ursului, fnșeuarea Odo- 
basca, Muntele Zburătura, 
Muntele Murdanului... Apoi, 
Valea Putnei, Căldă
rile Zăbalei, Valea Coza... 
Și văd' mereu un călăreț 
intrebind. încolo si-ncoace. 
pe unde s-o ia s-ajungă, 
ca pe un tunel al timpu
lui real, pină-n anii noș
tri, spre Focșani si spre 
Soveja ? Și văd, la un loc, 
o așezare mitică româ
nească locuită de oameni 
simpli și frumoși, dar, mai 
ales, mîndri si puternici, 
frați buni cu codrii si 
uriașii lor de piatră, oa
meni care, ca și aceste pi
cioare de plai deasupra gu
rilor de rai. nu s-au clin
tit niciodată de la locurile 
lor. Mă uit la munții ro
tunzi. le rememorez nu
mele și-mi dau seama că 
■fiecare. croindu-si prin 
vreme legenda, simbolizea
ză un univers spiritual al 
locurilor acestea, care, cum 
spunea un ginditor. și-au 
format „o înflorire artistică 
in cînt. în slovă. în forme 
și culori prinzînd în mre
jele lor puterile nevăzute 
ale imaginației", dind drept 
argumente mai întîi „măș
tile. fapt ce amintește nu 
numai de daci, dar chiar 
de greci și etrusci".

Se înțelege, deci, că aici 
la curbura Carpatilor. te
ritoriul Vrancei a favorizat 
încă din zorii istoriei stră

vechiului pămint. grație 
condițiilor sale naturale si 
climaterice, o permanentă 
locuire a acestei zone unde 
rămas-au culturile Cris. 
Boian și Cucuteni și unde 
ramas-au obiecte de inven
tar ale păstoritului, agri
culturii și industriei fieru
lui de la începuturi, per- 
mițînd Vrancei dacice să 
se inscrie în sfera superi
oară a civilizației antice. 
Mă interesez de unde vine 
numele acestei „țări" si la 
Muzeul de istorie din Foc
șani mi se spune că denu
mirea1 de Vrancea (Vran- 
cha) apare scrisă intr-un 
document din (iată cit de 
exact) 2 iulie 1431. însem- 
nînd „Tara împădurită". 
Pe urmă deschidem una 
dintre cărțile celebre ale 
lui Dimitrie Cantemir. 
„Descrierea Moldovei", din 
care aflăm că „a doua 
republică, dar mai mică, 
din Moldova este Vrancea, 
din ținutul Putnei. la ho
tarul cu Valahia", unde lo
cuitorii sint oameni liberi 
care „se țin de legile lor".

Și-mi ziceam ascultînd : 
să citim mereu cărțile de 
căpătii pentru istoria nea
mului. Nu-i niciodată nici 
tîrziu, nici în plus să știi 
bine cine-ti sint părinții, 
ce minunați erau ei în vi
talitatea si demnitatea lor. 
Istoria Vrancei, ca si a tu
turor județelor noastre 
aleargă mereu în sus. în
spre zilele de azi. concen- 
trind. prin miezul ei. lup
tele de veacuri pentru eli
berarea socială si națio
nală. însăși istoria tării. 
Sminea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „...pe melea
gurile pe unde cu sute de 
ani în urmă Stefan cel
(Continuare în pag. a IV-a)

*(

***

Monumentele Dobrogei, 
pornind de la cele din 
zorii primului mileniu al 
erei noastre, sint însem
ne durabile ale dăinuirii 
și luptei neînfricate, ale 
statorniciei și eroismului. 
De cînd ne-am născut ca 
popor ne știm la Marea 
cea Mare, astfel denumită 
în înscrisurile pentru veș
nicie ale lui „Io, Mircea, 
mare voievod"; ne aflăm 
dintotdeauna aici, „la 
marginea mării" — mare
le leagăn de vise și dor al 
lui Mihai Eminescu. Fră- 
mîntată de valuri ca isto
ria, deschisă spre lume ca 
albastrul cerului, Marea 
Neagră face parte din fi
ința noastră.

De aceea, chiar din pri
mele clipe ale Revoluției, 
ale lui August 23, forța 
întregii noastre istorii se 
alătura marinarilor, in
fanteriștilor și grăniceri
lor, se alătura lucrători
lor din port, de la căile 
ferate și țăranilor pentru 
a-i zdrobi pe hitleriștii 
care impinzeau Dobrogea 
și tot țărmul mării. In a- 
cea clipă de istorie a lui 
August 23, marele strateg 
al eliberării se dovedea 
Partidul Comunist Ro
mân. In acea clipă de is
torie, noua „armie româ
nă" ce lovea dușmanul 
„ca o mare tulburată" e- 
rau ostașii, muncitorii și 
țăranii — neînfricata eroi 
ai războiului antihitlerist. 
Acestora, cu adîncă recu
noștință, le este închinat 
MONUMENTUL VICTO
RIEI înălțat în muni
cipiul Constanța.

întruchipată poate de o 
mamă, de o soție sau de 
o soră. Patria victorioasă 
înalță spre cerul mării 
ramura din stejarii Car- 
paților, însemnul victo
riei, al libertății, al păcii. 
Gestul larg. înalt, trium
fător despică orizonturi

ale eroismului in lupte 
libertatea patriei

și deschide drumuri noi. 
' Drumuri ale vieții, dru
muri ale eforturilor, dru
muri ale împlinirilor.

Anii socialismului au 
jalonat drumurile Dobro- 
gei cu borne de renume 
în întreaga țară : ele se 
cheamă Constanța și Tul
cea, Medgidia și Mangalia, 
Midia si Năvodari, Giur- 
geni-Vadu Oii, Cobadin 
și Babadag. . Iar mai de

curind, in acest an jubi
liar — noua și marea ma
gistrală albastră a Dobro- 
gei și a întregii țări, mo
numentalul canal Dunăre 
— Marea Neggră, cea mai 
cutezătoare construcție 
ce eternizează „Epoca 
Ceaușescu".

Lucirile de aur ale Mo
numentului Victoriei iși 
au izvorul in strălucirea 
de aur a faptelor țării.

Aniversînd, anul acesta, patru de
cenii de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, putem afir
ma, cu profundă convingere, că una 
dintre cele mai mari înfăptuiri din 
această perioadă o constituie crea
rea, dezvoltarea și perfecționarea 
unui sistem autentic democratic de 
conducere a țării de către popor și 
pentru popor.

Privind retrospectiv cei 40 de ani 
ai libertății noastre, putem afirma 
că partidul a realizat un sistem nou, 
superior de conducere a țării, sistem 
ce cuprinde structuri politice, statale, 
obștești și de autoconducere munci
torească. prin care poporul român, 
liber și stăpîn pe soarta sa, înfăp
tuiește conducerea democratică a în
tregii vieți economice, politice, so
ciale și culturale.

Instituirea acestui sistem, dezvol
tarea și perfecționarea sa de la cu
cerirea puterii de către oamenii 
muncii și pînă la realizarea statului 
democrației muncitorești, revoluțio
nare, constituie rezultatul unui pro
ces revoluționar îndelungat, proces 
ce a pus în valoare contribuția crea
toare a Partidului Comunist Român 
la dezvoltarea tezelor socialismului 
științific despre stat și drept, pu
tere politică și democrație. Acest 
proces istoric a cunoscut și cunoaș
te cele mai înalte cote politice și re
voluționare îndeosebi după Congresul 
al IX-lea. de cînd în fruntea parti
dului se află cel mai iubit fiu al 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ilustru militant revoluțio
nar, personalitate de recunoscut 
prestigiu politic, social și uman in 
Întreaga lume contemporană.

Cucerind puterea politică, realizînd 
o economie națională de tip socialist, 
dezvoltînd știința și cultura, poporul 
român a realizat, totodată, o demo
crație economică și socială de tip 
nou, un sistem de structuri organi
zatorice de conducere profund de
mocratice, atit prin modul lor de 
formare, cit și prin funcțiile și 
mijloacele de realizare a acestor 
funcții, prin principiile de organizare 
și funcționare, care asigură partici
parea maselor largi populare la con
ducerea societății, legalitatea socia
listă, centralismul democratic, con
ducerea colectivă.

Instituționalizarea acestor struc
turi organizatorice de conducere 
democratică răspunde deplin și efi
cient telurilor celor mai înalte ale 
partidului nostru comunist : dezvol
tarea orinduirii și înflorirea națiu
nii socialiste, creșterea continuă a 
bunăstării materiale și culturale a

poporului, asigurarea libertății și 
demnității omului, afirmarea multi
laterală a personalității umane. în 
cadrul acestor structuri profund de
mocratice se disting, prin funcțiile 
lor, organele de stat, prin care po
porul exercită puterea lui suverană 
— Marea Adunare Națională și con
siliile populare, organe ale puterii 
de stat alese de către cetățeni prin 
vot universal, egal, direct și secret. 
Alese direct de către popor, Marea 
Adunare Națională și consiliile popu
lare constituie baza întregului sistem 
de organe de stat, trăsătură în vir
tutea căreia ele aleg toate celelalte 
organe de stat, le stabilesc compe
tențele și le controlează activitatea.

Față de rolul deosebit al organelor 
puterii de stat, in mod firesc și 
preocupările legislative și practice 
s-au orientat spre democratizarea 
continuă a acestora, De aceea, în 
mod constant măsurile luate au ur
mărit o judicioasă reprezentare a 
tuturor categoriilor de cetățeni în 
Marea Adunare Națională și consi
liile populare, acestea cuprinzînd, 
proporțional cu numărul populației, 
deputați din toate categoriile socia
le, de toate profesiile, atit femei cit 
și bărbați, atit tineri cit și vîrstnici, 
atit români cit și cetățeni români de 
altă naționalitate etc. Astfel, în 
Marea Adunare Națională, in martie 
1980, au fost aleși 369 de deputați, 
dintre care 130 lucrează nemijlocit 
în producție, 54 sint cadre de cer
cetare, inginerie tehnologică, proiec
tare, învățămînt, știință și cultură, 
31 sint ofițeri, juriști, economiști, 
medici, precum și reprezentanți ai 
cultelor. Din totalul deputaților, 122 
sint femei, asigurîndu-se in același 
timp și o judicioasă reprezentare pe 
naționalități, și anume : 332 depu
tați români, 29 deputați maghiari, 6 
deputați germani. 2 deputați de altă 
naționalitate.

Exigențele democrației socialiste 
sint realizate și prin legislația și 
practica propunerii mai multor can
didaturi pentru același mandat de 
deputat. Aceasta a imprimat noi tră
sături democratice alegerilor de 
deputați, sporind atît răspunderea 
deputaților față de alegători, cit și 
responsabilitatea politică și morală 
a alegătorilor, impunîndu-le o ma
tură chibzuință și exigentă opțiune 
pentru cei mai destoinici candidați. 
Astfel, la alegerile pentru Marea 
Adunare Națională, din 1980, în 41 
la sută din circumscripțiile electorale 
au fost propuși cite 2 candidați, iar 
în 10,6 la sută din circumscripții cite 
3 candidați.

O continuă democratizare a cu
noscut în țara noastră activitatea de

legiferare, lucru firesc față de fap
tul că prin lege se stabilesc cele mai 
importante măsuri în toate domeni
ile de activitate ; și față de realita
tea că impetuoasa dezvoltare econo
mică și socială a reclamat și o bo
gată activitate legislativă, activitate 
desfășurată de către Marea Aduna
re Națională și Consiliul de Stat. 
Astfel, plecîndu-se de la semnifica
țiile și importanța inițiativei legis
lative, știut fiind că a iniția legi în
seamnă a guverna, s-a lărgit sfera 
subiectelor inițiativei legislative, 
dîndu-se acest drept Comitetului 
Central al partidului, Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri, comi
siilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale. Camerei legislative a con
siliilor populare, Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României, Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Față de importanța legii în con
ducerea societății, s-a accentuat ca
racterul democratic al elaborării 
acesteia prin practica dezbaterii pu
blice a proiectelor de legi. Larga 
dezbatere publică, exigenta comu
nistă și principialitatea acestor dezba
teri determină Marea Adunare Na
țională să dea legilor pe care le 
adoptă conținutul ce rezultă din pro
punerile constructive făcute cu aces
te prilejuri. Practica adoptării legilor 
de către Marea Ad.unare Națională, în 
permanent contact și dialog cu po
porul, exprimă înfăptuirea participă
rii întregului popor la luarea decizi
ilor care privesc prezentul și viitorul 
tării.

Democrația socialistă se realizează 
și prin participarea cetățenilor la ac
tivitatea organelor de stat, și în
deosebi prin dreptul de control 
popular asupra modului în care or
ganele de stat, deputății și funcțio
narii iși îndeplinesc sarcinile ce le 
revin. Un rol deosebit in exercitarea 
controlului revine Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc. Aceste 
realități legislative și practice im
primă democrației noastre socialiste 
consistență și eficiență, punînd în 
valoare nu numai latura sa partici
pativă, ci și exigențele responsabi
lității legale, fiind îndeobște admis 
că o democrație adevărată nu poate 
fi concepută fără ordine și discipli
nă, în afara unei înalte responsabi
lități. Sistemul democrației munci
torești, revoluționare include, alături 
de organele de stat — într-o îmbi-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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A3 DE ANI DE MAS! IZBlNZI SUS STINDARDUL PARTIDULUI

DEMOCRAȚIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ
larg și puternic cadru stimulativ de participare a tuturor cetățenilor țării la conducerea societății

----------------FILE DE ISTORIE--------------------------------------------------------- ------

*

i
*

**
**
ț 
I
I 
ț
I
I
I

'i

j 
I I

I
i
i

13 APRILIE 1977. Moment de referință in perfecționarea democrației in țara noastră, în dezvoltarea și modernizarea agriculturii : are loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, primul Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi.

i
i 
i
i
i
iO mare diversitate destructuri profund democratice

•>pentru conducerea tuturor sferelor vieții sociale /
■ i

poierea pound-in miinue inn popor PUTEREA KONOMICA - IN MlINILE UHU MUNOI
Marea Adunare Națională — forul 

suprem al puterii de stat populare
Așa cum se prevede în Constituția Republicii So

cialiste România, Marea Adunare Națională este 
organul suprem al puterii de stat, sub conducerea 
și controlul căruia își desfășoară activitatea cele
lalte organe ale statului. în împuternicirile sale își 
găsește materializarea însăși suveranitatea poporu
lui. Aleasă prin vot universal, egal, direct și secret, 
M.A.N. exprimă, prin reprezentanții aleși ai maselor 
largi de oameni ai muncii, comunitatea intereselor 
fundamentale — economice și politice - ale clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectualității, ale tuturor 
categoriilor de țcetățeni, fără deosebire de națio
nalitate.

In Marea Adunare Națională sînt aleși 369 
deputați.

© 130 deputați lucrează nemijlocit în producție:
— 95 în industrie, construcții și transporturi ;
- 35 în întreprinderi agricole de stat, întreprin

deri pentru mecanizarea agriculturii, cooperative 
agricole de producție.

@ 54 deputați sînt cadre din domeniile cercetă
rii, ingineriei tehnologice, proiectării, învățămîntu- 
lui, științei și culturii. x

© 31 deputați sînt economiști, medici, juriști, ofi
țeri, precum și reprezentanți ai cultelor.

© 154 deputați dețin funcții de conducere in or
ganele centrale și locale de partid, de stat sau în 
organizațiile de masă și obștești.

@ Numărul de 122 femei alese în Marea Adunare 
Națională reflectă creșterea contribuției și a rolului 
femeii în viața politică, economică și socială a țării.

® Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate 
în toate verigile sistemului instituțional al democra
ției noastre socialiste. Din totalul de 369 deputați 
aleși în Marea Adunare Națională, corespunzător 
structurii naționale a populației, 29 sînt maghiari, 
6 germani și 2 de alte naționalități.

Consiliile populare - organe 
consecvent democratice 

ale autoconducerii și autogospodăririi 
teritoriale

• In cele 41 de consilii populare județene și al 
Capitalei, 236 de consilii populare municipale și 
orășenești și 2 705 consilii populare comunale au 
fost aleși :

62 164 DEPUTAȚI - muncitori, țărani, intelectuali, 
reprezentanți ai celorlalte pături sociale.
• Mai bine de 70 la sută din numărul total al 

deputaților aleși lucrează nemijlocit în producție.
® In conformitate cu legea electorală, în 91,8 la 

sută din circumscripțiile electorale municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, orășenești și co
munale au fost propuși cîte doi sau trei candidați.

® Aproximativ 53 la sută dintre deputății aleși în 
consiliile populare municipale și orășenești sînt 
muncitori, maiștri, tehnicieni, iar aproape 64 la sută 
din numărul total al celor aleși în consiliile popu
lare comunale sînt țărani.

© Din numărul deputaților aleși, o parte sînt ma

ghiari, germani sau de alte naționalități - cores
punzător structurii naționale a fiecărui județ.

Frontul Democrației și Unității Socialiste 
— expresie organizatorică a unității 

politice a poporului
Cel mai cuprinzător organism politic al țării, cu 

caracter revoluționar, democratic, reprezentativ — 
Frontul Democrației și Unității Socialiste — asigură 
participarea nemijlocită a oamenilor muncii la con
ducerea tuturor sectoarelor economico-sociale, a 
întregii societăți.

© Ca expresie a unității de voință și acțiune a 
tuturor claselor și categoriilor sociale, fără deose
bire de naționalitate, a coeziunii poporului în jurul 
partidului, Frontul Democrației și Unității So
cialiste reunește în rîndurile sale : Partidul Co
munist Român, Organizația Democrației și Uni
tății Socialiste ; organizațiile sindicale ; organi
zațiile de tineret și copii ; organizațiile de femei ; 
Comitetul Național „Oamenii de știință și pacea"; 
consiliile oamenilor muncii de naționalitate ma
ghiară și germană ; uniunile cooperatiste ; Consi
liul național al inginerilor și tehnicienilor ; uniunile 
societăților științifice medicale și ale cadrelor didac
tice; uniunile de creație ; Consiliul ziariștilor ; Co
mitetul foștilor luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului ; Comitetul pentru apărarea 
păcii ; Consiliul Național al Societății de Cruce 
Roșie ; culte ; alte organizații.

® Organizațiile componente ale F.D.U.S. parti
cipă la desemnarea candidaților de deputați.

— ORGANISME
Organizația Democrației și Unității 
Socialiste — cadru larg, superior 

de manifestare a democratismului
Organism democratic de esență nouă, creat pe 

baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la creșterea rolului F.D.U.S. în viața so- 
cial-politică a țării și îmbunătățirea organizării 
acestuia, ORGANIZAȚIA DEMOCRAȚIEI Șl UNI
TĂȚII SOCIALISTE asigură un cadru deosebit de 
larg, stimulînd participarea întregului popor la 
conducerea vieții sociale.

® In întreaga țară - în întreprinderi, instituții, în 
sate și cartiere - s-au constituit, pe baza unor ce
reri de înscriere individuale, organizații ale demo
crației și unității socialiste.

® O.D.U.S. reunește la ora actuală 4 milioane de 
membri - muncitori, țărani, intelectuali, gospodine, 
pensionari, bărbați și femei - care nu sînt mem
bri ai Partidului Comunist Român.

Controlul oamenilor muncii
Organizat și desfășurat sub egida Frontului De

mocrației și Unității Socialiste, controlul oamenilor 
muncii a devenit o practică socială permanentă și 
sistematică, o expresie concentrată a exercitării

© CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECO
NOMICE ȘI SOCIALE — întrunește atît caracteris
ticile unui organ de stat, cît și de partid și 
obștesc, îndeplinind atît funcții politice pe linie 
de partid, cît și funcții specifice pe linie de stat. Din 
anul 1982, acest forum democratic - larg reprezen
tativ, cu caracter deliberativ - funcționează cu atri
buții de Cameră Economică Legislativă, de adevă
rat parlament economic, care dezbate și avizează 
toate legile economice, planul și alte măsuri, îna
inte ca ele să fie prezentate Marii Adunări Națio
nale, și adoptă hotărîri obligatorii pentru toate or
ganele de stat și unitățile economice socialiste.

în industrie
© Ca organ suprem funcționează CONSI

LIUL NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII DIN 
INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI, CIR
CULAȚIA MĂRFURILOR Șl FINANȚE - AL CĂRUI 
PREȘEDINTE ESTE SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI. Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii numără 1 591 de membri.

® CONSILIILE OAMENILOR MUNCII REPRE
ZINTĂ O STRUCTURA ÎNCHEGATĂ DE JOS Șl' 
PÎNA SUS, BAZA ACESTEIA CONSTITUIND-O OR
GANELE DE CONDUCERE COLECTIVĂ ALE UNI
TĂȚILOR SOCIALISTE. La nivelul județelor activează 
consilii județene ale oamenilor muncii.
• CONSILIUL OAMENILOR MUNCII este orga

nul colectiv de conducere a întreprinderii, centralei 
industriale, ministerului și coordonează întreaga ac
tivitate a unității în care activează.

REPHEZENTATIVE ALE VIEIII SOCIMTfiîEHESTI
nemijlocite de către popor a controlului asupra 
tuturor domeniilor vieții economice și sociale.

® In cele aproape 47 000 de echipe cetățenești, 
alese la începutul acestui an, activează circa 
200 000 de oameni ai muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități ; sfera domeniilor 
de activitate supuse controlului s-a lărgit, cuprin- 
zînd în prezent aproape 150 000 unități economico- 
sociale de cel mai larg interes din orașe și sate : 
comerciale, prestatoare de servicii, de ocrotire a 
sănătății, cămine de copii și de bătrîni, creșe și gră
dinițe, cantine, transport in comun, stațiuni bal
neare, baze sportive ale instituțiilor de învăță- 
mînt etc.

Adunările cetățenilor
© Adunarea cetățenilor - organizată semestrial 

- dezbate raportul asupra activității desfășurate de 
consiliul popular și comitetul sau biroul executiv al 
acestuia ; face propuneri în legătură cu problemele 
ce urmează să fie examinate în sesiunile consiliului 
popular și în ședințele comitetului sau biroului exe
cutiv ; hotărăște, potrivit legii, în problemele pri
vind realizarea unor lucrări de interes obștesc, 
elaborarea schițelor de sistematizare a localităților, 
asigurarea pazei bunurilor, precum și in alte pro
bleme date în competența sa prin lege.

® Din cele 6 000 de consilii ale oamenilor mun
cii fac parte circa 114 000 muncitori, tehnicieni, in
gineri, economiști și alte cadre.

Adunările generale ale oamenilor muncii
® In întreprinderi, ADUNAREA GENERALĂ A 

OAMENILOR MUNCII reprezintă forul suprem al 
autoconducerii muncitorești. Adunarea generală 
are largi atribuții : dezbaterea planurilor economi
ce, aprobarea angajamentelor de producție și a 
contractului colectiv de muncă, aprobarea dării de 
seamă a organului de conducere colectivă ș.a.

In agricultură
Organul suprem de conducere al întregii acti

vități din agricultură este CONSILIUL NAȚIONAL 
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SIL
VICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR, care nu
mără 987 de membri.

în consiliile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție activează peste 80 000 de ță
rani cooperatori și specialiști.

Adunările generale ale cooperatorilor
® ADUNAREA GENERALĂ A COOPERATORILOR, 

organ suprem de conducere al cooperativei agri
cole de producție, dezbate și ia hotărîri în legă
tură cu toate problemele ce privesc activitatea eco
nomică și organizatorică a unității respective — pla
nurile și amplasarea culturilor, folosirea patrimo
niului comun, retribuirea muncii etc. — alege pe cei 
mai buni gospodari în conducerea cooperativei.

Asociațiile de locatari
în imobilele locuite de mai multe familii se con

stituie asociații de locatari.
© In conformitate cu Statutul privind organizarea 

și funcționarea asociației locatarilor, asociațiile își 
aleg organe de conducere : adunarea generală a 
locatarilor ; comitetul asociației ; comisia de cen
zori. Acestea au o activitate permanentă și asigură 
buna întreținere și gospodărire a locuințelor, chel
tuirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești 
ale asociației, antrenarea cetățenilor la acțiunile 
de înfrumusețare a zonelor din jurul ansamblurilor 
de clădiri, la păstrarea ordinii și curățeniei.

Comitetele de cetățeni
Ca un corespondent al asociațiilor de locatari, în 

acele zone ale orașelor și comunelor în care nu 
sint cartiere cu blocuri se organizează comitete de 
cetățeni.

® Comitetele de cetățeni cuprind zeci de mii de 
oameni - bărbați și femei, tineri și vîrstnici. Ele se 
afirmă ca formații democratice de stimulare a ini
țiativei și acțiunii cetățenești, pentru rezolvarea di
feritelor sarcini edilitare, de gospodărire și înfru
musețare a localităților.

Pagini realizate de Maria BABOIAN și Gheorghe MITRO1
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40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI
Am realizat un sistem unitar de conducere a țării de către popor, o democrație 

economică și socială de tip nou, care ne permite să valorificăm larg inițiativa, experiența 
și capacitatea de creație- a maselor în înfăptuirea Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

NICOLAE CEAUȘESCU

*
î
*

*

**

1

DE ISTORIE

înalta președinție a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai reprezentativ forum democratic al clasei noastre muncitoare : primul Congres al consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transporturi.

11 IULIE 1977. $i'° început lucrările, subO democrație a faptelor și răspunderii în interesul fiecărui cetățean și al întregului popor
i strinsa usiwa

PRIN CONSULTAREA
încă din anul 1965 — anul Congresului al IX-lea 

— în practica revoluționară a partidului nostru, în 
sistemul nostru politic socialist apărea o nouă 
practică democratică. Efectuînd sistematic vizite de 
lucru în județe, întreprinderi, șantiere, unități agri
cole și instituții din diverse domenii, inițiind con
sfătuiri naționale asupra celor mai importante pro
bleme ale construcției socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a creat și statuat un nou stil de condu-

© In cei 19 ani de cînd se află în fruntea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consecvent în 
aplicarea principiului cunoașterii nemijlocite a realităților și consultării largi cu masele, a efectuat

595 VIZITE DE LUCRU ÎN TOATE JUDEȚELE TÂRLI SI ÎN CAPITALĂ, 
ÎN 2080 UNITĂȚI ECONOMICE Șl SOCIAL-CULTURALE

In cursul acestor vizite a analizat - împreună cu muncitorii, specialiștii și cadrele de conducere - 
problemele concrete ale eficienței și dezvoltării.

Inițiind crearea cadrului instituțional pentru consultarea și atragerea celor mai largi categorii de 
oameni ai muncii ia elaborarea și dezbaterea programelor dezvoltării in toate sectoarele activității econo
mice și sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat la

214 CONGRESE, CONFERINȚE, CONSFĂTUIRI Șl ÎNTÎLNIRI DE LUCRU 
LA NIVEL NAȚIONAL

PROMOVAREA CONSECVENTA A PRINCIPIULUI AUTOCONDUCERII
Prin introducerea noului mecanism economico- 

financiar, pe baza hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie 1978, s-a trecut la o nouă treaptă, supe
rioară, în aplicarea autoconducerii muncitorești. 
Autoconducerea înseamnă participarea directă și 
responsabilă a oamenilor muncii, a cetățenilor la 
conducerea procesului de făurire a bunurilor mate
riale și spirituale de care ei înșiși se bucură, precum 
și la conducerea tuturor domeniilor vieții social- 
politice a țării. Autoconducerea are - ca laturi 
inseparabile — autogestiunea, autofinanțarea și 
autoaprovizionarea.

© AUTOGESTIUNEA. Realizarea în practică a 
autogestiunii se bizuie pe aplicarea noului meca
nism economico-financiar, care duce la creșterea 
puternică a cointeresării oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor de producție, pentru 
buna gospodărire a mijloacelor încredințate.

CU OAMENII MUNCII, 
SI ATRAGEREA LOR

cere — avînd la bază dialogul permanent cu cei ce 
muncesc, cu poporul, consultarea deschisă a mase
lor, analiza exigentă și amănunțită la fața locului, 
în miezul realităților concrete ale muncii pentru în
deplinirea exemplară a obiectivelor stabilite de 
partid. Este modalitatea practică prin care se con
feră activității de conducere realism, actualitate, 
eficiență.

® AUTOFINANȚAREA este extinderea autoges
tiunii pe un plan mai larg, acela al localităților. In 
realizarea autofinanțării se pornește de la posibili
tatea și necesitatea ca, valorificînd deplin resursele 
și energiile cetățenești locale, fiecare localitate 
să-și asigure întreținerea școlilor, căminelor cultu
rale, caselor de cultură, asistența sanitară, precum 
și dezvoltarea rețelei edilitare, un buget excedentar 
de venituri și cheltuieli, mijloacele necesare dezvol
tării economico-sociale și edilitare.

© AUTOAPROVIZIONAREA are la bază princi
piul socialist al repartizării pentru consum în raport 
cu producțiile realizate. Programele de autoaprovi- 
zionare asigură atît necesarul de consum local, cît 
și cantitățile cuvenite de produse pentru fondul de 
stat. Autoaprovizionarea, în spiritul eticii și echității 
socialiste, îmbină satisfacerea necesităților proprii 
cu asigurarea necesităților generale, ale întregii 
țări.

LARGI FARURI NAȚIONALE PENTRU ANALIZA SI DEZBATEREA ACTIUITAÎII
CONCRETE UIN RUMENII MAJORE Alt CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

Au fost instituționalizate ORGANISME DE 
LARGĂ CUPRINDERE, ADEVĂRATE FORURI NA
ȚIONALE, ce se întrunesc periodic spre a dezbate 
și soluționa probleme concrete ale activității în do
meniul respectiv. Prezentăm cîteva dintre ele :
• CONGRESUL OAMENILOR MUNCII. Congre

sul consiliilor oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe 
este forul suprem de conducere al clasei munci
toare. Se întrunește periodic, o dată la cinci ani. 
Congresul dezbate și stabilește - prin hotărîrile și 
programele ce le adoptă - principalele direcții de 
acțiune pentru creșterea rolului clasei muncitoare, 
al consiliilor oamenilor muncii în conducerea acti
vității economico-sociale, în realizarea programului 
de dezvoltare a industriei socialiste, a întregii eco
nomii.
• CONGRESUL ȚĂRĂNIMII, Congresul consilii

lor de conducere ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvicultură și gospodărirea 
apelor - cel mai larg forum de conducere al agri
culturii — dezbate și aprobă planul de dezvoltare a 
producției agricole pe o perioadă de cinci ani, sta
bilind cele mai bune măsuri economico-organizato- 
rice în acest sens.

© CONGRESUL CONSILIILOR POPULARE, insti- 
tuționalizat prin lege, asigură dezbaterea largă și 
aprofundată a problemelor dezvoltării economice și 
sociale în profil teritorial, conlucrarea consiliilor 
populare cu masele largi de cetățeni, principalele 
proiecte de legi care privesc activitatea organelor 
locale ale puterii și administrației de stat.

„TRIBUNA UEMOCRATIEI" - AMPLA TRIBUNA BE PARTICIPARE
CETĂȚENEASCA LA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȚÂRII

„Tribuna democrației" reprezintă o formă ori
ginală de dialog public. In cadrul adunărilor de 
acest fel — organizate de 'consiliile locale ale 
F.D.U.S. în comune, orașe, municipii — cetățenii se 
întîlnesc, de regulă lunar, cu activiști de partid 
și de stat, cu deputați, cu cadre din economie

© CONFERINȚA PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE dezbate, intre congresele 
consiliilor populare, modul în care organele locale 
ale puterii și administrației de stat acționează pen
tru îndeplinirea planurilor și programelor privind 
dezvoltarea economică și socială, aplicarea princi
piilor autoconducerii și autogospodăririi.

© CAMERA LEGISLATIVĂ A CONSILIILOR POPU
LARE este organul permanent, deliberativ, al con
siliilor populare. Este alcătuită din totalitatea depu- 
taților, membri ai comitetelor executive ale consilii
lor populare județene și al municipiului București. 
Printre altele, face propuneri Marii Adunări Națio
nale, Consiliului de Stat sau președintelui Republi
cii privind activitatea pe plan local în toate do
meniile.

@ CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL 
CULTURII SOCIALISTE se înscrie în ansamblul reu
niunilor destinate perfecționării continue a muncii 
politico-ideologice și cultural-educative de formare 
a omului nou. Reunind mii de participanți, aceste 
congrese se desfășoară sub egida F.D.U.S.

© CONGRESUL EDUCAȚIEI Șl INVÂȚÂMINTU- 
LUI a constituit — așa cum s-a consemnat și în do
cumentele adoptate - „cea mai largă, mai repre
zentativă și mai democratică reuniune din istoria 
școlii românești".
• CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A REPREZENTANȚI

LOR CONTROLULUI OAMENILOR MUNCII anali
zează, periodic, modul în care se organizează și se 
exercită controlul oamenilor muncii și stabilește mă
suri pentru perfecționarea în continuare a acestei 
activități democratice.

și din alte domenii, adresează întrebări, primesc 
răspunsuri de la autoritățile aflate de față și, 
împreună cu acestea, stabilesc măsuri pentru re
zolvarea celor mai diverse probleme care intere
sează viața lor și a localităților lor.
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nare dialectică — și alte forme or
ganizatorice de conducere : organele 
de partid și de stat, organizațiile și 
organele obștești, organismele auto
conducerii oamenilor muncii. Aceste 
forme organizatorice de conducere 
sînt rodul politicii creatoare a parti
dului. rodul specificului construcției 
socialiste in România, ele impunîn- 
du-se prin originalitate și eficiență. 
Organizațiile de masă și obștești, 
unite în Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste, formele autoconduce
rii muncitorești, precum adunările 
generale ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții, Congresul, 
Camera legislativă și conferințele 
consiliilor populare, celelalte foru
muri democratice de nivel național 
instituționalizate în țara noastră 
exprimă realitatea că poporul român, 
liber și stăpîn pe destinele sale, 
participă direct și conștient la con
ducerea democratică a țării. Ele sînt 

expresia cea mai evidentă a condu
cerii colective, principiu fundamen
tal instituit după Congresul al IX-lea 
al partidului la toate nivelurile con
ducerii politice, statale și obștești.

Democrația socialistă îșl găsește, 
de asemenea, expresie și realitate în 
sistemul drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor, care 
sînt de*  fapt cele mai importante 
mijloace de participare la conduce
rea democratică a țării. în raport 
direct cu condițiile economice, socia
le și culturale, societatea româneas
că asigură tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, largi 
drepturi și libertăți, cerindu-le, tot
odată, în spiritul concepțiilor celor 
mai înaintate despre democrație, șl 
îndatoriri fundamentale. Această 
trăsătură a democrației noastre ex
primă clar concepția socialistă pri
vitoare la drepturile fundamentale 
ale cetățenilor, o concepție nouă, re
voluționară, care, preluind tradițiile 
progresiste și umaniste in acest do

PERFECTIONAREA DEMOCRAȚIEI
meniu, a fost fundamentată, îmbo
gățită și dezvoltată de către Partidul 
Comunist Român. Deosebit de im
portantă este însă constatarea că 
această concepție socialistă despre 
drepturile, libertățile și îndatoririle 
cetățenilor urmărește să imprime 
tuturor acțiunilor umane un înalt 
spirit revoluționar, știut fiind că 
participarea cetățenilor la guverna
rea socialistă a țării este și trebuie 
să fie o participare conștientă, con
structivă, angajată și responsabilă.

Istoria, viața au arătat că toate 
mărețele realizări din acești 40 de 
ani care au trecut de la 23 August 
1944. dar mai cu seamă din perioada 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului, au fost înfăptuite în con
dițiile în care, de la un an la altul, 
s-a întărit puternic unitatea poporu
lui în jurul partidului, al secretaru

lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Partidul a devenit, în 
acești ani, centrul vital al întregii 
noastre societăți socialiste. în același 
timp, a devenit tot mai puternică 
unitatea dintre toate clasele și pă
turile sociale ce alcătuiesc orinduirea 
noastră socialistă. Datorită, în prin
cipal, dezvoltării echilibrate a' for
țelor de producție pe întregul teri
toriu al țării au crescut fără Înce
tare rîndurile clasei muncitoare, 
clasa conducătoare a societății, a 
devenit tot mai important rolul ță
rănimii și intelectualității în viața 
economico-socială a țării. Pe fondul 
marilor prefaceri revoluționare din 
țară au sporit, ca urmare a preocu
pării directe a partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, atribuțiile 
sindicatelor, organizațiilor de tineret

MUNCITOREȘTI
șl femei, ale celorlalte organizații 
obștești în viața societății ; s-au dez
voltat raporturile de colaborare, 
frăție și solidaritate între toți oame
nii muncii din România socialistă, 
fără deosebire de naționalitate. 
Frontul Democrației șl Unității So
cialiste. cel mai larg și mai repre
zentativ for al democrației noastre 
socialiste, asigură contribuția activă 
a poporului la înfăptuirea progra
melor ce privesc creșterea economi
că, dezvoltarea învățămîntului și ști
inței, progresul culturii, îmbunătăți
rea continuă a activității politice și 
educative.

Regăsim, în toate aceste realități, 
ideea de fond că unitatea de gînd și 
de voință a întregii noastre națiuni 
are ca trainic temei puternica afir
mare și manifestare pe care a cu

noscut-o, după' cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, democrația socia
listă. Pentru că nu pot fi cu ade
vărat uniți decît cei ce sînt egali în 
drepturi și Îndatoriri. Și nu poate 
exista cu adevărat unitate fără in- 
stltuționalizarea acelor forme și mo
dalități concrete care să asigure 
participarea eficientă a întregului 
popor la viața economico-socială a 
patriei.

Acum, în pragul marii noastre 
sărbători naționale, analiza cadrului 
larg al afirmării și manifestării de
mocrației muncitorești, revoluționare 
relevă, încă o dată, unitatea de mo
nolit a întregului nostru popor în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Deosebit de semnificativ, pentru 
tema ce face obiectul acestui articol, 
este faptul că Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.R. privitoare la realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la

cel de-al XIII-lea Congres, In func
ția supremă de secretar general al 
partidului, propunere care întrunește 
consensul național, va fi supusă spre 
dezbatere și aprobare tuturor orga
nizațiilor de partid. Este, aceasta, o 
înaltă dovadă a democratismului 
orinduirli noastre — în cadrul căruia 
comuniștii, oamenii muncii sînt 
chemați să hotărască In cele mai im
portante probleme ale vieții politice 
și economico-sociale. în aceste con
diții, unitatea întregului popor în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
încorporează abnegația patriotică, 
revoluționară a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, eroismul 
lor în muncă, hotărîrea de a face 
totul pentru ca România socialistă să 
urce pe cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație socialistă.

Conf. dr. loan MURARU



PAGINA 4 SClNTEIA - simbăfâ 18 august 1984

h întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

In anul 40 al libertății noastre, 
remarcabile realizări 

in întrecerea socialistă
Prezentăm. în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale. construcții, transporturi, precum și din unități agricole.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii 
iulie * *)  pe primele locuri se situează :

• Salutări de la Agigea : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
® Acțiunea „Autobuzul44 : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Zidul: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
@ Cu tine viața e frumoasă — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18, Tinerețea
patriei, tinerețea noastră — 20 : LU
MINA (14 74 16).
© Aventurile maimuței Nuki — 9;

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Suceava cu 763,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,6 la sută la 
producția netă în activitatea de 
construcții-montaj. 22,5 la sută la 
productivitatea muncii ; consumul 
propriu tehnologic a fost mai mic 
decît cel normat cu 0,3 la sută ; 
cheltuielile maxime la 1 000 lei 
producție de construcții-montaj au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 5,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a .energiei electrice și ter
mice Timișoara cu 702,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice si ter
mice Slatina cu 566,3 puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Chitila 

— București, cu 698,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 29,8 la sută la 
sonde terminate din foraj-total,
12,8 la sută la producția fizică la 
forajul de exploatare și injecție, 29 
la sută la viteza de lucru la forajul 
de cercetare geologică ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la volu
mul producției normate ce revine 
pe o persoană și la beneficii ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decît cele 
normate cu 16,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
7,5 Ia sută.

Locul II : Întreprinderea de foraj 
marin „Petromar“ — Constanța cu 
691,3 puncte.

Locul III : Schela de foraj Bă
lăria. județul Giurgiu, cu 315,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 946,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată, 9,2 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mal 
fost obținute la producția netă, ex
port, beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
0,2 la sută, iar cele materiale cu 
2,2 la sută.

Locul II : întreprinderea ..Răsă
ritul" — Brașov cu 753,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
produse refractare Aleșd, județul 
Bihor, cu 457,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT. 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" — București cu 1108,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,4 la sută Ia 
producția netă. 10,7 la sută la pro-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe șase luni.
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Mare a condus ostile spre 
bătălii și spre biruințe, 
ne amintim de luptele pe 
care poporul nostru a tre
buit să le ducă pentru 
a-și apăra ființa, pentru a 
forma națiunea română, 
statul national român. 
Luptele strămoșilor noștri 
au fost continuate si ridi
cate pe un plan superior 
de lupta clasei muncitoare 
și a țărănimii, cele două 
clase înfrățite care au 
transformat tara, au fău
rit viața la care visau 
strămoșii noștri mai lumi
nați. Viitorul tării pe care 
Eminescu l-a cîntat atît de 
frumos, viitorul pe care el 
l-a prevăzut se înfăptuiește 
astăzi prin munca poporu
lui condus de Partidul Co
munist". Fragmentul acesta 
îl reproduc dintr-o memo
rabilă cuvintare ținută cu 
prilejul uneia din vizitele 
făcute în Moldova după 
aproape un an de la Con
gresul al IX-lea si noi, 
scriitorii care-1 însoțeam 
pe secretarul general al 
partidului, ne spuneam cu 
mîndrie : iată, pe drumu
rile străvechi ale patriei 
trece azi conducătorul nou 

ducția fizică. 10,2 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la ex
port, producția-marfă vindută și în
casată. beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 
23,6 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 9,9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de
avioane București cu 722,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de
avioane Bacău cu 688,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE. 
MECANICĂ FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : Întreprinderea „Indus

tria tehnioa-medicală" — Bucu
rești cu 928,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,3 la sută la 
producția fizică. 22 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 

PANOUL FRUNTAȘILOR PE ȘAPTE LUNI ALE ANULUI
muncii ; depășiri de plan au mal 
fost obținute la export și la bene
ficii ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 2,1 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trometal" — Cluj-Napoca cu 823,7 
puncte.

Locul III: întreprinderea „6 Mar
tie" — Zărnești cu 756,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea chimică 
„Prodcomplex" — Tg. Mureș cu 
807,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,1 la sută la 
producția fizică, 5,9 la sută la pro
ducția netă. 4,4 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată. 2,7 
la sută la productivitatea muncii; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export, beneficii și la li
vrările de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 1,3 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 0,3 la sută.

Locul II ; întreprinderea de an
velope „Victoria" — Florești. ju
dețul Prahova, cu 804,8 puncte.

Locul III : Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș, cu 743,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de con
fecții cartoane „Mucart" — Cluj- 
Napoca, cu 917,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția fizică. 9,6 la sută la pro
ducția netă. 4,1 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export, be
neficii și la livrările de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 0,6 Ia 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 12,5 la sută.

Locul II : Combinatul de celu
loză și hirtie Brăila cu 860,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
hirtie cretată și carton ondulat 
Ghimbav cu 762 puncte.

al României, cel mai in 
măsură să o reprezinte la 
această vîrstă de aur. rod 
al luptei de secole pentru 
libertate și suveranitate 
națională.

Un deceniu mai tîrziu, 
într-o nouă vizită de lucru, 
dintre atîtea si atîtea alte
le în întreaga tară, la 
marea adunare populară

Călătoream, așadar, prin 
Vrancea, locul unde s-a 
descoperit „Miorița", poe
ma noastră fundamentală, 
urmată apoi de alte și alte 
balade, legende revenite 
astăzi — alături de noile 
creații populare — cu o si 
mai mare strălucire în re
pertoriul Festivalului na
țional „Cîntarea României".

centru admirabil, ci șl cu 
o industrie puternică — iz
vorul dezvoltării economi- 
co-sociale. izvorul prospe
rității de azi.

într-un cuvînt. in Vran
cea zilelor noastre, indus
tria. agricultura si cultura 
— cu atîtea strălucite tra
diții — reprezintă, la patru
zeci de ani de la vic

PRIVIND ȚARA IN LUMINA LUI AUGUST
din municipiul Focșani, se
cretarul general al partidu
lui sublinia : „...ne-am fă
cut impresii bune despre 
munca comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii de 
la orașe și sate ; ei reali
zează în bune condiții sar
cinile ce le revin din Pro
gramul partidului, aducind 
astfel o contribuție impor
tantă la mersul ferm înain
te al patriei noastre pe ca
lea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, spre 
comunism !“ Dobîndise. in
tr-adevăr, Vrancea. o nouă 
înfățișare — parte plină de 
farmec a tabloului întregii 
noastre patrii.

Călătoream, așadar, pe un 
teritoriu străvechi si nou. 
renăscut printr-un amplu 
prbces revoluționar. Fiind
că, înainte. Focșani se nu
măra printre așezările in
trate intr-un declin total — 
în cea mai mare parte o a- 
glomerare de hardughii 
ce-ar fi putut lua foc de la 
un singur băț de chibrit. A- 
cest oraș. Focșani, azi muni
cipiu, azi capitala județului 
Vrancea. s-a născut a doua 
oară în anii socialismului 
din temelii. El se poate 
mîndri azi. ca si toate’ orar 
șele tării, nu numai cu car
tiere noi. nu numai cu un

toria revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă și la aproape două 
decenii de la Congresul aî 
IX-lea al partidului, capi
tole fundamentale ale pu
terii și mîndriei, reprezen
tative pentru înfățișarea 
nouă a întregii țări.

Cîndva scrisesem că 23 
August ar putea fi numit 
sărbătoarea noastră de 
Anul Nou. Fiindcă ce a în
semnat 23 August 1944 decît 
un început de An nou. de 
ani noi, de viață nouă 7 
l-am văzut pe oamenii din 
Vrancea lntîmpinind cu noi

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Dorohoi, județul Botoșani, cu 
935,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16 la sută la pro
ducția fizică și la producția netă, 
9 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată. 5 la sută la pro
ductivitatea muncii. 4 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fos mai mici decit 
cele planificate cu 1.4 la sută, iar 
cele materiale cu 3,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Oradea cu 564,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Focșani cu 548,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : Combinatul poligrafic 

„Casa Scînteii" — București cu 
705,6 puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost depășiți cu : 6,3 la sută Ia
producția netă, 2,3 la sută la pro
ducția fizică. 3 la sută la produc
ția-marfă vîndută si încasată, 2,3 
la sută Ia productivitatea muncii ;
4,8 la sută Ia livrări la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost 

obținute lâ export si la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 1,3 la sută, 
iar cele materiale cu 0.2 Ia sută.

Locul II : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi" cu 679,4 
puncte. '

Locul III : întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie 1918“ Bucu
rești cu 600,6 puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vinuri 

și șampanie „Zarea" — București 
cu 1 016,2 puncte.

Principalii indicatori de plan eu 
fost depășiți cu : 16,3 la sută la 
producția fizică. 1,6 la sută la pro
ducția netă si la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export, beneficii si 
la livrările la fondul pieței ; con
sumurile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 11,7 la sută, iar cele 
de energie electrică si combusti
bili cu 20,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de țiga
rete București cu 990,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de bere 
București cu 737,9 puncte.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Girov, județul Neamț, cu 
980 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,2 la sută la 
producția de lapte de vacă. 21,2 la 
sută la livrările de lapte de vacă la 
fondul de stat ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la producția 
și la livrările de carne la fondul 
de stat ; cheltuielile la 1 000 lei 
producție au fost mai mici decît 
cele planificate cu 9,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 947,3 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Prejmer. județul Bra
șov, cu 714,2 punote.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCTII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I ; întreprinderea antre

priză de construcții-montaj Jilț, ju

dețul Gorj — Ministerul Minelor 
— cu 895,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,7 la sută la 
producția de construcții-montaj 
terminată. 29,3 la sută la producția 
netă, 9,9 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție 
de construcții-montaj au fost mai 
mici decît cele planificate cu 4,5 
la sută, iar cele materiale cu 0,3 
la sută ; consumurile de ciment, 
metal, combustibili si carburanți 
au fost mai mici decît cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea antre
priză de constructii-montaj Delta 
Dunării-Tulcea — Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare — 
cu 741 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză montaj și reparații centrale 
termice București — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini — cu 720,8 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Adjud cu 289,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,2 la sută la vo
lumul de transport. 2,7 la sută la 
productivitatea muncii. 6.6 la sută 
la volumul de reparații planificat.
2.1 la sută la greutatea medie 
brută a trenului de marfă ; consu
murile de energie electrică si com
bustibili , au fost mai mici decît 
cele normate cu 0,8 la sută.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Palas—Constanta cu 274,7 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Craiova cu 260 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană do 
poștă și telecomunicații Bistrița cu 
425,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4.8 la sută la vo
lumul activității de poștă si tele
comunicații în unităti fizice. 5 la 
sută la volumul de activitate pe o 
persoană ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii : cheltu
ielile la 1 000 lei venituri au fost 
mai mici decît cele planificate cu
5,8 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Iași cu
384.1 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Suceava 
cu 343,9 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Foișor — București cu 849,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări de servicii, 29 la sută la 
producția de construcții-montaj. 16 
la sută la volumul lucrărilor de 
întreținere, reparații curente și 
prestări în construcții. 20 la sută 
Ia prestări servicii pentru popu
lație, 5,5 la sută la beneficii. 22 
la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale și materiale la 
1 000 lei producție-prestatii au fost 
mai mici decît cele planificate ; 
consumurile de materii prime, ma
teriale. energie electrică si com
bustibili au fost, de asemenea, mai 
mici decît cele normate.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea 'clădirilor București 
cu 812,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții. reparații, administrare lo- 
cativă Brașov cu 771,9 puncte.

șl remarcabile Înfăptuiri 
Marea Sărbătoare și mă 
gîndeam că nimic, nici o 
acțiune nu poate fi mai de 
preț decît aceea de a în
frumuseța pămîntul. locu
rile pe care muncești si 
trăiești. Și-mi ziceam că 
dacă aș urca pe o creastă 
de munte, as vedea pînă 
departe uriașa prefacere 
petrecută pe aceste melea
guri moldave. Iar mai de
parte. aș îmbrățișa, ca sub 
înalte portaluri. întinderea 
întregii noastre țări ce se 
va primeni mereu sub ra
zele de far călăuzitor ale 
apropiatului Congres al 
XIII-lea al partidului, raze 
ce-și vor duce luminile 
pină în pragul mileniului 
trei.

Mă aflu, așadar, aici, în 
Vrancea, pe acest fermecă
tor „picior de plai", loc de 
unde se zăresc pînă departe 
cîmpii și dealuri, oameni și 
așezări. Și gîndul mă duce 
la o nouă „Românie pito
rească", atît de frumos 
imaginată și proiectată. în 
tot ce are poporul nostru 
mai dăruit, prin documen
tele partidului, prin orien
tările de zi cu zi ale secre
tarului său general, tovară
șul Nicolae Ceausescu.

Teatrul de stat din Tîrgu Mureș, elocventă expresie a dinamismului culturii socialiste, a deschiderii ei spre oamenii 
muncii Foto : Sandu Cristian

Marile ctitorii socialiste 
-izvoarele inepuizabile 

ale creației artistice
Victoria revoluției de eliberare 

socială și națională de la 23 Augusț 
1944 a deschis calea unor profunde 
transformări revoluționare, făuririi 
grandioasei opere de construire a 
socialismului pe pămîntul Româ
niei, înfăptuirii înaltelor idealuri de 
progres și civilizație ale poporului 
nostru. Complexul de valori spiri
tuale create in anii socialismului, 
în era civilizației contemporane, re
prezintă o parte integrantă a revo
luției și construcției socialiste. A- 
ceste valori, făurite cu pasiune și 
înaltă responsabilitate patriotică, 
exprimă aspirațiile nobile ale po
porului român, sensibilitatea și 
particularitățile inimitabile ale per
sonalității sale, constituind cu 
adevărat timbrul unei voci distincte 
— expresie a spiritualității româ
nești — în contextul umanismului 
avansat, al modernității epocii con
temporane care, în România, a în
ceput în istoricul August 1944.

Artă cu profundă forță de pătrun
dere, muzica este chemată să în
deplinească. o importantă funcție 
socială, avînd o deosebită forță de 
exprimare a sensibilității, concepți
ilor și idealurilor omului, exerci- 
tînd, totodată o puternică înrîurire 
asupra conștiinței ; ea este o oglin
dă vie a vieții și are capacitatea de 
a modela viața, de a o face mai 
frumoasă, mai înălțătoare. Muzica 
a fost dintotdeauna o prezență ac
tivă în viața poporului nostru, în 
marile epoci de luptă pentru eli
berarea națională și socială, contri
buind efectiv la împlinirea idealu
rilor progresiste pe plan material 
și spiritual, constituindu-se într-o 
veritabilă cronică sensibilă a isto
riei, puțind să anime in conștiința 
generațiilor înaltele aspirații ale 
națiunii noastre. „Este cunoscut că 
în fiecare epocă — spunea secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — marea artă 
reflectă imperativele vițții sociale, 
idealurile oamenilor, existența, 
munca și preocupările celor ce 
muncesc, că marii compozitori s-au 
confundat întotdeauna cu momen
tele de seamă ale istoriei țării Ior“...

Cunoașterea muzicii românești 
sub toate aspectele, a evoluției ei, 
a creațiilor reprezentative, a vieții 
muzicale în general, se înscrie în 
imperativele de făurire a persona
lității umane multilateral dezvolta
te. Veritabilă cronică sonoră a ma
rilor momente din istoria existenței 
noastre, muzica este un arc peste 
timp care a vibrat neîncetat și re
zonează amplu în contemporaneita
te. în muzică transpar cu pregnan
ță caracteristicile psihice ale po
porului nostru, echilibrul și dispo
nibilitatea spre visare, dar și ho- 
tărîrea, perseverența ; tot din mu
zică desprindem dragostea față 
de natură, față de oameni, hărnicia, 
vocația muncii, dăruirea de sine, 
eroismul.

în cei 40 de ani care au trecut de 
la 23 August 1944 și îndeosebi în 
perioada de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului nostru, crea
ția muzicală românească a dobîndit 
o înfățișare tot mai bogată în con
ținut și variată sub aspectul mij
loacelor de expresie. Bogatul pro
fil spiritual al omului nou, elanul 
cu care întregul nostru popor parti
cipă la opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, dragostea față de patrie, față 
de partid și de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
caracterul robust, optimist, încre
derea in viitor, în torțele creatoare 
ale națiunii — iată mieunatele iz
voare pururi vii din care-și sorb 
vigoarea și prospețimea compozito
rii, toți artiștii României de azi. 
Sub semnul vibrantelor chemări ale 
secretarului general al partidului, 
eforturile celor mai valoroși com
pozitori au la bază convingerea că 

în conținutul vieții socialiste, în 
tradiția folclorului nostru, in istoria 
patriei se află izvorul cel mai de 
seamă al originalității, calea cea 
mai durabilă pentru consacrarea 
creației românești pe plan național 
și universal. Muzica românească 
s-a îmbogățit cu lucrări valoroase 
în toate genurile, de la (dntecul co
ral și muzica ușoară pînă la for
mele ample simfonice, vocal-simfo- 
nice, muzică de cameră, operă și 
operetă — lucrări care redau în 
mod pregnant, convingător și nuan
țat, universul uman al epocii noas
tre. Rezultatele obținute pe planul 
creației s-au reflectat pozitiv în re
pertoriile instituțiilor și colectivelor 
muzicale de spectacole și concerte 
— profesioniste și de amatori — în 
acțiunile de popularizare a muzicii 
prin emisiunile radiotelevizate, prin 
tipar și disc, contribuind la sporirea 
eficienței activității cultural-educa
tive, la îmbogățirea vieții spirituale 
a maselor. Sint de menționat, de 
asemenea, realizările din domeniul 
criticii muzicale, al cercetării mu
zicologice care au pus mai bine în

Prof. univ.
Nicolae CĂLINOIU 

președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor, rectorul Conserva

torului „Ciprian Porumbescu”

lumină valorile muzicale create de 
poporul român de-a lungul istoriei 
sale.

Vasta operă de culturalizare și 
educare a maselor care are loc in 
țara noastră, antrenînd atît pe com
pozitori, oameni de știință muzica
lă, educatori și interpreți din insti
tuțiile și colectivele muzicale pro
fesioniste (14 filarmonici și orches
tre simfonice, 10 opere și teatre 
muzicale, 10 teatre de estradă, 11 
coruri profesioniste, 7 ansambluri 
de cîntece și dansuri, 35 formații 
folclorice), cit și miile de formații 
artistice de amatori reprezintă o 
amplă și măreață afirmare a 
geniului creator românesc. în a- 
cest generos cadru de formare și 
afirmare a tuturor valorilor, învă- 
țămîntul muzical — componentă 
importantă a vieții muzicale româ
nești — a cunoscut o impetuoasă 
afirmare, potrivit concepției tova
rășului Nicolae Ceaușescu care a 
conferit școlii rolul de principal 
factor de cultură și civilizație al 
societății. învățămîntul artistic mu
zical, prin natura sa integrat, se 
realizează în directă legătură cu 
viața, cu oamenii muncii și în mij
locul acestora, Contribuind astfel 
atît la nobila operă de educare a 
maselor, cit și la mai buna pregă
tire a viitoarelor cadre de muzi
cieni. Se poate aprecia că astăzi, 
mai mult ca oricînd, viața muzicală 
românească — creația, interpre
tarea, cercetarea, instrucția și edu
cația muzicală — se integrează în 
mod firesc în marea mișcare artis
tică contemporană, creîndu-și, prin 
lucrările muzicalo cele mai repre
zentative, ca și prin activitatea ta- 
lentaților noștri interpreți, prin 
concertele și spectacolele de înalt 
nivel artistic, un prestigiu bineme
ritat, confirmat ș’i prin numeroasele 
premii și distincții obținute atît în 
țară, cit și peste hotare, ajungîn- 
du-se aproape la 50 de premii in
ternaționale anual — ceea ce si
tuează România pe unul din locu
rile fruntașe, alături de țări cu în
delungată tradiție. Subliniind aceste 
rezultate importante, rezultate cu 
care ne putem mîndri, sîntem con- 
știenți de faptul că în raport cu 
cerințele actuale mai sint și neim- 
pliniri, atît pe planul creației și al 
interpretării muzicale, al învăță- 
mintului muzical, cit și pe planul 

aprecierii exigente, al dezbaterii 
largi, in spirit critic, a noilor valori, 
de pe pozițiile ideologiei partidului 
nostru. Trebuie să arătăm că mai 
a.par și sint difuzate și unele crea
ții muzicale de slabă calitate artis
tică, nesemnificative. Este necesar, 
de asemenea, să acord ărp o mai 
mare atenție dezvoltării în conti
nuare a unor genuri de largă au
diență la public, cum sint : rapso
dia, uvertura de concert, piese da 
virtuozitate și in mod deosebit 
creației în domeniul operei, opere
tei și baletului. Considerăm, de ase
menea, că este necesar să se facă 
mai mult pentru formarea și edu
carea tinerei generații, pentru ca 
încă de pe băncile școlii „cintecul" 
să se constituie ca o componentă 
de seamă in educarea comunistă a 
tineretului. Totodată, trebuie să 
facem mai mult pentru popu
larizarea peste hotare a înfăptuiri
lor culturii muzicale românești din 
trecut și de azi, astfel incit acestea 
să poată face cunoscute într-o mai 
mare măsură forța de creație, cul
tura, mesajul profund umanist al 
poporului nostru.

în condițiile socialismului, arta și 
literatura nu mai-sint un bun cul
tural pe care poporul și-l însușește 
în mod pasiv. Implicarea maselor 
de oameni ai muncii din țara noas
tră în amplul proces al activității 
cultural-artistice și educative a 
devenit o realitate incontestabilă și 
reprezintă una din marile cuceriri 
ale politicii umaniste a Partidului 
Comunist Român. Accesul nelimitat 
la crearea și receptarea valorilor 
culturale, ampla participare a ma
selor la făurirea acestor valori în 
cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României" constituie caracte
ristici fundamentale ale vieții 
noastre culturale, expresii ale uma
nismului societății noastre.

îmbunătățirea continuă a reperto
riului național, diversificarea for
melor și metodelor de contact cu 
masele largi de oameni ai muncii, 
turneele și deplasările colectivelor 
artistice în întreprinderi și institu
ții, în diferite localități, și îndeosebi 
în centre care nu dispun de insti
tuții profesioniste, au dus la lăr
girea ariei de cuprindere a publi
cului spectator, la creșterea intere
sului acestuia față de fenomenul 
muzical. Realizarea unei educații 
muzicale din cea mai fragedă vîrs
tă, lărgirea continuă a ariei de ac
țiune a tuturor instituțiilor muzi
cale prin concerte, spectacole și 
întîlniri cu oamenii muncii pentru 
satisfacerea necesităților culturale 
ale maselor și, în același timp, 
crearea de condiții pentru ca ase
menea necesități să sporească 
necontenit, intensificarea sprijinu
lui ce trebuie acordat mișcării ar
tistice de amatori, dezvoltarea 
deprinderii și Sragostei de a ascul
ta și înțelege muzica sint sarcini 
de cea mal mare importanță pentru 
noi, toți cei care ne desfășurăm ac
tivitatea în domeniul muzicii.

Un cadru optim pentru înde
plinirea acestor sarcini ne este 
oferit de Festivalul național „Cîn
tarea României", care constituie — 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „o largă mișcare de 
educație și creație, un adevărat 
festival al muncii și creației libere, 
o tribună vastă a manifestării spi
ritului militant, revoluționar, a 
afirmării conștiinței noi, socialiste". 
Este o datorie patriotică și cetă
țenească pentru noi toți slujitorii 
artei sunetelor — compozitori, in
terpreți, educatori și oameni de ști
ință muzicală — de a ne spori 
eforturile pentru a răspunde cerin
țelor actuale și de perspectivă ale 
culturii noastre socialiste, con- 
sacrîndu-ne întreaga putere de 
muncă ridicării Ia o nouă calitate 
a întregii vieți muzicale românești.

cinema 
10,45; 12,30; 14,15, Revanșa — 16; 18; 
20 : DOINA (16 35 38).
O Columna : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12; 16; 19.
© Străinul: DACIA (50 35 94) — 9;
12; 16; 19.
© Șapte băieți și o ștrengăriță : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20. la grădină 
— 20,30.
© Evadarea : FERENTARI (80 49 85) 
15,30; 17,30; 19,30.
© Probă de microfon : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cerul n-are gratii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Actorul și sălbaticii : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
© B.D. la munte și la mare : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
® Ca-n filme î MUNCA (21 50 97) — 
15; 17,15; 19,30.

• Imposibila iubire l PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
• Insula Wolmi ; TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Lupii mărilor : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Departe de Tipperary : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
® Locotenent Cristina : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,45;
18; 20.
© Pianke : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17,45; 20.
© Salutări cordiale de pe Terra î 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
® Lovitură fulgerătoare : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30. 

© Călăreții de dimineață : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
© Nava aeriană : FLACĂRA (20 33 40) _  1 S qn . i n qn . tn qn
© Răfuieli’ personale: ARTA (21 31 86) 
_  g. . 13• 15• 17• ig.
© Cineva ca tine ’: PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11.30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
© Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. la grădină —
20,45.
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Bătălia de pe Neretva : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12,15; 16,30; 19,30.
© Omul și fiara : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
• Cobra se întoarce : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

© Roiul: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marfă furată : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20.45.
© Par și impar : MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Rocky II : GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Yankeii: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
© Salamandra : GRĂDINA ARTA 
(21 31 86) — 20,45.
© îmi sare țandăra : GRĂDINA AU
RORA (35 04 66) — 20,45.
© La Nord prin Nord-Vest : GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 20,30.
© Adio, dar rămîn cu tine : GRA
DINA FEROVIAR (50 51 40) — 20,45.
© Cuscrii : GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.

© Febra aurului : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20,45.
® Afacerea Pigot : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,45.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 19,30.
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
vocal Martha Kessler și recital de 
orgă Nicolae Licareț — 19.
© Opera Română (13 18 57) — Portrete 
de artiști lirici români (comentează 
Cornel Stavru) — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 1'1, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Silvia — 19. 

© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Passacaglia (premieră) — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18; (Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : August 
eliberator — spectacol de sunet și 
lumină — 21.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Tres
tia gînditoare — 20.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30;
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) x 
Se caută o stea — 18,30.
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MANIFESTĂRI OMAGIALE
DEDICA TE ZILEI DE 23 A UGUST

în municipiile reședință de județ 
au continuat să se desfășoare sim
pozioane dedicate aniversării a 
patru decenii de la revoluția de 
eliberare socială și . națională, 
antifascistă și antiimperialistă. la 
care au luat parte oameni ai mun
cii din unități economice, din in
stituții de învățămînt, cultură și 
artă, membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, foști luptători și 
veterani de război, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești.

Desfășurate într-o atmosferă de 
puternică efervescență politică, re
voluționară, generată de apropiata 
aniversare a marii noastre sărbă
tori naționale, simpozioanele care 
au avut loc la Alba Iulia. Pitești, 
Oradea, Brașov. Cluj-Napoca. Tîr- 
goviște, Giurgiu, Miercurea-Ciuc, 
Iași, Zalău, Slatina, Satu Mare. Ti
mișoara. Rimnicu Vîlcea. Focșani 
au prilejuit o amplă reliefare a ro
lului Partidului Comunist Român 
în organizarea și conducerea actu
lui revoluționar de la 23 August 
1944. a participării poporului, a 
armatei române la lnfrîngerea fas
cismului. Au fost evidențiate, tot
odată. marile succese obținute de 
poporul nostru în cei 40 de ani de 
viață liberă, cu deosebire în peri
oada care a urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, denumită cu 
legitimă mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu".

în încheierea manifestărilor, în
tr-o atmosferă de profundă anga
jare patriotică, partlcipanții au 
adresat telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, prin care expri
mă înalta stimă și prețuire, pro
funda recunoștință față de eminen
tul conducător al partidului și sta
tului nostru, cel mai iubit fiu al 
națiunii, pentru neobosita activi
tate pusă in slujba progresului și 
înfloririi multilaterale a patriei, a 
bunăstării și fericirii poporului, a 
cauzei păcii și înțelegerii în lume. 
Totodată, se dă o înaltă apreciere 
contribuției de o deosebită valoare 
a tovarășei Elena Ceaușescu, re
marcabilă personalitate a vieții po
litice și sociale, om de știință de 
renume mondial, la marile înfăp
tuiri ale societății noastre socialis
te. la creșterea prestigiului Româ
niei în lume.

în telegrame se dă glas deplinei 
aprobări față de hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. privind realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
la cel de-al XîII-lea Congres, în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, văzînd în aceasta 
chezășia sigură a realizării cuteză
torului Program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, de creștere perma
nentă a prestigiului international 
al tării noastre.

Participanții la simpozioane au 
exprimat hotărîrea lor neclintită de 
a înfăptui neabătut politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului nostru, de a nu precupeți nici 
un efort, pentru, a-și spori .contri
buția la vasta operă de ridicare a 
României pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației socia
liste și comuniste.

Vineri a avut loc la Ministerul 
Afacerilor Externe un simpozion 
consacrat glorioasei aniversări a 
patru decenii de la victoria revo
luției de eliberare socială și' na
țională. antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944.

în cadrul simpozionului a fost 
exprimată satisfacția deosebită 
pentru mărețele înfăptuiri obținu
te de poporul român în perioada 
istorică inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, s-a dat glas, într-o 
emoționantă atmosferă de încre
dere și fierbinte patriotism, ade
ziunii depline a tuturor oamenilor 
muncii din Ministerul Afacerilor 
Externe la hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XIII-lea 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, chezășie sigură 
a afirmării demne a națiunii româ
ne. a propășirii României socialis
te. a înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 

dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Participanții la simpozion, într-o 
atmosferă de vibrant patriotism, au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune :

Ca activiști ai partidului în pro
movarea relațiilor externe ale pa
triei socialiste, oamenii muncii din 
ministerul nostru și-au manifestat 
mîndria profund îndreptățită pen
tru înaltul prestigiu international 
de care se bucură pe toate meri
dianele globului Partidul Comu
nist Român si Republica Socia
listă România.

Ei au dat o înaltă apreciere ac
tivității prodigioase si dinamice pe 
care o desfăsurati. prin inițiative
le si demersurile strălucite pe care 
le întreprindeți dumneavoastră, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, militant de frunte al 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale. pentru apărarea 
păcii, libertății popoarelor, pentru 
întronarea principiilor egalității și 
echității în viața internațională, 
pentru dezarmare generală, și in 
primul rînd pentru dezarmare nu- 
cleară, pentru edificarea unei noi 
ordini economice mondiale, pentru 
securitate si pace în Europa și în 
întreaga Iunie.

Pentru această neobosită activi
tate pe care o consacrati triumfu
lui păcii, eliminării cu desăvirșire 
a oricărei manifestări a vechii po
litici de asuprire, de forță si dictat, 
numele dumneavoastră s-a înscris 
în conștiința umanității ca simbol 
si stindard al luptei popoarelor 
pentru afirmarea națională. liberă 
si independentă.

Participanții la simpozion și-au 
exprimat profunda recunoștință și 
deosebita stimă fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. exemplu strălucit 
de dăruire si abnegație pentru în
florirea națiunii noastre, promotor 
și conducător eminent al științei 
românești, renumit savant pe plan 
mondial.

Conștient! de misiunea pe care o 
avem de îndeplinit ca militant! ai 
partidului nostru, ne angajăm în 
fata dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
să ne consacram întreaga energie 
si toate forțele pentru promovarea 
peste hotare a inițiativelor pe care 
le întreprindeți pentru salvgar
darea celui mai de preț bun al 
omenirii — pacea — pentru solu
ționarea trainică a tuturor proble
melor cu care sînt confruntate as
tăzi popoarele, pentru promovarea 
idealurilor de libertate și indepen
dență, de progres și prosperitate 
ale tuturor națiunilor, pentru înțe
legere, colaborare și prietenie intre 
toate statele lumii.

Alături de toți oamenii muncii 
din România socialistă, strins uniți 
în jurul dumneavoastră, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că ne vom consacra întreaga ener
gie și putere de muncă pentru a 
sluji cu abnegație și devotament 
interesele supreme ale poporului 
român, vom depune eforturi sus
ținute pentru a cinsti cu noi și 
importante realizări gloriosul ju
bileu al celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimpe
rialistă și a întimpina cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

în întâmpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de elibera
re socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și a Congre
sului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, la Ministerul Co
merțului Exterior si Cooperării 
Economice Internationale a avut 
loc simpozionul cu tema „Contri
buția hotărâtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Ia dezvoltarea si perfec
ționarea întregii activități de co
merț exterior și cooperare econo
mică internațională1’.

într-o atmosferă de puternică 
angajare revoluționară, participan
ta la simpozion au adresat secre
tarului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU, o 
telegramă, fn care se spune r

în acest an jubiliar, de bilanț al 
realizărilor și de deschidere a unor 

noi orizonturi, ne manifestăm sa
tisfacția deosebită și mîndria Pa
triotică pentru tot ceea ce poporul 
român a înfăptuit în anii de după 
al IX-lea Congres a! partidului — 
edificarea României moderne și 
creșterea fără precedent a presti
giului ei pe toate meridianele glo
bului. Toate acestea sînt indisolubil 
legate de activitatea dumneavoas
tră neobosită și clarvăzătoare, de 
dăruirea patriotică și pasiunea re
voluționară cu care ne călăuziți pe 
drumul glorios al socialismului și 
comunismului.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
deplina adeziune la hotărirea Ple
narei Comitetului Central cu pri
vire la realegerea dumneavoastră, 
la Congresul al XIII-lea, în funcția 
supremă de secretar general ai 
partidului, chezășie a înaintării ne
contenite a României pe drumul so
cialismului și comunismului, spre 
noi culmi de progres și civilizație.

Folosim acest moment sărbăto
resc pentru a exprima deosebita 
prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, alături de dum
neavoastră, aduce o contribuție 
deosebită la propășirea patriei 
noastre socialiste, la creșterea ro
lului și prestigiului ei în viața in
ternațională.

Conștienți de marea importanță 
Pe care o are comerțul exterior 
pentru dezvoltarea în continuare a 
României socialiste, puternic mobi
lizați de strălucitul dumneavoastră 
exemplu, ne angajăm solemn să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
transpune neabătut în viață sarci
nile și indicațiile prețioase pe care 
ni le dați, să vă urmăm neabătut 
în tot ce gindiți și întreprindeți 
pentru viitorul luminos al Patriei 
noastre dragi.

Sub genericul „Revoluția de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din 
august 1944 — moment crucial în 
istoria poporului român". Comisia 
română de istorie militară a orga
nizat simpozioane intr-un număr 
de 20 de municipii reședință de 
județ.

Consiliul Politic al Marelui Stat 
Major a organizat simpozionul in
titulat : „23 August 1944 — pagină 
luminoasă a istoriei naționale". 
Biblioteca Centrală a Ministerului 
Apărării Naționale găzduiește o 
expoziție de carte ale cărei ex
ponate relevă retrospectiva dru
mului parcurs de poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român. în cele patru decenii 
de transformări fundamentale, re
voluționare. de edificare socialistă 
a patriei. La Casa Armatei din 
Cluj-Napoca a fost prezentată pen
tru cadrele militare și familiile 
acestora expunerea „Partidul Co
munist Român — organizatorul și 
conducătorul glorioasei revoluții 
sociale și naționale, antifasciste șl 
antiimperialiste din august 1944“.

Expunerile prezentate în cadrul 
simpozionului „23 August 1944 — 
moment important în viata poporu
lui nostru", desfășurat la Casa 
Armatei din Iași, au reliefat sem
nificația victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. rolul 
Partidului Comunist Român în 
organizarea și desfășurarea între
gului proces revoluționar, partici
parea armatei la actul istoric din 
August 1944. la eliberarea țării și 
apoi la obținerea victoriei asupra 
Germaniei fasciste. Cu acest pri
lej au fost evocate remarcabilele 
succese ale poporului român ii) 
construcția socialistă. îndeosebi în 
anii de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în fruntea parti
dului și statului nostru.

în cadrul „Decadei cărții româ
nești" în garnizoana Sibiu a avut 
loc o întîlnire a elevilor Scolii 
militare de ofițeri activi „Nicolae 
Bâlcescu" cu Tedactorul-șef al re
vistei „Transilvania" pe tema 
„Poezia și proza românească în 
cei 40 de ani ai libertății noastre". 
Cu acest prilej a fost prezentată 
cartea „Transilvania — străvechi 
pămînt românesc" de general-loco- 
tenent dr. Ilie Ceaușescu.

„Onor în August" s-a intitulat 
spectacolul muzical-literar prezen
tat in fata ostașilor care se pregă
tesc să participe la parada mili
tară de la 23 August din Capitală.

La Casa Centrală a Armatei s-a 
deschis expoziția de numismatică a 
cercului de profil din cadrul in

stituției amintite, care cuprinde 
medalii, decorații, plachete, insig
ne, monede și bancnote emise în 
perioada 23 August 1944 — 23 Au
gust 1984 cu tematica inspirată din 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei, artei, culturii, armatei, 
sportului și a altor domenii de 
activitate.

BUCUREȘTI. în preajma apro
piatului jubileu al poporului ro
mân — ziua de 23 August — în 
Capitală continuă să se desfășoare 
ample manifestări omagiale. Ast
fel, la Cabinetul pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă al 
șectorului 1, în prezența a numeroși 
activiști de partid și cadre de con
ducere din întreprinderi și institu
ții, a avut loc un simpozion cu 
tema „România Ia a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă". Muzeul de isto
rie și artă al municipiului a orga
nizat o expoziție intitulată „Ani de 
mărețe înfăptuiri". în cadrul căreia 
sînt înfățișate, prin intermediul 
exponatelor, mari obiective indus
triale, agricole și sociale, realizări 
din anii 1 socialismului, reflectînd 
transformările revoluționare petre
cute în cei 40 de ani ai libertății 
noastre. La clubul întreprinderii 
„Semănătoarea" a fost prezentată 
pentru oamenii muncii de aici ex
punerea ’ „Insurecția armată, con
firmare a justeței concepției P.C.R. 
privind lupta întregului popor pen
tru apărarea patriei". „împliniri 
și .perspective — 40 de ani de mă
rețe transformări revoluționare 
sub conducerea partidului" a fost 
tema expunerii care a avut loc la 
casa de cultură .,Mihai Eminescu". 
Un mare număi- de muncitori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea mecanică de mate
rial rulant „Grivița Roșie" au audiat 
cu viu interes o expunere privind 
marile transformări petrecute în 
viața economico-socială a Capita
lei. cu deosebire în perioada care 
a trecut de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

IAȘI. La sala „Victoria" din Iași 
s-a deschis expoziția de pictură 
„Omagiu eliberării". Aceasta reu
nește peste 100 de lucrări semnate 
de reputați artiști plastici ieșeni și 
din țară, ce înfățișează momente 
din trecutul glorios al poporului 
român, lupta sa de veacuri pentru 
libertate și independență națională, 
noul chip al patriei socialiste și al 
făuritorilor ei. mărețele realizări 
dobindite de oamenii muncii din 
țara noastră în /anii construcției 
socialiste și mai cu seamă în peri
oada de maximă înflorire și dez
voltare de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. La Hîrlău a 
avut loc o masă rotundă sub ge
nericul „Locul și importanta actu
lui istoric de la 23 August 1944", 
la întreprinderea de materiale de 
construcții din Iași _ — expu
nerea cu tema „Poziția Româ
niei. concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind necesitatea opri
rii cursei înarmărilor.- înfăptuirii 
dezarmării și apărării păcii", iar la 
întreprinderea de rețele electrice 
din aceeași localitate s-a desfășu
rat simpozionul intitulat _ „40 de 
ani de dezvoltare energetică a ju
dețului Iași".

GALAȚI. în ciclul „Ani de 
eroică luptă", la Muzeul mixt și bi
blioteca municipală din Tecuci au 
avut loc expuneri și prezentări bi
bliografice pe tema „Contribuția 
remarcabilă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în organizarea luptelor 
muncitorești împotriva fascismului 
și războiului". Sub genericul „Rea
lism și cutezanță revoluționară", la 
bibliotecile comunale gălățene, 
printre care Smîrdan, Fîrțănești, 
Gohor, Vînători, Fepu, Piscu, Bra
niștea și Suceveni, au avut loc pre
zentări și expoziții de carte social- 
politică cu t.ema< „Operele secre
tarului general- al' partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — contri
buție valoroasă la îmbogățirea teo- 

. riei și practicii revoluționare". La 
casele orășenești de cultură Tg. 
Bujor și Berești, formații artistice 
pionierești au prezentat emoțio
nante spectacole de muzică și poe
zie semnificativ intitulate „Copilă
ria noastră fericită — partidului o 
datorăm".

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Indonezia. ambasadorul 
acestei țări la București, Mohamad 
Isnaeni, a oferit, vineri seara, o re
cepție.

Au participat Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Vlad, ministrul petrolului, 
Ion Cioară, ministrul silviculturii, 
Traian Pop, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Paula Prioteasa, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai altor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de știință și artă, ofițeri, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră alti membri ai corpului 
diplomatic.

★Ambasadorul Republicii Gaboneze 
la București. Jacques Mombo. a ofe
rit. vineri, o recepție cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Ion Lăză- 
rescu, ministrul minelor, Gheorghe 
Cazan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internațio
nale, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centra
le, organizații de masă și obștești, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

★
S-a încheiat ediția 1934 a tradițio

nalelor cursuri de vară și colocvii 
științifice la limba, literatura, istoria 
și arta poporului român, organizate 
de Universitatea din București pen
tru profesorii, tinerii cercetători și 
studenții de la catedrele de romanis
tică de peste hotare. Actuala ediție 
a reunit numeroși participant din 
Europa și alte continente, care lu
crează în domeniul filologiei roma
nice sau care doresc să se speciali
zeze in limba și literatura română, 
în acest scop, ei au audiat, timp de o 
lună, prelegeri de limba și literatura 
română conferințe pe teme referi
toare la istoria și geografia Româ
niei, arta ,și folclorul poporului nos
tru, au luat parte la seminarii și lu
crări practice, la expoziții oglindind 
realizările dobindite de poporul ro
mân în cele patru decenii care au 
trecut de la mărețul act istoric de 
la 23 August 1944. (Agerpres)

Unitățile și subunitățile 
Ministerului Silviculturii 

au îndeplinit planul pe 8 luni 
în cinstea marii sărbători de la 

23 August, personalul muncitor din 
unitățile și subunitățile Ministerului 
Silviculturii au îndeplinit înainte de 
termen planul pe opt luni la princi
palii indicatori, creîndu-se astfel 
condiții ca. pînă la sfîrșitul lunii au
gust, să se obțină o producție-marfă 
suplimentară în valoare de peste 170 
milioane lei și beneficii de circa 40 
milioane lei peste prevederi. Succese 
însemnate au fost obținute în acțiu
nea de regenerare a pădurilor, in re
alizarea investițiilor. valorificarea 
pajiștilor si resurselor pădurii.

In telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de Biroul Executiv al Consiliu
lui Silviculturii se spune : Toate 
aceste rezultate sînt rodul aplicării 
neabătute a indicațiilor și orientări
lor dumneavoastră privind dezvolta
rea silviculturii românești, creșterea 
contribuției acesteia la realizarea ma
rilor obiective ale construcției socia
liste in patria noastră. Sîntem hotâriți 
să întimpinăm cu noi rezultate Con
gresul al XIII-lea al partidului, cx- 
primindu-ne astfel, prin fapte de 
muncă, nemărginita bucurie și ade
ziunea față de hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român privind realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de secretar general ai parti
dului. chezășia sigură a continuării 
mărețelor noastre înfăptuiri. înflori
rii României socialiste.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 19, 20 și 21 august. In tară : 
Vremea va fi relativ frumoasă, cu ce
rul schimbător. Vor cădea averse de

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R.P. BULGARIA

Automatizarea complexă a producției
în prezent. în nu

meroase fabrici și u- 
zine din Bulgaria 
funcționează peste 250 
de sisteme automate 
de dirijare a produc
ției. Una dintre direc
țiile de bază ale cin
cinalului în curs este 
dotarea economiei na
ționale cu peste 20 de 
sisteme complexe si 
cu aproximativ 1000 
de sisteme de automa
tizare și automate de 
dirijare a proceselor 
tehnologice. Traduce
rea în viață a acestor 
prevederi implică o 
dezvoltare rapidă a in
dustriei electronice

bulgare. A Început 
producția de serie a 
unor module tehno
logice automate, diri
jate de roboți. în nu
meroase întreprinderi 
au fost introduse mo
nitoare care contro
lează procesele de pro
ducție, în diferite sta
dii. Anterior, acest 
control era efectuat de 
un numeros personal 
de înaltă calificare și 
reclama adeseori un 
timp îndelungat. Sis
temele actuale, dotate 
cu microprocesoare, 
realizează operațiuni
le respective în cîte-

R.S.F. IUGOSLAVIA

Noî capacități ale industriei 
constructoare de mașini

Printre noile capaci
tăți ale industriei iu
goslave constructoare 
de mașini se numără 
fabrica de circuite in
tegrate din orașul Niș. 
Dotată cu instalații și 
aparatură modernă, ea 
realizează circuite in
tegrate cu o largă uti
lizare la fabricarea 
calculatoarelor, a di
verselor aparate elec
tronice, a sistemelor și 
echipamentelor de te
lecomunicații, a apara
turii medicale, a com
ponentelor electronice 
pentru . automatizări 
S.a. Intr-o primă eta
pă, noua fabrică va 
produce aproximativ 2 
milioane de circuite 
integrate pe an, ur- 
mînd ca in anii urmă

tori producția să cres- 
că de 1—8 ori.

în orașul Split a in
trat în producție o fa
brică de instalații elec
trice pentru utilaje 
miniere, precum și 
pentru industriile si
derurgică și a con
strucțiilor navale: Va
loarea produselor pe 
care noul obiectiv le 
realizează in acest an 
este estimată la 2,4 
miliarde de dinari. A- 
proximativ S0 la sută 
din produsele fabricii 
sînt destinate expor
tului.

Anul viitor urmează 
să fie dată in funcțiu
ne, la Negotin, in R.S. 
Serbia, o nouă fabrică 
de componente elec
tronice, al 'cărei echi

R.P. GERMANĂ

Extinderea transportului fluvial
De Ia începutul a- 

cestui an. relatează 
ziarul „Neues Deut
schland". prin portul 
Magdeburg — cel mai 
mare port fluvial al 
R. D. Germane — au 
trecut peste 2 500 
nave. Zilnic. în port 
se efectuează lucrări 
de încărcare si des
cărcare a aproximativ

6 500 tone mărfuri, 
ceea ce reprezintă cu 
o treime mai mult de- 
cît in 1980.

Cu cele nouă porturi 
fluviale ale sale, si
tuate în patru distric
te din R.D.G.. între
prinderea de trans
porturi navale „Mit- 
telelbe". cu sediul la

ȘTIRI SPORTIVE
BUZĂU

Au început campionatele naționale de gimnastică
Campionatele naționale de gimnas

tică feminină și masculină, care se 
desfășoară sub genericul „Cupei a 
40-a aniversare" au început ieri la 
Buzău prin concursul masculin pe 
echipe și, totodată, la individual 
compus. în fața unui public numeros, 
au avut loc întreceri de bună calita
te, conform așteptărilor lupta spor
tivă pentru primul loc dîndu-se între 
formațiile puternicelor cluburi bueu- 
reștene Steaua și Dinamo. A ciștigat 
formația gimnaștilor militari, antre
nor coordonator George Condovici, 
la o diferență de peste 3 puncte față 
de formația Dinamo, antrenată de 
Vasile Coșariu. De asemenea, la in
dividual compus sportivii de Ia 
Steaua au ocupat primele locuri in 
clasament astfel : 1. Emilian Nicula 
— 57,35 p ; 2. Octavian Ionașiu și
Aurelian Georgescu, la egalitate — 
57.20 p.

Astăzi după-amiază. sala sporturi
lor „Dacia" din municipiul Buzău va 
fi arhiplină, în așteptarea festivalu
lui de nivel mondial pe care îl vor

ploaie, însoțite și de descărcări elec
trice, pe alocuri în nordul șl estul țării, 
precum șl în zona de deal șl de mun
te șl izolat In rest. VIntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, izolat mal coborite în centrul 
țării, lat maximele între 20 șl 30 de 
grade, local mal ridicate în sudul țării 
în ultimele zile. In centrul țării șl în 
zona de munte se va semnala ceață. 

va secunde. Ele au 
fost realizate de Insti
tutul central de auto
matizare complexă din 
Sofia.

. în perioada 1982— 
1985, automatizarea 
complexă a producției 
și a dirijării acesteia 
se introduce cu precă
dere în construcțiile 
de mașini, energetică, 
siderurgic și în indus
tria chimică. Sînt su
puse. de asemenea, pe 
scară largă, mecaniză
rii complexe si auto
matizării operațiunile 
de încărcare-descăr- 
care. depozitare.

pament tehnologic este 
realizat, in cea mai 
mare parte, de în
treprinderi iugoslave. 
Totodată, in localitatea 
Grațaț se construieș
te o fabrică pentru 
echipament hidraulic, 
care va produce utila
je, agregate și mașini 
hidraulice pentru in
dustria materialelor 
de construcții, agricul
tură si pentru alte sec
toare ale economiei.

Sint numai citeva 
repere care ilustrează 
traducerea in fapt a 
planurilor de dezvol
tare continuă a indus
triei construcțiilor de 
mașini, importantă ra
mură a economiei na
ționale a R.S.F. Iu
goslavia.

Magdeburg, realizează 
un volum de trans
porturi de mărfuri de 
2,4 milioane tone 
anual. Principalele 
produse transportate 
pe căile fluviale sint 
materialele de con
strucție. cărbunele, 
minereurile si îngră- 
sămintele.

oferi, în primul rind, campioanele 
olimpice 1984 — Ecaterina Szabo,
Simona Păucă, Lavinia Aga'ch'e, 
Laura Cutina, Mihaela Stănuleț și 
Cristina Grigoraș — în întrecerea 
pentru titlurile de campioane ale 
României, întîi pe echipe, apoi la 
individual compus. (Stelian Chiper).

★
Competiția de pentatlon modern 

„Cupa a 40-a aniversare" s-a Înche
iat cu victoria lui Marian Gheorghe 
(Steaua), care a totalizat 5 552 punc
te, fiind urmat în clasamentul final 
de coechipierii săi Dragoș Pătrui — 
5 404 puncte și Lucian Țintea — 
5 388 puncte.

Pe echipe, întrecerea a fost cîști- 
gată de Steaua I, cu 16 344 puncte, 
urmată de politehnica Iod. Linii Ti
mișoara — 15 487 puncte. Steaua II 
— 14 465 puncte și Olimpia Bucu
rești — 13 431 puncte.

Proba masculină de pistol liber din 
cadrul concursului de tir „Cupa I a. 
40-a aniversare", care se desfășoa
ră pe poligonul Dinamo din Capita
lă, s-a încheiat cu victoria țintașu- 
lui Liviu Stan (Steaua) — 565 punc
te, urmat de coechipierul său Con
stantin Țîrloiu — 551 puncte și Ion 
Neagu (Dinamo) — 550 puncte.

în proba feminină de pistol stan
dard pe primul loc s-a situat Anișoa- 
ra Matei (Dinamo) cu 587 puncte, iar 
cea de pușcă 10 m cu aer compri
mat a fost câștigată de Niculina Io
sif (I.E.F.S.) — 370 puncte.

Fapte de muncă remarcabile 
consacrate marii sărbători

UNITĂȚI TURISTICE

(Urmare din pag. I) la Marghita. Pentru alte amănunte 
însă dăm cuvîntul tovarășului loan 
Dușe, directorul unității.

— De curînd am asimilat mașina 
de frezat canale de pană și mașina 
de gradat circular. Grupa de. proiec
tant! condusă de inginerul Kiss Ale
xandru nu s-a mulțumit însă cu 
varianta clasică a mașinii de gradat, 
adăugindu-i in această lună noi 
accesorii — capul de gravat și cel de 
găurit — care. în fapt. înlocuiesc 
încă o mașinâ-unealtă : pantograful. 
Efectul? Costul utilajului s-a dimi
nuat la jumătate, sporindu-i simțitor 
universalitatea și. implicit, randa
mentul.

La o noutate tehnică se referă șl 
corespondentul nostru Marin Oprea, 
aflat la filiala din Cluj-Napoca a 
Centrului de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică și producție in
dustrială pentru tehnică de calcul: 
„Specialiștii acestei unități au adău
gat la bilanțul activității lor de pînă 
acum încă o realizare remarcabilă : 
calculatorul electronic Prae-100, 
care are la bază aplicații din dome
niul microprocesoarelor. Doctorul în 
științe matematice, Emil Munteanu, 
șeful filialei, ne-a precizat că noul 
calculator, conceput și produs cu 
componente electronice românești, a 
fost omologat în vederea fabricării 
lui în serie și prezintă numeroase 
avantaje : poate fi folosit ca instru
ment de calcul în proiectare, în 
automatizarea și conducerea unor 
procese tehnologice, in activitatea de 
cercetate și învățămînt. Primele 
calculatoare de acest tip realizate în 
laboratoarele filialei au și fost li
vrate unor întreprinderi industriale. 
S-ar putea spune că noul produs este 
unul din urmașii calculatorului 
Dacicc-200. realizat aici în urmă 
cu 15 ani. număi că. deși el este de 
sute de ori mai mic, are performanțe 
asemănătoare ca putere de calcul".

Ion TEODOR

Numeroasele unități turistice, 
bine amplasate în județul Iași, zonă 
de mare interes turistic, oferă po
sibilități bune de cazare și masă 
în orice perioadă a anului. Astfel, 
cabana „Codrii Pașcanilor" este si
tuată într-un cadru natural pito
resc si liniștit, intr-o pădure lin
gă Pașcani. localitate în care se 
poate vizita Muzeul Mihail Sa- 
doveanu. Unitatea are camere 
confortabile si un restaurant cu 
gustoase preparate culinare. Hanul 
..Tîrgu Frumos" dispune de 42 
locuri de cazare, restaurant cu te
rasă. cramă, cofetărie și un res
taurant cu autoservire. în orașul 
Hirlău funcționează hotelul „Răre- 
soaia" cu 54 locuri de cazare in 
camere confortabile si restaurant, 
unde se pregătesc specialități ale 
casei.

O altă unitate care se bucură de

IN JUDEȚUL IAȘI ÎN JUDEȚUL NEAMȚ
aprecierea vizitatorilor, cu deose
bire în sezonul estival, este și ha
nul „Trei iazuri", amplasat la 
marginea localității Miclăușeni. la 
62 kilometri de Iași, pe malul unor 
iazuri. Unitatea are 30 locuri de 
cazare in camere sau căsuțe cam
ping și un restaurant.

Informații și rezervări de locuri 
se pot obține de la agenția „COOP" 
din : București, -strada „13 Decem
brie" nr. 26 (in holul casei de bi
lete nr. 2 a Sălii Palatului, tele
fon 14 52 09). la agențiile UJECOOP 
din Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Ti
mișoara. precum si de 14 uniuni
le județene ale cooperativelor de 
producție, achiziții si desfacere a 
mărfurilor (UJECOOP) din celelal
te județe, prin responsabilii de tu
rism din cadrul acestora.

în fotografie : Hanul turistic 
„Tîrgu Frumos".

Pe frumoasele meleaguri ale ju
dețului Neamț, cu peisaje pitorești 
și monumente de artă și arhitec
tură, numeroase unități turistice 
oferă condiții de găzduire în tot 
cursul anului. Astfel, la Tîrgu 
Neamț se află hanul „Casa arcașu
lui" care dispune de camere con
fortabile, restaurant și bar de zi. 
De un binemeritat renume se bucu
ră și hanul „Agapia", situat în- 
tr-un loc ideal pentru odihnă și 
reconfortare. „Hanul Ancuței", pe 
drumul național Bacău — Suceava, 
la marginea localității Tupilați, este 
o unitate turistică atrăgătoare, care 
a fost construită pe locul și în 
același stil cu vestitul han de odi
nioară cunoscut din proza lui 
Mihail Sadoveanu. Unitatea are 80 

locuri de cazare în han, căsuțe 
(pentru vară) și un restaurant.

Unități apreciate sint și popasul 
turistic „Poiana Teiului" de pe 
malul lacului Bicaz, și popasul tu
ristic „Braniște", amplasat la mar
ginea localității Vînători — Neamț.

Rețineri de locuia la aceste uni
tăți turistice se fac prin Agenția 
de turism din București, str. „13 
Decembrie" nr. 26 (holul casei de 
bilete nr. 2 a Sălii Palatului, telefon 
14 52 09), prin agențiile UJECOOP 
din Cluj-Napoca, Craiova, Iași, 
Timișoara, precum și prin respon
sabilii cu turismul din cadrul uniu
nilor județene ale cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor și credit (UJECOOP).

în fotografie : Hanul „Casa ar
cașului" din județul Neamț.

tv
PROGRAMUL 1

13.30 Telex
13.35 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color). Din sumar : © Tară iriin- 
dră, țara mea — program folclo
ric © Cîntecele patriei. Moment 
poetic © Gala desenului animat 
românesc © Din frumusețile pa
triei © Telesport © Tot ce are țara 
mai frumos. Oameni, locuri, fap
te în anul 40 al devenirii noastre 
© Izvor de bucurie — muzică 
ușoară

16,45 Săptămînă politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) © Sub 

semnul anului jubiliar
19.20 împliniri și perspective. Azi, mu

nicipiul București (II)
19.55 Cîntece de viață nouă (color)
20,10 Teleenciclopedla
20,40 Film : ,,Pe aici nu se trece !M (co

lor). Producție a Casei de filma 
Cinci. Cu : Silviu Stănculescu, 
Vlad Rădescu, Ana Szeles, Vladi
mir Găitan, George Motoi, Mihai 
Mereuță, Eugenia Bosînceanu, 
Cornel Coman. Sorin Lepa, Ștefan 
Velniciuc, Ovidiu Moldovan, Ila- 
rion Ciobanu. Scenariul : Titua 
Popovici. Regla : Doru Năstase. 
Partea I

21.30 De bucurie (color). Șlagăr® din... 
șlagăre în devenire

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 Din albumul celor mai frumoase 

melodii populare (color)
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal © Sub semnul anului 
jubiliar

19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. De 1» 

chipul patriei de ieri la chlpufi 
patriei de azi

20,10 Tinere talente
21,00 Socialismul în conștiința țării •
21.20 Muzică populară
21.55 Orizont tehnico-știlnțitla
22.20 Telejurnal
22.30 Bună seara, fet®, bun& seara<, 

băieți !
23,00-închiderea programului

Uzarea mecanismului pentru regla
rea curentului la cuptoarele electri
ce de elaborare a oțelului sub vid. 
Este rodul investiției de inteligență 
tehnică a specialiștilor de la această 
reprezentativă unitate economică a 
tinerei industrii buzoiene. care, în 
colaborare cu cei de La Institutul de 
cercetări și proiectări instalații și 
utilaje și, de Ia întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizolante 
București, au reușit să asimileze 
acest mecanism de înaltă complexi
tate tehnică, adus pînă acum din im
port. Primul mecanism, care va fi 
livrat Combinatului siderurgic din 
Galați, în cinstea zilei de 23 August, 
a fost realizat de echipa maistrului 
Stan Abagiu, de la secția subansam- 
ble sudate, care a ținut să precizeze:

— Acum, după ce s-au încheiat 
probele tehnologice, putem afirma 
că noul produs are performanțe teh- 
nico-funcționale superioare față de 
mecanismele aduse pînă acum din 
import. într-un stadiu avansat de 
execuție se află și cel de-al doilea 
mecanism destinat Combinatului si
derurgic din Hunedoara, pe care co
lectivul secției s-a angajat să-1 li
vreze luna viitoare. Prin executarea 
în cadrul întreprinderii noastre a 
primelor 10 astfel de mecanisme se 
va realiza o însemnată reducere a 
«fortului valutar al tării.

De la întreprinderea de mașini- 
unelie din Marghita, oraș care pînă 
acum două decenii nici nu era cu
noscut ca așezare industrială, cores
pondentul nostru loan Laza trans
mite :

— Este de relevat faptul că din 
cele 8 mașini-unelte asimilate în fa
bricație. in cei patru ani de cînd a 
fost pusă in funcțiune întreprinde
rea constructoare de mașini-unelte 
din localitate, șapte înlocuiesc im
portul, acestea fiind realizate de fapt 
în premieră națională tocmai aici.



Manifestări consacrate marii sărbători 
naționale a poporului român

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

Fermă condamnare a „reformei 
constituționale" din R.S.A.

LA CONFERINȚA GENERALĂ A O.N.U.D.I.

Cereri privind întărirea rolului O.N.U. 
în stimularea dezvoltării industriale

SOFIA 17 (Agerpres). — O adu
nare festivă a avut loc in orașul 
Veliko-Tirnovo. Au participat Ni
kola Țonev, prim-secretar al Comi
tetului județean Veliko-Tirnovo al 
P.C.B., alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, oa
meni ai muncii din oraș și din 
județ.

Nadejda Kozleva, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean, a 
evidențiat activitatea desfășurată 
de Partidul Comunist Român pen
tru pregătirea și înfăptuirea actu
lui istoric de la 23 August 1944, 
profundele prefaceri ce au avut loc 
în societatea românească in ulti
mele patru decenii, puternica dez
voltare economico-socială a Româ
niei în anii socialismului. Vorbi
toarea a relevat că, in perioada de 
după 1965, sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
baza întregii dezvoltări a României 
a fost așezată o strategie științi
fică de creștere susținută a forțe
lor de producție, de perfecționare a 
întregului mecanism social, de 
realizare a unei noi calități a vieții.

Evidențiindu-se cursul mereu 
ascendent al relațiilor româno-bul- 
gare a fost exprimată satisfacția 
deosebită in legătură cu recenta in- 
tilnire prietenească dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov, care se în
scrie ca un nou moment important 
în întărirea prieteniei și dezvol
tarea colaborării dintre cele două 
țări socialiste vecine.

Participanții la adunare au adop
tat o telegramă, adresată C.C. al 
P.C.R., in care sint transmise po
porului român urări de noi succe
se in făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în intimpi- 
narea celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
In orașul Torun a avut loc o 
adunare festivă organizată la în
treprinderea „Tovimor". In deschi
derea adunării, la care a luat parte 
I. Szymanski, secretar al Comite
tului voievodul Torun al P.M.U.P., 
a luat cuvintul directorul între
prinderii „Tovimor", care a adre
sat, din partea colectivului uzinei, 
călduroase felicitări poporului ro
mân cu prilejul marii sale sărbă
tori, împreună cu sincere urări de 
noi succese in construcția socia
listă. Celor prezenți le-au fost în
fățișate însemnătatea evenimentu
lui de la 23 August 1944, marile 
prefaceri politice, economice și so
ciale care au avut loc in România 
în cei 40 de ani de construcție so
cialistă, succesele cu adevărat isto
rice obținute de cind în fruntea 
partidului și statului nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
tribuția sa determinantă, prestigi
oasă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a țării 
noastre.

BUDAPESTA. — Marea însem
nătate a actului istoric înfăptuit la 
23 August 1944, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, suc
cesele remarcabile obținute de po
porul român in opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 

dezvoltate, cu deosebire după anul 
1965, cind in fruntea partidului Și 
statului nostru a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
evidențiate la Conferința de presă 
care a avut loc la ambasada țării 
noastre de la Budapesta. Au fost 
reliefate direcțiile fundamentale 
ale politicii externe principiale de 
pace, prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, cu toate statele 
lumii, promovată de partidul și sta
tul nostru, precum și cursul as
cendent al relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală romăno- 
ungare in anii socialismului.

Cu același prilej, in saloanele 
ambasadei a fost inaugurată o ex
poziție de carte social-politică ro
mânească, in cadrul căreia, la loc 
de frunte, sint prezentate lucrările 
tovarășului- Nicolae Ceaușescu.

PHENIAN 17 (Agerpres). — La 
Palatul culturii poporului din Phe
nian, sub auspiciile Comitetului 
pentru relații culturale cu străină
tatea și ale Asociației de prietenie 
coreeano-romăne, a avut loc ver
nisajul expoziției „România 1944— 
1984 ; 40 de ani de glorioase în
făptuiri", urmat de o gală a fil
mului românesc.

Au participat O Mun Han. vice
președinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea și 
al Asociației de prietenie coreeano- 
romăne, Pak Zan Han, adjunct al 
ministrului învățământului superior, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie coreeano-române, Kon Hion 
Bong, director general al cinemato
grafiei din Ministerul Culturii și 
Artei, alte persoane reprezentind 
organele de stat centrale și organi
zațiile de masă.

In alocuțiunile rostite au fosț 
evocate semnificația evenimentului 
aniversat, marile înfăptuiri ale po
porului român obținute sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii au 
subliniat, totodată, că in spiritul în
țelegerilor și convorbirilor dintre 
conducătorii partidelor și statelor 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele, guvernele și po
poarele român și coreean cunosc un 
curs mereu ascendent.

HARARE 17 (Agerpres). — La 
Universitatea din Harare a fost or
ganizată o suită de manifestări de
dicate marii sărbători a poporului 
român. Punctul central al acestora 
l-a constituit inaugurarea expoziției 
de carte românească, la care au 
participat factori de răspundere din 
conducerea partidului Z.A.N.U.— 
F.P., membri ai guvernului, cadre 
din aparatul de stat și de partid, 
numeroși studenți și cadre didacti
ce, ziariști.

La loc de cinste au fost expuse 
opere alese și lucrări tematice din 
gindirea social-politică, economică 
și filozofică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, privind edificarea socie
tății socialiste în România și pro
blematica majoră a lumii contem
porane.

Expoziția cuprinde, de asemenea, 

lucrările științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, precum și numeroase 
alte volume din domeniul științelor 
naturii, tehnicii, medicinei, istoriei, 
literaturii, artei, pedagogiei, lingvis
ticii.

in cuvintul de deschidere, Dzin- 
gai Mutumbuka, ministrul invăță- 
mintului, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Z.A.N.U.—F.P., a fe
licitat călduros poporul român cu 
ocazia marii aniversări, exprimînd 
admirația întregului popor Zimbab
wean față de munca plină de abne
gație și victoriile remarcabile înre
gistrate de România pe calea con
strucției socialiste.

Ministrul Zimbabwean a spus : 
,,Esțe deosebit de plăcut să remarc 
că în centrul expoziției se află lu
crările distinsului conducător al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, așa cum îl cunoaș
tem toți, este un promotor dintre 
cei mai fermi și consecvenți ai so
cialismului de la care Zimbabwe 
poate să învețe mult. Doresc să ex
prim tovarășului Nicolae Ceaușescu 
recunoștința ce i-o purtăm pentru 
prietenia îndelungată și puternică 
făurită in perioada luptei noastre 
și care continuă în prezent".

La Universitatea din Zimbabwe 
au fost organizate o gală de filme 
documentare despre țara noastră, 
precum și intilniri in cadrul cărora 
au fost înfățișate semnificația marii 
noastre sărbători, succesele obținute 
de poporul român in toate sferele 
de activitate.

RABAT 17 (Agerpres). — In 
orașul Casablanca, în cadrul unei 
manifestări dedicate țării noastre, 
au fost oferite editurii de presă a 
Partidului Progresului și Socialis
mului din Maroc opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și volume consacrate președin
telui României scrise de autori din 
lumea arabă, alte lucrări social- 
politice și publicații periodice ro
mânești.

Luind cuvintul, tovarășul Aii 
Vata, secretar general al P.P.S., a 
evocat semnificația apropiatei ani
versări, legăturile de prietenie și 
solidaritate dintre poporul român și 
cei marocan, dintre P.P.S. și P.C.R., 
evidențiind personalitatea conducă
torului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
activitatea căruia sint legate mari
le succese obținute de România in 
ultimele două decenii.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
In capitala Belgiei a avut loc o 
conferință de presă organizată de 
ambasada română ce a prilejuit 
evidențierea semnificației actului 
istoric de la 23 August 1944, a 
principalelor etape parcurse de 
poporul român de la această dată 
memorabilă pină în prezent.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
La Ambasada Republicii Socialiste 
România din Washington a fost or
ganizată o conferință de presă, in 
cadrul căreia au fost relevate im
portanța și semnificațiile actului 
istoric de la 23 August 1944.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— în Consiliul de Securitate — în
trunit în cadrul procedurii de ur
gență la cererea grupului țărilor afri
cane la O.N.U. — continuă dezbate
rile asupra situației create în R.S.A. 
ca urmare a așa-numitelor „reforme 
constituționale" anunțate de regimul 
minoritar rasist, care, în fapt, in
troduc noi discriminări la adresa 
populației de culoare, majoritară, din 
această țară. După cum s-a anunțat, 
guvernul rasist sud-african a insti
tuit, prin „noua constituție11 din no
iembrie 1983, un parlament al popu
lației albe minoritare și două ca
mere parlamentare rezervate repre
zentanților populației metise și de 
origine asiatică, urmind ca deputății 
să fie desemnați prin „alegerile11 ce 
vor avea loc la 22 și 28 august. în 
fapt, prin aceste măsuri, locuitorii 
negri, care constituie majoritatea co- 
vîrșitoare a populației sud-africane, 
nu vor fi reprezentați deloc în fo
rul legislativ al țării, „reforma con
stituțională11 fiind o manevră prin 
care rasiștii sud-africani urmăresc 
să scindeze populația de culoare și 
să perpetueze politica inumană de 
apartheid.

Reprezentantul Indiei a dat citire 
unui mesaj adresat Consiliului de

Este necesară 
reglementarea echitabilă 

a datoriei externe 
a țărilor latino-americane 

Reuniunea Consiliului 
Muncitoresc Andin

QUITO 17 (Agerpres). — Consiliul 
Muncitoresc Andin, organizație sub- 
regională, din care fac parte 17 cen
trale sindicale din Columbia, Bolivia, 
Venezuela, Peru și Ecuador, reunit 
în cadrul celei de a doua sesiuni la 
Quito (Ecuador), a adresat un apel 
oamenilor muncii la întărirea uni
tății și solidarității în vederea re
glementării echitabile a datoriei ex
terne a țărilor latino-americane și 
pentru a putea face față presiunilor 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) — transmite agenția I.P.S.

Participanții la reuniune vor ana
liza în detaliu perspectivele adoptă
rii unei poziții comune a muncitori
lor din țările andine față de pro
blema datoriei externe și cea a in
vestițiilor străine.

CIUDAD DE GUATEMALA — Mi
niștrii economiei și ai cooperării eco
nomice din țările cehtroamericane 
urmează să se reunească, la sfîrșitul 
lunii, la Ciudad de Guatemala, pen
tru a încerca să relanseze programe
le de cooperare regională adoptate 
în cadrul Pieței Comune Centroame- 
ricane (M.C.C.) — transmite agenția 
E.F.E. „Sistemul actual de coopera
re regională este grav deteriorat, si
tuație, care reclamă o imediată res
tructurare a sa in beneficiul tuturor 
statelor din America Centrală11 — a 
declarat ministrul guatemalez al 
economiei, Leonel Hernandez. 

premierul Indira Gandhi, oare deține 
președinția mișcării de nealiniere, in 
care este condamnat acest simulacru 
de reformă constituțională din 
R.S.A. în mesaj se adresează un 
apel „tuturor locuitorilor din Africa 
de Sud. în special negrilor, metiși
lor și celor de origine asiatică, să ia 
atitudine fermă împotriva alegerilor 
organizate de regimul minoritar ra
sist, care vizează divizarea și slăbi
rea luptei împotriva fenomenului 
condamnabil al apartheidului". în do
cument se subliniază că mișcarea de 
nealiniere se situează ferm de partea 
poporului sud-african, care își apără 
drepturile sale legitime.

Reprezentantul Algeriei a declarat, 
In calitate de președinte în exercițiu 
al grupului țărilor africane la O.N.U., 
că „reformele constituționale" și „a- 
legerile11 inventate de regimul din 
R.S.A. prezintă un pericol nu numai 
pentru popoarele africane, ci și pen
tru întreaga lume, pentru normele 
dreptului și moralei internaționale. 
O.U.A. și mișcarea de nealiniere, a 
declarat el, resping aceste „transfor
mări" rasiste și cer să se întreprindă 
măsuri autentice de democratizare 
în societatea sud-africană.

Au mai luat cuvintul reprezentan
ții U.R.S.S., Argentinei, R.P. Chine
ze, Iugoslaviei, Nigeriei, Maltei, E- 
gip-tului, Peru și Siriei, precum și ai 
Comitetului O.N.U. împotriva apart
heidului și Comitetului O.N.U. pen
tru decolonizare, care au condamnat 
așa-numitele „reforme constituțio
nale11 ale rasiștilor sud-africani și au 
exprimat solidaritatea cu lupta 
dreaptă a popoarelor oprimate din 
Africa australă.

în consiliu a fost difuzat un pro
iect de rezoluție, inițiat de un grup 
de țări nealiniate, care, in esență, 
respinge și declară nule și neaveni
te „reformele constituționale11 și far
sa alegerilor din R.S.A.

AGENȚIILE de PRESA 
pe scurt

LUPTE VIOLENTE SE DESFĂȘOARĂ IN SALVADOR, în nordul depar
tamentelor San Miquel și Morazan, ca și în departamentul Union din 
estul țârii, între forțele insurgente reunite în Frontul Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și unitățile guvernamentale. Aviația 
salvadoriană a bombardat intens împrejurimile masivului Cerro Guazapa, 
la 24 km nord de San Salvador. In cursul ciocnirilor care au avut loc 
în ultimele zile, armata a suferit importante pierderi în oameni și ma
teriale de luptă, a recunoscut Comitetul de presă al forțelor armate.

' SECRETARUL GENERAL AL 
C.C. AL P.C, BULGAR, Todor Jiv- 

Ikov. a avut la Varna o întîlnire 
cu secretarul general al C.C. al .P.C. 
din Grecia, Harilaos Florakis. A 

Ifost reafirmată dorința celor două 
partide de a-și aduce și pe viitor 
contribuția la eforturile vizind in- 

I tărirea păcii și bunei vecinătăți în 
Balcani, la transformarea regiunii 
într-o zonă lipsită de arme nuclea-

a țărilor lumii a treia
VIENA 17 (Agerpres). — „Grupul 

celor 77“ a propus la actuala Confe
rință generală a O.N.U.D.I. (Organi
zația Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială), ale cărei lucrări 
se desfășoară la Viena. o serie de 
măsuri vizind întărirea rolului O.N.U. 
în stimularea dezvoltării industriale 
a țărilor lumii a treia, transmite 
agenția Taniug. Propunerile includ, 
între altele, cererea de creștere a 
fondului pentru programul de dez
voltare industrială de la 15 la 50 de 
milioane dolari. Creșterea fondului 
O.N.U.D.I. constituie una din pro
blemele cheie ridicate la conferința 
de la Viena.

Continuă procesul de normalizare
a situației &

BEIRUT 17 (Agerpres). — Pre
mierul guvernului libanez de uniune 
națională. Rashid Karame. a decla
rat că procesul de normalizare a 
situației în tară continuă, iar măsu
rile de securitate, cele pe plan poli
tic și reformele economice vor fi 
aplicate integral. în pofida tuturor 
greutăților care ar putea interveni 
pe parcurs. După cum transmite a- 
genția SANA, Rashid Karame a 
exprimat speranța că eforturile de
puse în acest sens vor permite, săp- 
tămîna viitoare, anunțarea unui plan 
de securitate pentru sudul Libanu
lui. prin extinderea autorității gu
vernului de la Beirut în această 
zonă ocupată încă de Israel, ale că
rui trupe trebuie să se retragă ne- 
întîrziat din zonă. în conformitate 
cu rezoluțiile Consiliului de Securi
tate.

re. De asemenea, a fost exprimată 
necesitatea consolidării păcii in 
Europa și în întreaga lume.

PRIMUL MINISTRU AL TUR
CIEI, Turgut Ozal, a declarat că 
„ar fi bine ea Turcia și Grecia să 
stabilească relații de prietenie și 
să încerce să diminueze tensiunea 
din relațiile reciproce11. Pronunțîn- 
du-se pentru „înghețarea11 actuale-

Conferința generală a O.N.U.D.I. 
se va desfășura cel puțin pină la 20 
august. în loc de 13 august, cum fu
sese prevăzut inițial, a anunțat un 
purtător de cuvînt al O.N.U.D.I., 
citat de agențiile D.P.A. și E.F.E.

Țările occidentale industrializate au 
respins pînă acum cererile formula
te de statele în curs de dezvoltare 
de a se spori ajutorul financiar des
tinat lumii a treia și. drept urmare, 
„Grupul celor 77“ a propus include
rea în documentul conferinței a unui 
preambul care să prevadă că țările 
occidentale își vor majora cotele lor 
la programul de dezvoltare al O.N.U.

din Liban
Agențiile internaționale de presă - 

informează că Nabih Berri. minis
trul justiției si problemelor pentru 
sudul Libanului, s-a pronunțat pen
tru o acțiune rapidă si măsuri prac
tice la nivelul Consiliului de Secu
ritate al Națiunilor Unite, pentru a 
se pune capăt acțiunilor represive 
ale Israelului asupra populației din 
sudul Libanului. Intr-o declarație 
radiodifuzată, retransmisă de agen
ția SANA, Nabih Berri a anunțat 
că a contactat. în acest scop, pe 
ministrul libanez al afacerilor exter
ne. căruia i-a cerut să înainteze un 
memoriu Consiliului de Securitate, 
în care să explice situația drama
tică a locuitorilor din teritoriul ocu
pat și să ceară adoptarea de mă
suri de disuasiune față de Israel.
----------------------------------------------- J 

lor dispute cu Grecia, el a relevat 
utilitatea intensificării raporturilor 
de cooperare dintre cele două țări, t 
mai ales în domeniul economic și 
al turismului.

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
REPUBLICII ZIMBABWE. Wit- .
ness Mangwende, s-a pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor • 
forțelor progresiste în direcția con
solidării păcii și securității inter- I 
naționale. El a subliniat că fără | 
atingerea acestor obiective nu este 
posibilă lichidarea foametei, anal
fabetismului și bolilor din țările în ,, 
curs de dezvoltare. "

NEGOCIERILE DINTRE NICA- I
RAGUA ȘI S.U.A. în localitatea J
mexicană Manzanillo s-a încheiat 
cea de-a IV-a rundă de negocieri i
nicaraguano-nord-americane pri- I
vind normalizarea relațiilor dintre 1
S.U.A. și Nicaragua. Delegațiile au 
fost conduse de ministrul adjunct 
de externe nicaraguan, Victor Ti- •
noco, și trimisul special al pre- .
ședintelui Ronald Reagan în Ame- | .;
rica Centrală, Harry Shlaudeman.

30. Activitate neobosită pentru sporirea rolului popoarelor și întărirea
unității lor de acțiune în lupta pentru pace și progres

Viața, realitățile lumii de astăzi evidențiază cu pu
tere rolul tot mai însemnat al popoarelor în determinarea 
cursului evenimentelor, în soluționarea marilor proble
me care privesc pacea și progresul omenirii. Avem fer
ma convingere că, acționînd unite, popoarele, forțele îna
intate de pretutindeni pot asigura triumful politicii de 
dezarmare, de pace, 
laborare între toate

de independență, securitate și co 
popoarele lumii

NICOLAE CEAUȘESCU

înțelegerii tot mal largi care o do- 
bîndește pe toate meridianele acest 
imperativ o constituie uriașa miș
care a popoarelor de pretutindeni 
pentru înlăturarea pericolului unui 
holocaust nuclear-, acțiunile de o 
diversitate și amploare nemaiîntîl- 
nite, mitingurile, demonstrațiile și , 
marșurile pentru pace cu partici
parea a. sute și sîrte de mii de oa
meni, mișcare căreia poporul nos
tru, răspunzind istoricei chemări a 
președintelui Republicii, i s-a alătu
rat cu întreaga sa forță, cum o a- 
testă atît de pregnant cele 18 mi
lioane de semnături pe Apelul a- 
dresat sesiunii speciale ' a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

melor nucleare de pe continentul 
nostru și din întreaga lume.

în 
jare. 
toată 
lui act de la 23 August, pentru în
tregul nostru popor este un motiv de 
îndreptățită mîndrie de a evoca pres
tigiul și prețuirea de care se bucu
ră astăzi România în lume, rezul
tat deopotrivă al marilor sale suc
cese în construcția economică și 
socială, ca și al activității neobosite 
desfășurate pe arena internațională 
în slujba cauzei păcii și înțelegerii 
între toate națiunile. Această politică 
are în vedere, ca o premisă esen
țială, ca un atribut inseparabil, rolul 
primordial care revine, mai mult ca 
oricînd, popoarelor, maselor populare 
în înfăptuirea năzuințelor de pace, 
libertate și progres ale umanității. 
Se poate spune că „secretul11 activi
tății atît de ample și de dinamice 
desfășurate de România socialistă, de 
președintele ei în cîmpul vieții in
ternaționale rezidă tocmai în înțele
gerea profundă a acestui rol și în con
cluziile practice care decurg de aici.

aceste zile de profundă anga- 
patriotică în întîmpinarea cu 
strălucirea cuvenită a istoricu-

demersurile practice ale po-

Concepție novatoare, re
voluționară. Este meritul deose- 
bit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi îmbogățit cu e- 
lemente și valențe noi, do o maro 
originalitate, izvorite din analiza 
cuprinzătoare a etapei actuale, teza 
materialismului dialectic 
căreia popoarelo sînt 
făuritoare ale istoriei, 
terminant al întregii 
menirii. Și, în același 
vorba cu fapta, enunțul teoretic cu 
acțiunile concrete — ca trăsătură 
definitorie a stilului său de muncă 
revoluționar 
partidului a 
un postulat 
centrează în

potrivit 
adevăratele 

factorul dc- 
evoluții a o- 

timp, unind

nile și 
liticii externe românești.

Profundele mutații ' din lumea 
contemporană, marile schimbări în 
raportul de forțe, accelerarea pu
ternică a procesului revoluționar 
mondial, constituie rezultate nemij
locite ale activității maselor largi 
populare, ale afirmării fără prece
dent a voinței popoarelor de a-și 
lua soarta în propriile ,-miini și a 
deveni deplin stăpîne pe bogățiile 
naționale, de a-și făuri viața așa 
cum o doresc, fără amestec din a- 
fară. si de a colabora. în condiții 
de egalitate deplină, într-o lume e- 
liberată de coșmarul războaielor, o 
lume a păcii, înțelegerii și secu
rității.

Avînd permanent în vedere a- 
ceastă realitate cardinală a vremu
rilor noastre, România, președintele 
ei pornesc, totodată, de la premi
sa că afirmarea plenară a popoare
lor in viața internațională nu este 
un proces care se desfășoară lin, 
rectiliniu, că, paralel cu manifes
tarea voinței lor de pace, colabora
re și dezvoltare de sine stătătoare, 
își găsește, în continuare, expresie 
și tendința diametral opusă, a cercu
rilor imperialiste, colonialiste, pro
motoare ale vechii politici antipopu
lare, de forță, dominație și dictat, 
de consolidare și reîmpărțire a zo
nelor de influență, de impulsiona
re a cursei înarmărilor și multipli
care a conflictelor militare, politică 
acționînd ca o frînă în calea aspi
rațiilor spre libertate, înțelegere și 
viață pașnică ale popoarelor.

— secretarul general al 
făcut din această teză 
fundamental, care con- 
jurul său toate acțiu-

Istoria nu face daruri, ele 
se obțin prin luptă. Tocmai Po
cind de la această realitate com
plexă. România a considerat si con
sideră că succesul luptei popoarelor

pentru înfăptuirea aspirațiilor lor 
fundamentale nu poate, veni de Ia 
sine, ci. dimpotrivă, impune acțiu
nea energică și unită, mobilizarea 
intensă a forțelor păcii și progresu
lui, pentru ca supremația potenția
lă a acestor forțe să-și poată găsi 
efectiv materializare. întreaga evo
luție. a societății omenești a arătat 
și arată că istoria nu face „daruri", 
că ori de cite ori a existat o insu
ficientă mobilizare a forțelor so
ciale largi, cauza păcii, securității 
și înțelegerii a avut grav de suferit 
— o grăitoare mărturie în acest 
sens fiind cele două războaie mon
diale, cu imensul lor cortegiu de 
distrugeri și suferințe.

Iată de . ce, în concepția partidu
lui și statului nostru, astăzi, cînd 
omenirea este confruntată cu uria
șa primejdie a propriei sale distru
geri, cu pericolul dispariției ă în
seși vieții și civilizației, ca urmare 
a spiralei tot mai vertiginoase a 
înarmărilor, în primul rînd nuclea
re, cînd decalajele și subdezvolta
rea se accentuează continuu, iar fo
carele de conflict se înmulțesc, se 
impune, mai mult ca oricînd. acțiu
nea politică tot mai combativă și 
mai viguroasă, participarea tot mai . 
activă, solidaritatea și unitatea tot 
mai strînsă a tuturor popoarelor, a 
maselor largi, ca o condiție esenția
lă a salvgardării dreptului funda
mental al tuturor oamenilor 
țiunilor lai pace, la existență 
și demnă.

Numai ps această cale, 
printr-o asemenea mobilizare 
șă a popoarelor 
fermitate România socialistă, pre
ședintele ei — pot fi realizate pro
grese hotărîtoare în oprirea cursei 
înarmărilor, poate fi asigurată pa
cea pe întreaga planetă — problemă 
fundamentală, imperativ primordial 
al vremurilor noastre. Mărturie a

și na- 
liberă

numai 
uria- 

subliniază cu 
socialistă,

Popoarele nu și-au spus 
ultimul cuvînt, calea spre 
prăpastie poate fi barată I 
Așa cum însă se știe, neținîndu-se 
seama de voința popoarelor, de in
teresele majore ale păcii și vieții 
oamenilor, s-a trecut la amplasarea 
noilor rachete nucleare în Europa, 
ceea ce a complicat și mai mult si
tuația existentă, acest pas fiind de 
natură să intensifice și mai puter
nic cursa înarmărilor, să sporească 
în și mai mare măsură primejdia 
unei conflagrații cu consecințe ini
maginabile. Trecerea la amplasarea 
noilor rachete, prin ignorarea voin
ței popoarelor, nu trebuie însă în 
nici un chip — aceasta este convin
gerea fermă a partidului și țării 
noastre, reafirmată cu vigoare de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
ducă la demobilizarea popoarelor, 
la slăbirea mișcărilor pentru pace. Cu 
deosebită tărie arată secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, că popoarele nu și-au 
spus ultimul cuvînt, că ele dispun 
de capacitatea de a schimba cursul 
evenimentelor, de a-și face ascul
tată voința de către toți aceia care 
au o răspundere față de cauza pă
cii, față de salvgardarea dreptului 
suprem al oamenilor la viață. In 
lumina acestui adevăr, România a 
chemat și cheamă la unirea efortu
rilor forțelor sociale ceior mai largi 
de pe întreaga planetă pentru a se 
opri cît mai este timp calea spre 
prăpastie, punînd în evidentă necesi
tatea arzătoare de a se face totul 
pentru a se opri instalarea noilor 
rachete americane In țările Europei 
occidentale și. totodată, de a se 
sista aplicarea contramăsurilor. a- 
nunțate de U.R.S.S. și a se reveni 
cît tnai grabnic la masa tratative
lor de la Geneva, în vederea reali
zării unui acord corespunzător, care 
să ducă la reducerea și, în final,' la 
eliminarea rachetelor; a tuturor ar-

Pentru o politică nouă, in 
văzul și cu participarea opi
niei publice. Pe bună Optate, 
țara noastră consideră că pacea, 
securitatea nu sînt probleme care 
privesc doar anumite state sau gu
verne — ele interesînd de fapt, 
prin implicațiile și consecințele lor 
directe. în cel mai înalt grad toate 
statele și toate popoarele lumii. Așa 
cum a subliniat de atîtea ori tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au trecut 
timpurile cind popoarele, națiunile 
puteau fi considerate simpli pioni 
pe o tablă de șah, cînd deciziile po
litice se luau in cerc restrins, fără 
ca ele să fie consultate, ceea ce, în 
ultimă instanță, a creat condițiile 
propice izbucnirii atîtor conflagra
ții. Relevînd rolul de mare răspun
dere care revine statelor și guver
nelor în viata internațională — stă 
elocventă mărturie în acest sens ac
tivitatea atît de bogată de întîlniri 
și contacte la cel mai înalt nivel 
desfășurată de șeful statului român 
pentru soluționarea problemelor ar
zătoare ale umanității — președin
tele țării, ca promotor neobosit al 
unei politici noi, „în văzul și auzul 
popoarelor", subliniază în același 
timp că nici o problemă care inte
resează un popor sau altul și cu 
atît mai mult ansamblul popoarelor 
nu își poate afla rezolvarea doar la 
nivelul reprezentanților statelor. 
Tocmai pentru a fi cit mai trainice 
și viabile, deciziile trebuie să fie a- 
doptatc cu participarea directă și cu 
știința opiniei publice, a popoarelor, 
prin respectarea voinței lor.

în virtutea acestei concepții noi, 
profund democratice, pacea trebuie 
să fie principalul obiectiv al tutu
ror forțelor progresiste, realiste ale 
globului, incluzîndu-i și pe oame
nii politici lucizi, pentru că nici un 
șef de stat sau de guvern care-și 
iubește cu adevărat propriul 
nu poate să nu țină seama de 
ța acestuia de a trăi în pace 
niște.

„Noi sîntem puterea mare 
la luptă, deci, popoare !". Aceste în
suflețite cuvinte ale secretarului 
general al partidului nostru, rosti
te la marea adunare populară de la 
București, din 1981. pentru pace și 
dezarmare, . împotriva primejdiei 
nucleare, reflectă, în mod plastic, 
adevărul suprem al vremurilor noas
tre — că forța convergentă a po
poarelor poate fi mai puternică de- 
cît însăși forța atomului.

Aceasta este, în viziunea de lar
gă cuprindere a tovarășului Nicolae

Ceaușescu, o concluzie valabilă în 
ceea ce privește nu numai proble
ma vitală a păcii și războiului, ci 
absolut toate celelalte mari pro
bleme ale lumii contemporane. Edi
ficarea securității și dezvoltarea 
cooperării europene, crearea unei 
Europe unite, cu respectarea orîn- 
duirii sociale din fiecare țară ; stin
gerea focarelor de încordare și con
flict ; promovarea dialogului și a 
tratativelor, ca singură modalitate 
de soluționare a diferendelor din
tre state ; lichidarea subdezvoltării, 
această veritabilă „bombă socială 
cu explozie întîrziată11, inclusiv re
glementarea problemei atît de acu
te a datoriilor externe și a nivelu
lui ridicat al dobînzilor ; făurirea 
noii ordini economice internaționa
le — toate aceste cerințe esențiale 
ale vieții internaționale pot fi re
zolvate numai cu participarea si 
prin lupta viguroasă a tuturor po
poarelor, care sînt în măsură să im
pună conducerii statelor să acțio
neze conform năzuințelor lor celor 
mai fierbinți de pace și progres.

a ori-

popor 
voin- 
și li-
/ Hai

Imperativul suprem : uni
tatea de acțiune. Iar ca 0 
condiție primordială a înfăptuirii 
acestor aspirații, ca o componentă 
de capitală însemnătate a tezei cu 
privire la rolul popoarelor, așa cum 
este ea fundamentată și promovată 
în gîndirea politică și acțiunea prac
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. se desprinde imperativul 
suprem al întăririi continue, pe plan 
atît național, cît și internațional, a 
unității de acțiune, solidarității și 
colaborării forțelor sociale celor mai 
largi. Este meritul inestimabil al 
partidului nostru, al secretarului 
său general, de a fi elaborat în a- 
ceastă privință și a fi promovat 
consecvent o concepție nouă, revo
luționară, străină oricăror îngus
timi și limitări, o concepție care 
are în vedere unitatea de acțiune 
pe deasupra oricăror deosebiri de

vederi politice si Ideologice. _ 
căror opțiuni filozofice ori religioa
se, ă celei mai largi palete posibile 
a forțelor democratice, realiste ale 
lumii în care trăim : țările socialiste, 
cărora le revine un rol primordial în 
lupta popoarelor pentru pace și 
progres ; noile state care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare'; 
clasa muncitoare, forță de bază a 
contemporaneității, și partidele ei, 
comuniste, socialiste, social-demo- 
crate ; țărănimea ; intelectualitatea ; 
clasele mijlocii ; bărbați, femei, ti
neri; formațiile politice, organizațiile 
și mișcările cu caracterul cel mai 
divers, .pacifist, radical, liberal, creș
tin etc., etc.

în temeiul acestui mare imperativ 
al contemporaneității, ideea unită
ții constituie, sub impulsul hotărî- 
tor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, piatra unghiulară a în
tregii activități a partidului și sta
tului nostru pe arena internaționa
lă. Departe de a concepe în mod 
abstract, static, rolul popoarelor, 
România, prin tot ceea ce între
prinde, pornește, dimpotrivă, de la 
o viziune dinamică a acestui rol. 
care implică eforturi tenace, perse
verente, neabătute pentru antrena
rea la marea operă de făurire con
știentă a propriei istorii a tuturor 
sectoarelor și forțelor sociale, re- 
prezenlînd, la seara națională, 
cvasitotalitatea poporului dintr-o 
țară sau alta, iar la scara întregii 
planete, ansamblul popoarelor, prac
tic omenirea in totalul ei.

Marele merit al acestei viziuni 
novatoare, al acțiunilor practice ce 
decurg de aici rezidă în profundul 
optimism, în convingerea fermă că pe 
această cale, prin unirea eforturilor 
maselor populare, popoarelor în cel 
mai larg front • de luptă comună 
pot fi realizate progrese hotărîtoare 
în asigurarea unui curs nou de pace, 
securitate, cooperare, în făurirea u- 
nei lumi mai bune și mai drepte.

Romulus CĂPLESCU
Articolul de față încheie ciclul consacrat, in preajma aniversării glo

riosului act de la 23 August, obiectivelor fundamentale ale politicii exter
ne promovate de țara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu, ciclu 
care și-a propus să infățișeze consecvența, principialitatea și caracterul 
constructiv al acestei politici, inaltul ei umanism revoluționar, contribuțiile 
de însemnătate majoră aduse la soluționarea marilor probleme ale con
temporaneității. In perioada următoare, ziarul nostru va continua să pre
zinte pe larg direcțiile principale ale activității vaste, neobosite, desfășu
rate de România socialistă în cîmpul vieții internaționale, inițiativele și 
demersurile de amplu ecou ale secretarului qeneral al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale de pace, dezvol
tare independentă și progres ale poporului român și ale celorlalte po
poare ale lumii, pentru afirmarea unei politici noi, de înțelegere, secu
ritate și colaborare egală in drepturi intre toate națiunile planetei.
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