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in întîmpinarea marii noastre sărbători naționale,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, simbătă, la Snagov, pe Ognian Doinov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul construcțiilor de mașini și electronicii din R. P. Bulgaria, care a efectuat o vizită in țara noastră.Oaspetele a arătat că îi revine plăcuta misiune de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, din partea tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, a conducerii de partid și de stat bulgare, salutări cordiale,

împreună cu urări de sănătate și succes in întreaga activitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Todor Jivkov, din partea sa. a tovarășei Elena Ceaușescu, un cald salut, precum și urări de succes în activitatea sa.In cadrul intrevederii, desfășurată intr-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost evocată evoluția ascendentă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre și a fost subliniat rolul hotărîtor al intilnirilor și convorbirilor la nivel inalt, al înțelegerilor convenite cu aceste prilejuri in amplificarea și diversificarea colaborării româno- bulgare. S-a relevat că potențialul economic actual al României și Bulgariei ol’eră, in continuare, noi po

sibilități pentru extinderea acestor raporturi, a colaborării, cooperării și specializării in producție, inclusiv pe terțe piețe. S-a apreciat că intensificarea conlucrării economice dintre cele două țări este in folosul și spre binele popoarelor noastre vecine și prietene, al cauzei generale a socialismului, păcii, securității, cobperării și înțelegerii in Balcani, pe continentul european și in întreaga lume.La primire au luat parte Nicolae Constantin, membru al Comite ului Politic Executiv al C.C. al P.J.R., viceprîm-ministru al guvernului, și Alexandru Necula, ministrul industriei electrotehnice.A fost de față Malcio Malcev, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Bulgariei la București.
Ambasadorul Israelului

urmind chemările tovarășului Nicolae Ceaușescu Președintele Republicii. Socialiste România,tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Zvi Brosh, ambasadorul Israelului la București, în vizită de rămas bun, cu ocazia incheierii misiunii sale in țara noastră. A avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Pe întreg cuprinsul patriei 
- rezultate ale hărniciei, 

ale muncii creatoare
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Peste prevederi — produ
se utile economiei naționa
le Oamenii muncii din industria județului Bihor înscriu în cronica întrecerii socialiste, acum, în preajma zilei de 23 August, succese de prestigiu, realizind peste plan însemnate cantități de produse deosebit de utile economiei naționale. Bunăoară, minerii au extras peste prevederi, de la începutul anului și piuă la sfîrșitul primei decade din luna, august, mai bine de 186 000 tone lignit, energeticienii au pulsat suplimentar peste 37 milioane kWh ■ energie electrică, iar petrochimiștii au produs peste plan 4 400 tone păcură, 241 tone uleiuri minerale, prelucrind în plus 500 tone țiței. Totodată, au fost realizate peste nivelurile stabilite în plan produse de mecanică fină in valoare de 6.8 milioane lei, 30 000 metri pătrați azbociment, mașini pentru agricultură insumînd 2,8 milioane lei, confecții textile în valoare de 112,5 milioane lei, 1 380 tone produse zaharoase și sticlărie menaj în valoare de 4,2 milioane lei. Toate a- ce.ste sporuri — precizează corespondentul nostru loan Laza — au fost obținute, în principal, pe seama creșterii productivității muncii.Un număr de 28 de unități economice din județul Giurgiu, ne comunică Ion Ioniță, au îndeplinit planul producției-marfă industriale pe 8 luni și prelimina pînă la finele lunii august o depășire de aproape 268 milioane lei. S-au realizat, peste prevederi aproape 8,5 milioane metri cubi gaze asociate utilizabile, 294 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, 136 tone utilaje tehnologice pentru materiale de construcție și refractare. 1,7 mi- I lioane lei confecții textile, 2 400 tone hipoclorit de sodiu, 540 tone conserve de legume și alte produse ale industriei alimentare.Și harnicul colectiv de muncă de 
la preparați» cărbunelui Coroești din Valea Jiului, acționînd stăruitor pentru valorificarea superioară a cărbunelui brut extras din minele Vulcan, Paroșeni, Aninoasa și Dîlja, raportează succese de seamă in 

cinstea zilei de 23 August. Printr-o organizare superioară a muncii în toate cele trei schimburi și utilizarea la înalți parametri a agregatelor și, instalațiilor, ne transmite corespondentul nostru Sabin Cerbu, preparatorii din Coroești au reușit să crească substanțial indicele de extracție a cărbunelui net din masa minieră. Ca urmare, ei au obținut de la începutul anului pînă în prezent, peste prevederile de plan, 200 000 tone mixte și mai
CONSTRUCTORI LA ÎNĂLȚIME!

PE ȘANTIERUL DE 
PE RIUL MARE — 
RETEZAT, unde se execută ample lucrări hidroenergetice, constructorii au obținut în aceste zile un succes remarcabil : devierea apelor Rîului Mare peste barajul dever- sor, fapt ce permite constructorilor intensificarea lucrărilor de închidere a digului și acumularea apei în lac, în vederea deschi

derii vanelor și .producerii primilor kilowați de energie electrică. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scin- teii“).
★

PE ȘANTIERUL A- 
CUMULARII DE APA 
DE LA FRUMOASA, județul Harghita, constructorii au consemnat in aceste zile premergătoare marii noastre sărbători naționale un nou și

mult de 10 000 tone cărbune brichete.Aflat ieri într-una din marile citadele ale industriei noastre constructoare de mașini — întreprin
derea <le mașini grele București — corespondentul nostru Dan Constantin ne relatează că aici a fost declanșată acțiunea „Maximă angajare — producții record". Amănuntele în legătură cu aceasta ne sint prezentate de tovarășul inginer Constantin Dicu, directorul tehnic al întreprinderii :— Pînă la 23 August, în cadrul acestei săptămîni record de producție, vom realiza peste plan 150 

tone utilaj metalurgic, 50 tone bare și blocuri forjate, 5 prăjini grele de foraj, 6 cilindri de laminor destinați Combinatului siderurgic Galați. Totodată, se finalizează in avans un recipient tip SAOZ pentru export și un tronson de coloană care va fi livrat Centralei nuclea- roelectrice de la Cernavodă.Corespondentul nostru Nicolae Mocanu, aflat ieri în mijlocul unui harnic colectiv muncitoresc, ne transmite : Constructorii de rul- 

prestigios succes în muncă : încheierea cu 3 luni mai devreme a lucrărilor de la corpul de baraj de pe riul Frumoasa. Finalizarea acestor lucrări are o mare importanță pentru alimentarea cu apă notabilă a municipiului' Miercurea- Ciuc și scoaterea de sub efectul inundațiilor a peste 200 ha teren arabil. (I. D. 
Kiss. corespondentul „Sein teii").

menți din Brașov au reușit să realizeze in Cele 17 zile cave s-au scurs din această lună, cea mai mare producție de rulmenți din istoria întreprinderii lor : 2 350 000 bucăți rulmenți, cu 264 000 bucăți peste media primelor 7 luni ale anului, comparativ cu 1 950 000 bucăți realizate in aceeași perioadă a lunii august 1984.
Contractele la export — 

onorate exemplar. M«ncitorii, tehnicienii și inginerii de pe cele trei platforme ale întreprinderii „Electromureș" din Tirgu Mureș — 

unitate ale cărei produse sint exportate in peste 20 de țări — raportează în cinstea zilei de 23 August succese deosebite, ne comunică corespondentul nostru Gheor- ghe Giurgiu. Mai precis, in perioada care a trecut din acest an, colectivul întreprinderii a livrat partenerilor externi, in pluș față de sarcinile de plan, echipamente electrice pentru autovehicule, conductori și cablaje electrice, produse electrocasnice și echipamente pentru mașini de spălat automate în valoare de peste 10 milioane lei. Faptul că mai mult de 70 la sută din producția ce se realizează in prezent a fost modernizată in ultimul an, a făcut ca in lunile din urmă să fie exportate, alături de conductorii tradiționale, electronice și cablajele electrice o serie de produse — radiocasetofonul„Deck"', mașinile electrostatice de copiat într-o variantă perfecționată, cablajele pentru conexiuni in electronică și antene auto — a căror producție a fost triplată in ultimele trei luni ale anului. . 'O veste bună am primit ieri și de la corespondentul nostru Stan Ștefan. Printre succesele cu care numeroase colective din județul 
Teleorman întîmpină ziua de 23 August se înscriu și cele privind îndeplinirea exemplară a sarcinilor la export. Acordînd o atenție deosebită organizării superioare a producției și a muncii, lansării cu prioritate in fabricație a produselor destinate exportului, onorării la timp și de calitate a tuturor contractelor încheiate eu partenerii externi, oamenii muncii din 10 unități economice teleormănene au livrat in avans la'export, în perioada ce a trecut din acest an, produse în valoare de peste 55 milioane lei. între colectivele fruntașe se numără și cele de la întreprinderea de țevi sudate Zimnicea, întreprinderea mecanică de material rulant și Fabrica de prelucrări mecanice și confecții metalice din Roșiori de Vede, întreprinderea de

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a II-a)

Cu 20 de ani in urmă, la 21 august 1965, țara Întreagă trăia un moment înălțător, cu profunde implicații pentru devenirea sa socialistă, pentru istoria revoluționară inaugurată de Congresul al IX-lea : Marcă Adunare Națională adopta noua lege fundamentală a patriei — Constituția Republicii Socialiste România. Marea Cartă a libertăților poporului român — cum a fost denumită încă de atunci Constituția — dădea expresie, sintetiza și consfințea noile realități ale țării, marile prefaceri de ordin politic, economic, social și uman survenite în viața societății în cei 21 de ani care .trecuseră de la acel glorios August 1944. ..România este Republică socialistă". A- ceste patru cuvinte cu care începe articolul intii din Constituția țârii cuprind în ele drumul de muncă și luptă străbătut de poporul nostru, in frunte cu eroicul partid comunist pină la acea dată. Fiecare cuvint înscris în' marea lege a patriei noastre socialiste consfințește o înfăptuire, o realitate, o victorie cucerită, reflecta viața nouă a țării.„Oglindind etapa actuală de dezvoltare a societății noastre — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — proiectul de Constituție supus aprobării Marii Adunări Naționale consfințește cuceririle revoluționare obținute de poporul român în cei 21 de ani de la eliberare, victoria definitivă a socialismului in România. Prevederile Constituției reflectă viata nouă a țării și a poporului român făurită sub conducerea partidului".Intr-adevăr, in cele peste două decenii care trecuseră de la acel august fierbinte din vara lui '44 avuseseră loc adinei transformări in economia țării, în structura societății, in viața celor ce muncesc. Forțele de producție — beneficiind de avantajele proprietății și planificării socialiste — au cunoscut o puternică înflorire ; se dezvoltase in ritm impetuos industria socialistă și. pe această bază, economia națională, întreaga societate cunoscuseră progrese remarcabile. Anul 1965 găsea agricultura tării în întregime cooperativi- 

zată, această profundă revoluție în viața țărănimii, a satelor marcind generalizarea jelațiilor socialiste in întreaga economie.Triumful deplin al socialismului la orașe și sate, lichidarea pentru totdeauna a exploatării omului de către om reprezentau cea mai marfe victorie politicii a partidului nostru după cucerirea puterii, o elocventă întruchipare a capacității clasei muncitoare, a partidului său revoluționar de a conduce destinele poporului, de a asigura perspective luminoase dezvoltării țării. Ca rezultat al dispariției clasei exploatatoare, al inlătu- rării antagonismelor de clasă, socie
20 DE ANI DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIAtatea dobindi.se un caracter mai omogen, comunitatea intereselor fundamentale ale cetățenilor patriei, politica de dezvoltare economică armonioasă a tuturor zonelor tării, de asigurare a egalității in fapt a tuturor fiilor săi, creșterea gradului de cultură și conștiință a maselor grăbind acest proces, triumful valorilor și idealurilor socialiste.Toate acestea impuneau necesitatea elaborării unei noi legi fundamentale a statului, care să consacre noile realități politico-sociale și economice ale țării, schimbările din viața poporului, să asigure cadrul constituțional al desăvîrșirii construcției' socialiste și pregătirii condițiilor pentru trecerea treptată la comunism.Consfințind o scrie de cuceriri și realități, legea fundamentală a țării. Constituția, deschidea noi perspective dezvoltării socialiste a patriei, împlinirii idealurilor și năzuințelor seculare ale poporului român. Firește, nu tot ceea ce s-a realizat in acești 20 de ani de glorioasă istorie revoluționară este înscris expres in Constituție, dar toate marile izbînzi ale acestei perioade eroice s-au înfăptuit pe baza orientărilor din legea fundamentală a țării, avind întemeierea in principiile sale. Fiecare propoziție, fiecare prevedere din Con

stituție afirmă un mare adevăr, sintetizează o întreagă concepție menită să călăuzească înfăptuirea, traducerea în viață a adevărului respectiv, afirmarea sa cit mai deplină in viata de zi cu zi.Iată, de pildă, să stăruim puțin asupra unei prevederi-cheie a Constituției — înfăptuirea egalității- intre toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Dacă realizările dobindite in cei 20 de ani pe tă- rimul egalității tuturor fiilor țării s-au dovedit intr-adevăr spectaculoase, aceasta s-a datorat faptului că au fost călăuzite de o concepție amplă privind egalitatea. cuprinzind toate componentele și dimensiunile acestui concept : economice, politice, sociale și umane. O concepție clădită cu a- portul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, aplicată cu o rară consecvență, a făcut ca fiecare cetățean să poată beneficia de roadele egalității, ca astăzi să putem spune că România este țara celor peste 22 de milioane de argumente in favoarea egalității.Impresionantul edificiu al egalității situat la loc central in Constituția a- doptată in 1965 și înălțat in România ultimilor 20 de ani are la bază, cum este și firesc, o prevedere fundamentală — asigurarea dreptului la muncă, singurul in măsură să ofere garanții pentru dezvoltarea personalității fiecărui cetățean, pentru afirmarea nelimitată a energiei și aptitudinilor, a capacităților creatoare ale ființei umane. Concentrarea deliberată de mari resurse umane și materiale în direcția dezvoltării economice, repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării sint menite să asigure temeliile economice ale egalității, ceea ce este determinant, in fond, pentru împlinirea celorlalte prevederi constituționale. Acest drept fundamental ește integrat unor structuri ale egalității care permit fiecărui cetățean să se dezvolte în funcție de disponibilitățile și caracteristicile personalității sale. In fond.
(Continuare în pag. a V-a)

—— FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"----------- AM DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

SUB STINDARDUL PARTIDULUI

SOCIETATEA SOCIALISTĂ 
MULTILATERAL DEZVOLTATĂ

— strategia revoluționară i 
a edificării României moderne

PAGINA A IV-AIn contextul celui dinții Congres al educației politice și al culturii socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a avansat ideea de amplă cuprindere și de profund umanism — expresie a increderii în vocația spirituală și' artistică a poporului nostru, în virtuțile sale creatoare —. a organizării' Festivalului national „Cîntarea României", festival al muncii și creației.Desfășurarea manifestării, competiție ce cuprinde, -practic, toată țara, întreaga rețea cultural-artis- tică și politico-ideologică, antre- nind mii de instituții și milioane de participanți, a relevat de-a lungul tuturor edi.țiilor sale rodnicia și clarviziunea acestei strălucite inițiative. A confirmat pe deplin a- precierea făcută de secretarul general al partidului cu privire la izvorul . nesecat de talente existente în popor, cerința ca in țara noastră cultura destinată maselor să fie făurită în primul rind de către a- cestea, recomandindu-se drept creația întregului popor. Un ideal ce trebuie pus in legătură, de asemenea, cu conceptul educației permanente și al necontenitei formări a omului nou.

tivalului „Cîntarea României", fapt ne deplin evident și în aceste zile, la ora bilanțului și a sintezei din prag de August aniversar.Intr-adevăr, realitățile acestei ultime etape conferă deosebite temeiuri de satisfacții. Așa. de pildă, numărul formațiilor artistice de profesioniști șj amatori a crescut din 1976—1977 pină azi de la 81 538 la 153 040, cel al membrilor care

Cifrele amintite mai înainte se cer puse în legătură, de asemenea, cu un viu fenomen de asimilare a culturii și practicarea artei, transmis cu din ce în ce mai mare succes de la o generație la alta si. mai ales, cu un remarcabil progres calitativ — fie că e vorba de creația propriu-zisă, fie de difuzarea ei.Ca un fapt distinct al acestui

te din timp artei amatoare, parti- cipînd la descoperirea și afirmarea talentelor, la nașterea operelor artistice, evoluind în tovărășia amatorilor — muncitori, țărani, elevi, studenți.Paralel cu fenomenul cultural- artistic se cuvine relevată dezvoltarea amplă a creației tehnico-ști- ințifice — ceea ce confirmă pe deplin denumirea manifestării la

tru. A confirmat marea încredere in om. in forțele sale creatoare, de- monstrind amploarea și .multitudinea eforturilor făcute de societatea noastră, sub semnul mului socialist, pentru materialist-stiințifică și

Cuprinderea tot mai largă a oamenilor muncii de toate categoriile socio-profesionale în bogatul florilegiu de activități al Festivalului „Cîntarea României", formarea continuă (și totodată exprimarea prin artă) a demnității și frumuseții unei noi conștiințe, a sentimentelor de mindrie patriotică si a celor de recunoștință generate de condițiile create afirmării ei plenare, au fost ouse în evidență și de recenta ediție, a V-a. a Fes

Omagiu partidului, 
omagiu României socialiste
le animă ajungind de la 1 751 867 la 3 593 316. Cifrele evoluției cercurilor și cinecluburilor indică, pentru aceeași perioadă, o dinamică de la 22 204 la 53 642 (sporul de membri corespunzător fiind cel dat de diferența dintre 1 243 855 in 1985 și doar 408 744 în 1976). In țara noastră există la ora actuală o rețea de 7 925 cămine culturale. 295 case de cultură municipale, orășenești. ale sindicatelor, studenților și tineretului, 235 de cluburi muncitorești etc. in care. în 1984, de pildă, s-au desfășurat 665 693 manifestări artistice urmărite de peste 81 milioane de spectatori. Curbele viguroase ale creșterii trebuie, bineințeles. mereu asociate creării și preluării continue de tradiție culturală.

vast proces de democratizare a culturii se cuvin amintite, o dată cu comunitatea de țeluri, legate de făurirea omului nou, dintre arta profesionistă și amatoare.' fenomenul continuei și amplei dezvoltări și afirmări în viața cetătii a celei dinții. Difuzarea acesteia în rindurile maselor largi, in „punctele, fierbinți" ale muncii și creației; spectacolele de teatru, balet, film, concertele, expozițiile de pe platforme muncitorești. întîlnirile dintre creatori și beneficiari urmărind să apropie anta și știința de viață, să ridice permanent munca la demnitatea unui act de creație. Mulți, din ce în ce mai multi, din- trei cei mai buni artiști profesioniști și-au consacrat o bună par

care ne referim ca un festival al muncii și al creației. Iată, de pildă, evoluția invențiilor aplicate în 1984 față de 1955 este sugerată de relația ce există intre cifrele 9170 și 880. Cei peste 2 milioane de participanți la acțiunea de creație științifică și tehnică din actuala e- diție a festivalului au rezolvat peste 220 de mii de obiective din programele și planurile de creație științifică și tehnică.De fapt, pentru ce a pledat, prin toate caracteristicile sale, manifestarea la care ne referim ? Ce a exprimat ea ?Festivalul national „Cîntarea României" a pus în evidență marea sete de cultură și marea disponibilitate creatoare ale poporului nos-

umani s- educație artistică, pentru cultivarea și afirmarea talentelor oamenilor muncii. „Cin- tarea României- s-a constituit intr-o acțiune de anvergură națională. care și-a îndeplinit cu strălucire misiunea educării politice, cetățenești și estetice a maselor largi de oameni ai muncii. A contribuit la transformarea în realitate a mărețului țel umanist de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului, caracterizat prin- tr-o puternică dragoste de patrie, prin spirit revoluționar, printr-un orizont vast de.cultură și o bogată viață sufletească.Importanta manifestare la care ne referim — favorizînd un intens dialog de idei și atitudini, un efervescent schimb de experiență la nivel național — s-a constituit intr-o importantă formă de solidarizare a poporului nostru sub semnul celor mai mari idealuri naționale. sub semnul socialismului.Acum. în preajmă de august a- niversar, pe tot cuprinsul țării cele mai bune formații artistice au dat și dau glas. în manifestări de profundă rezonantă, sentimentului de încredere în partid, dragostei față de secretarul general, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ctitorul — între atitea alte ctitorii — acestei minunate inițiative care este Festivalul național „Cin- tarea României".
Natalia STANCU
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VIITOR ROMÂNESC
Deplină-ntemeiere și eroic timp ;
Istoria acestui neam, e viața noastră. Țara ! 
Eliberîndu-ne mereu, am arcuit, în schimb 
Firească-n tot ce sîntem, primăvara.

Temeiuri de izbîndă am clădit mereu 
In om și-n munte, în pămînt și-n rază, 
Și-am fost cu neamul românesc la bine și la 
Cum îi sîntem partid
Și soartă-n tot ce-ntemeiază !

Azi, iată, România-și poate spune demn 
Că-i țara marilor izbinzi turnate-n rodnicie
Cînd pacea făuririi sale este-ndemn 
întregii omeniri spre liniște și vrednicie.

Azi, iată, România-și poate spune țară 
Ce urcă-n comunism cu demnitate, 
Cînd omul cu lumina cucerită se măsoară, 
Iar viitoru-i vatră românească-n toate.

Sîntem ai Păcii cu destin întemeiat și vrere, 
E însăși soarta noastră - temelia ;
în Ceaușescu punem visul unei ere,
Eră prin care urcă, trainică și demnă, România !
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LA RECOLTAREA FLORIPSOARELU[ IN TELEORMAN 

Combinele si miile de mîini 9
harnice ale oamenilor

COMBINATUL DE UTILAJ GREU DIN IAȘI
— Desigur, ne mîndrim cu rezultatele obținute în primul semestru al acestui an, a spus la un moment dat în cuvîntul său maistrul Radu Tașcă. Este, de asemenea, un fapt pozitiv că, lucrind cot la cot cu constructorii și montorii, am reușit să punem în funcțiune cuptorul de var nr. 2, cuptorul de tratament termic cu vatră mobilă, presa hidraulică de 400 tone forță, cuptorul de tratament termic secundar, foarfecă nr. 2, cabina de control nedistructiv la turnătoria de oțel și alte capacități de producție. Dar o serie de indicatori de plan, în special cei de eficiență economică, nu i-am realizat la nivelul prevăzut și al posibilităților de care dispunem. Avem cu toții datoria de mare răspundere de a gospodări, în acest semestru, mai bine, mai chibzuit zestrea tehnică și resursele materiala . de care dispunem, pentru a ridica și mai mult eficiența economică a întregii noastre activități.Nu numai maistrul Radu Tașcă a vorbit în acest fel. Numeroși dintre tovarășii săi de muncă au abordat, în cadrul adunării generale a oame

nilor muncii de Ia Combinatul de 
utilaj greu din Iași, în același spirit critic și autocritic, diferite aspecte ale activității de producție. Si, de fiecare dată, au făcut apel la calcule și cifre precise, au dat exemple concrete, au formulat propuneri cu eficiență imediată. Aria problemelor aduse în discuție a fost, desigur, largă : aplicarea în condiții mai bune a noului mecanism economico-finan- ciar, întărirea autoconducerii muncitorești, creșterea spiritului de răspundere, îmbunătățirea stilului de muncă al consiliului oamenilor muncii. Toate însă au avut același numitor comun : preocuparea stăruitoare a acestui puternic colectiv muncitoresc de a folosi, în condiții de înaltă eficiență economică, mijloacele materiale și fondurile finan-

ciare ce l-au fost încredințate de societate sure administrare.Muncitorii, tehnicienii șl specialiștii combinatului au înregistrat, pină în prezent în acest an, o serie de realizări notabile. Ei au produs, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, mai mult cu 5 000 tone de utilaj metalurgic, 1 000 tone de piese forjate, 1 000 tone de utilaj refractar, reușind să pună,

productivității muncii cu 28,3 la sută și reducerea cheltuielilor Ia 1 000 Iei producție-marfă cu 42 lei.Și, totuși, în timpul dezbaterilor nu și-a făcut loc nici un moment automulțumirea. Dimpotrivă, fiecare vorbitor a insistat asupra neajunsurilor din activitatea proprie sau a tovarășilor săi de muncă și a propus diferite măsuri pentru perfecționarea activității productive. Inginerul Mi-

Este nevoie mai mult

decît aricind de învățătură,
de înaltă calificare!

totodată, la punct primele mori cu bile și autogene pentru bazinul minier de la Roșia Poieni. în același timp, s-a trecut la turnarea unei game mai largi de cilindri din fontă cu crustă dură și din oțel, forjați și prelucrați în unitate, aplicîndu-'se tehnologii de prelucrare a metalului prin așchiere în regimuri grele și supergrele. Angajat nemijlocit în realizarea unor programe prioritare pentru economia națională, combinatul ieșean execută în prezent și turbine hidraulice de 14 MW pentru hidrocentralele electrice de pe Olt, produse de mare complexitate și cu o precizie de ordinul micronilor. Ca urmare, pe șapte luni a fost înregistrat un spor de producție-marfă de 266 milioane Iei, față de aceeași perioadă din anul trecut, la bază situîndu-se în principal creșterea

hai Tuchel, șeful oțelăriei electrice, a demonstrat cu argumente convingătoare cit de importantă este, in condițiile modernei dotări tehnice a combinatului, ridicarea nivelului de pregătire profesională a tuturor lucrătorilor din această unitate de virf a industriei noastre constructoare de mașini, astfel încît să se realizeze în permanență numai produse de înaltă calitate, să se aplice tehnologii de lucru capabile să determine reducerea consumurilor de materii prime și materiale, de energie și combustibili.— Pentru a realiza și livra cit mai rapid produsele solicitate de numeroși beneficiari din țară și parteneri din străinătate, propun să fie antrenați în activitatea de cercetare, pentru elaborarea S.D.V.-urilor, toți tehnologiilor și a specialiștii din

combinat, a spus maistrul Călin 
Girneață. Un lucru trebuie 'bine înțeles de către specialiștii noștri ; nu e suficient numai să-și facă datoria la. locul lor de muncă. La fel de important este interesul pentru tot ceea ce se întîmplă în jur, în combinat, cu mijloacele materiale și financiare încredințate de societate spre gospodărire. Numai acționînd așa se poate socoti că fiecare și-a făcut datoria, că își aduce din plin contribuția la dezvoltarea avuției generale a țării.Continuînd această idee, maistrul 
Theodor Isac, de la atelierul de sculărie, și muncitorul Gheorghe 
Maxim, de la forja grea nr. 1, au propus să se lărgească programul de măsuri tehnico-organizatorice, prin stabilirea, în acest scop, a unei liste de S.D.V. prioritare, realizate înainte de introducerea in fabricație a noilor piese. „în același timp, trebuie completat și programul de măsuri privind întreținerea mai bună ■ a utilajelor și instalațiilor, pentru ca acestea să poată produce mai muit pe unitatea de timp, înlăturîndu-se staționările de orice fel, care nu-și au nici o justificare în condițiile dotării moderne de care dispunem, sublinia maistrul Marin Cărămidaru. Or, pe alocuri, se mai constată fenomene de risipă de fonduri, de timp sau de materiale. Sînt neajunsuri evidente, față de care atitudinea noastră nu este întotdeauna intransigentă".-Dezbaterile fructuoase, propunerile constructive, concretizate în măsuri judicioase, ilustrează comuniștilor, a tuturor muncii de la Combinatul greu din Iași de a realiza sarcinile de plan pe acest tregul cincinal, de a pune temelii trainice producției anului viitor, care va trebui să șe desfășoare in condiții de mai înaltă eficiență economică.

hotărirea oamenilor de utilaj exemplar an și în-
%

COMBINATUL DE UTILAJ GREU DIN CLUJ-NAPOCA

PREZENȚE ACTIVE, DAR Șl UN FAPT CARE TREBUIE SA REȚINĂ ATENȚIA 
CELOR ÎN DREPT, ÎNTÎLNIT LA C. A. P. BRAGADIRU

De la bun început se cuvine o precizare : despre Combinatul de uti
laj greu din Cluj-Napoca se poate afirma că întrunește, in prezent, toate condițiile pentru a realiza mașini și utilaje moderne, de un înalt nivel tehnic și calitativ, cu cheltuieli reduse, astfel incit să se numere printre unitățile industriale reprezentative ale țării, capabile să valorifice la un nivel superior, așa cum a indicat în repetate rinduri secretarul general al partidului, zestrea sa tehnică, valoroasa experiență acumulată de-a lungul ultimilor ani.Aceste probleme, care constituie de altfel obiective majore ale întregii noastre industrii constructoare de mașini, au fost amplu dezbătute in 
adunarea generală a oamenilor mun
cii care a avut loc recent în combinat. Bilanțul prezentat adunării generale oglindește eforturile pentru buna desfășurare a producției, atenția prioritară acordată promovării progresului tehnic și introducerii tehnologiilor moderne, înnoirii și modernizării producției. în primul semestru. planul la producția-marfă a fost îndeplinit integral, sarcina de creștere a productivității muncii — depășită, în timp ce prevederile planului tehnic au fost realizate in proporție de 167,5 la sută. Merită subliniată, în acest sens, preocuparea pentru producerea utilajelor tehnologice necesare obiectivelor de investiții cu termene de punere în funcțiune in acest an, a altor produse cuprinse în programele prioritare ale economiei naționale, cum sint utilajele pentru deformarea plastică a metalului, cazanele pe cărbune cu ardere în strat fluidizat tip ASF, cazane pentru industria petrolului, oțelurile înalt aliate, piesele forjate grele de performantă, utilajele pentru morile de ciment și altele.In același timp insă, dezbaterile au relevat cu pregnanță faptul că, în cadrul fabricilor și secțiilor combinatului, nu s-a acționat întotdeauna eu răspundere și spirit de inițiativă pentru organizarea și desfășurarea corespunzătoare a procesului de producție. „Din această cauză, spunea maistrul Emil Loga, unele sarcini de\

plan nu au fost realizate integral, așa cum se prezintă situația la producția netă, producția-marfă vîndută și încasată și export. De asemenea, au fost depășite cheltuielile de producție la mia lei producție-marfă. O mare răspundere revine în această privință consiliului oamenilor muncii, care nu a. găsit întotdeauna soluțiile impuse de depășirea unor neajunsuri manifestate în activitatea fabricilor și secțiilor combinatului.

produselor și livrării lor către beneficiari. Numai acționînd în acest mod. vom putea spune că ne-am făcut datoria, că ne-am străduit să punem cu adevărat in valoare condițiile de muncă de care dispunem, puternica dotare tehnică a combinatului nostru."în cuvîntul lor, vorbitorii n-au ocolit practic nici una din problemele legate de îmbunătățirea întregii activități productive, accentuînd
0 CONCLUZIE SIMPLA, DAR IMPORTANTA

Nu aștepta „ședința11, 

pune mina și rezolvă!

Criticînd această stare de lucruri, o fac cu convingerea că, în calitatea noastră de proprietari, producători și beneficiari, ne revine obligația de a găsi căile și măsurile pentru înlăturarea acestor deficiențe și redresarea situației actuale, pentru îndeplinirea integrală, la toți indicatorii, a planului. pentru gospodărirea cu maximă eficientă a părții din avuția națională ce ne-a fost încredințată de societate spre administrare". „în semestrul in care ne aflăm, trebuie să manifestăm mai multă grijă pentru fundamentarea temeinică a planurilor de producție și programelor de fabricație, a subliniat în cuvîntul său inginerul Alexandru Macedon, directorul fabricii de mașini grele. Trebuie să adoptăm măsuri hotărite pentru eliminarea tuturor neajunsurilor întîmpinate in asigurarea la timp și în structura necesară a materiilor prime și materialelor destinate realizării planului, finalizării

necesitatea aplicării mai ferme a noului mecanism economico-finan- ciar, întăririi autoconducerii muncitorești. îmbinării mai strînse a răspunderii colective cu cea personală. „Cu certitudine, am fi obținut rezultate mult mai bune dacă am fi urmărit cu stăruință și răspundere aplicarea imediată a măsurilor ho- tărîte de noi cu diferite prilejuri, inclusiv in adunările generale precedente, aprecia sculerul Vașile Pop. Așa cum, din păcate, sub presiunea sarcinilor „la zi", pierdem de multe ori din vedere problemele de eficiență — reducerea cheltuielilor materiale și energetice, creșterea rentabilității și a beneficiului planificat — condiții esențiale de care depinde sporirea contribuției noastre la creșterea venitului național, a avuției întregii societăți". „După cum se poate constata din analiza cauzelor care au determinat nerealizarea unor sarcini de plan, specialiștii din

serviciile și compartimentele tehnice și economice nu s-au implicat in suficientă măsură in rezolvarea sarcinilor ce le revin — a precizat și inginerul Papp Jeno, Din acest motiv, nu au fost finalizate la timp unele faze de cercetare. Lipsa unei asistențe tehnice corespunzătoare, superficialitatea in muncă a unor de conducere și insuficienta tire profesională a anumitor tori se regăsesc in rebuturi, pășirea consumurilor normate și a cheltuielilor deDin dezbateri nea neajunsuri mediat, să. nu ....................analize. Pină la „ședință", pune mina și rezolvă ! Acesta ar fi unul din învățămintele simple, dar foarte importante, desprinse din dezbateri. „Trebuie să facem mai mult pentru promovarea spiritului revoluționar și întărirea disciplinei în muncă — au arătat maistrul oțelar loau 
Barna și maistrul Hornok Fran- cisc. Deși se constată o nătățire a situației in acest domeniu. sint încă unii muncitori care regulile de disciplină a mun- se străduiesc să depună o de calitate și chiar se com- situația de a fi deseori cri-

Temperaturile ridicate din ultimele săptămîni au favorizat coacerea florii-soarelui pe o mare parte din cele 40 100 hectare cultivate. Ca urmare, într-o serie de unități din consiliile agroindustriale Conțcști, Furculești, Purani, Salcia și altele s-a început recoltarea. Despre măsurile luate pentru desfășurarea acestei importante acțiuni ne-a vorbit tovarășul inginer Mircea Popescu, director adjunct cu producția vegetală la direcția agricolă județeană.— In organizarea întregii activități s-a ținut .seama de faptul că între lucrări există o strînsă interdependență. De, strîngerea cu prioritate a producției de pe terenurile destinate cerealelor păioase, ca să dau un singur exemplu, depinde excutarea la timp a pregătirii patului germinativ și a însămînțărilor de toamnă. în funcție de aceasta, s-a organizat activitatea în fiecare unitate agricolă, stabiiindu-se sarcinile concrete ce revin fiecărei formații de lucru. Combinele și celelalte utilaje au fost organizate în formații mari, mecanizatorii lucrează sub directa îndrumare a specialiștilor, iar atelierele mobile de reparații asigură tot ceea ce este necesar pentru înlăturarea operativă a defecțiunilor. întrucît starea de vegetație a lanurilor nu este uniformă, in multe unități agricole câpitulele vor fi strînse manual, după care vor fi batozate staționar, tn afară de buna organizare a lucrărilor de recoltare, s-au asigurat mijloacele de transport necesare, iar spațiile de depozitare din bazele de recepție au fost pregătite corespunzător.In unitățile agricole unde s-a declanșat recoltarea florii-soarelui, oamenii harnici acționează cu hotărirea de a pune la -adăpost întreaga producție în cel mai scurt timp. C.A.P. „23 August“-Bragadiru, binele conduse Gheorghe Mitroi, rică și Gheorghe plin pe o solă de nînd fermei nr. 3.ajuns la o umiditate sub 14 la sută, de aceea trebuie să ne grăbim — ne snune președinta unității. Elena Stroe. Pentru a cîștiga timp, din pilcurile mici de plante verzi, coope-

ratorii adună manual coapte pe care le pun Numai după aceea introducem combinele în lanurile coapte, randamen-câpitulele ne- apoi la uscat.

La . com- de mecanizatorii Ion Peța. Ion Fi- Ionescu lucrau din 110 hectare aparți- „Semintele au
Recoltarea florii-soarelui la C.A.P. Pietroșani, județul Teleorman Foto : E. Dichiseam!tul mașinilor sporind în acest fel cu mult".La cooperativa agricolă din Furculești lanurile de floarea-soarclui au un număr mare de plante verzi. In acest caz s-a trecut la strîngerea

manuală a capitulelor coapte, care sint uscate și treierate staționar, recoltarea unui lan făcîndu-se astfel in douâ-trei etape, pe măsură ce plantele ajung, la maturitate.Și la cooperativa agricolă din Pie- troșani munca este bine organizată, în urma combinelor, formații de cooperatori adună câpitulele căzute și le transportă cu ajutorul atelajelor la marginea solei pentru a fi treierate, ulterior, staționar. „După separarea semințelor — ne spune ingine- rul-șef al consiliului agroindustrial Contești, Vaslle Huștea, care ne-a însoțit pe parcursul documentării noastre — câpitulele măruntite sint duse în bazele furajere, unde se depozitează și se acoperă pentru a fi păstrate în bune condiții. Prin aceasta urmărim ca în toate unitățile din consiliu să completăm resursele de hrană pentru animale cu un furaj valoros".Recoltarea florii-soarelui a început și in cooperativele agricole din Moșteni, Purani, Putineiu, Bujoru, Măgura.Desigur, recoltarea florii-soarelui în județul Teleorman se află abia la început. Problema care se pune în continuare cu acuitate este aceea a organizării temeinice a activității în cimp, spre a se asigura folosirea mijloacelor mecanice Ia capacitate maximă. Or. pe parcursul documentării am întîlnit și situații cînd combinele erau „trase pe dreapta". Cauzele ? „Golurile" apărute în aprovizionarea cu carburanți. La cooperativa agricolă Bragadiru, din 8 combine aflate înicîmp, se recolta floarea-soarelui doar cu 4. La cealaltă unitate din aceeași comună, combinele au intrat în lanuri aproape de ora prînzului, cînd a venit cisterna cu motorină. Iată de ce. pentru folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru și evitarea pierderilor de recoltă, organele centrale de resort au datoria să asigure cantitățile de combustibil planificate, strict corelate cu consumurile normate și eu volumul lucrărilor ce sînt de executat în această perioadă de virf a muncilor agricole.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scînteii"

cadre pregă- munci- în de-producție“.a rezultat că aseme- trebuie înlăturate i- se aștepte „ședințe",

îmbu-
încalcă cii, nu muncă plac în ticați, în timp ce unii maiștri, șefi de secții, alți conducători ai locurilor de muncă pierd din vedere importanța fundamentală a eficienței care ar rezulta dacă ar desfășura o susținută și concretă muncă politică, de educare a oamenilor".Preocupările și Jeforturile întregului colectiv de oameni ai muncii de la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca trebuie concentrate spre ridicarea calității muncii fiecăruia, spre întărirea răspunderii și competenței în rezolvarea operativă a problemelor curente și de perspectivă ale activității productive — aceasta a fost concluzia majoră a adunării generale.

Cristian ANTONESCU 
Manole CORCACI 
Marin OPREA

IN LANURILE Șl GRĂDINILE IALOMITEI

TIMPUL DE LUCRU ÎN CONTRADICȚIE CU MĂSURĂTORILE ASTRONOMICE

Zilele sînt tot mai lungi,
nopțile sînt tot mai scurte!Și în această săptămînă, mercurul termometrului a urcat, zi de zi, la cota 35 grade, solicitînd din partea mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor din agricultura Bărăganului ialomițean eforturi susținute pentru realizarea volumului deosebit de mare de lucrări care trebuie executate repede și de calitate. Pentru ca eforturile să se materializeze în rezultate pe măsură, comandamentul județean pentru agricultură, consiliile agroindustriale și conducerile unităților au stabilit programe a căror realizare este mărită cu rigurozitate.Recoltarea inului s-a încheiat toate suprafețele cultivate, iar cele 14 200 hectare de fasole, ; ducția a fost strînsă de pe aproape 12 500 hectare, tn cimp se acționează cu forțe sporite la eliberarea ultimelor suprafețe de vreji (suprafețele ce au fost cultivate cu orz și grîu au fost arate) și executarea a- răturilor de vară, iar în cîteva unități a început recoltarea florii-soarelui. La irigat, se folosesc toate mijloacele și toate sursele de apă. Se irigă în sistemele mari și locale, dar și din apele rîurilor Ialomița și

ur-; pe din pro-

din lacurile Fundata, Stra-

e

EM PO R T U L «reclama e sufletul comerțului/1
calitatea este „sufletul11 reclamei

Prahova, china, Ratca și Drăgoieșli.Recoltarea fasolei în acest an, în majoritatea unităților agricole ialo- mițene se realizează prin smulgerea întîi a vrejilor și apoi se efectuează treieratul, fapt ce determină înlăturarea pierderilor.La C.A.P. Grinda, la recoltarea celor 300 hectare de fasole au participat zilnic peste 400 de cooperatori, lucrarea fiind încheiată într-un timp record față de anii trecuți. Prezent în cîmp, in mijlocul cooperatorilor, ce recoltau fasolea, Eroul Muncii Socialiste, Anghel Mircea Dan, președintei unității, a ținut să ne spună : „în acest an, întreaga suprafață cultivată cu fasole am recoltat-o manual, iar la treierat participă cei mai destoinici combineri. Astăzi (vineri 16 august) terminăm lucrarea și, deși condițiile de secetă ale acestui an se cunosc, avem convingerea că vom depăși producția planificată".Primii care au început recoltarea florii-soarelui în județul Ialomița au fost, și în acest an cooperatorii din comuna Gheorghe Doja, unitate cu o bună experiență, prin producțiile obținute Ja această cultură. Câpitulele tăiate cu secera sînt puse în coșuri căptușite cu folie de polietilenă și apoi descărcate în atelaje și ele minuțios pregătite pentru ca nici un bob să nu se risipească și sînt transportate la arie, unde, cu batoze de tip vechi, dar încă deosebit <’ " 'efectuează treieratul cest mod, întreaga integral adunată și pierderile de orice care nu sînt complet late și puse în bețele relui pentru două-trei zile și apoi
de eficiente, se l staționar. în a- producție este sînt înlăturate fel. Câpitulele coapte sint tă- de floarea-soa-

adunate. în primele două zile (joi vineri) cooperatorii din comuna Gheorghe Doja au recoltat floarea- soarelui de pe 40 hectare din cele 460 hectare cultivate și au livrat la Iodul de stat peste 100 de tone.In consiliul agroindustrial Țăn- dărei, recoltarea fasolei și inului pe 800 hectare și. respectiv, 300 hectare s-a încheiat, iar cea a florii- soarelui a fost declanșată (vineri, 16 august) in unitățile cooperatiste din comunele Gheorghe Lazăr și Ograda. Floarea-soarelui se recoltează mecanic pe solele unde plantele sint coapte uniform și manual după procedeul cooperatorilor din comuna Gheorghe Doja, acolo unde nu toate câpitulele au ajuns la maturitate.în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Movila, paralel cu lucrările din cîmp, se acționează zi și noapte la irigat. La cooperativa agricolă de producție Săveni, undo o bună parte din suprafețele cultivate cu porumb se află pe marginea .canalelor de irigat, dispuse în rambleu, s-au făcut canale direct din a- cestea și apa este dirijată pe rigole, udarea făcîndu-se prin brazde și inundare. Pentru o cit mai bună folosire a întregii forțe de muncă la irigat, la culturile aflate la o distanță apreciabilă de sat (10—15 km), pentru formațiile de udători au ' aduse vagoane de dormit și se gură hrana.Arăturile de vară, în județ, realizat pe 45 000 hectare, din 51 000 hectare planificate și creat toate condițiile ca să se : lizeze pină pe 20 august.
Mihai VIȘOIUcorespondentul „Scînteii

Și

fost asi-s-au cele s-au fina-
Tînărul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea de conductori electrici emailați din Zalău, unitate reprezentativă a industriei județului Sălaj, a încheiat primul semestru al anului cu rezultate foarte bune la toți indicatorii. Bunăoară, numai la conductori de bobinaj a fost realizată o producție fizică suplimentară de peste 

170 tone. Depășiri substanțiale ale prevederilor de plan s-au înregistrat și la producția-marfă vîndută și încasată, la producția netă, productivitatea muncii ș.a.Totuși, cele mai bune rezultate au fost obținute în domeniul exportului. Practic, sarcinile de plan în acest domeniu au fost îndeplinite și depășite aproape lună de lună. în condiții de eficiență sporită și fără să se fi înregistrat vreun refuz de calitate. Valoarea producției livrate suplimentar partenerilor externi se ridică la aproape 18 milioane lei, toate contractele fiind onorate în termen, unele chiar in avans. Care este „secretul" acestei reușite ?— înainte de toate aș menționa că oamenii muncii din unitatea noastră au dobîndit într-un timp scurt o bună experiență în privința exportului, fiind în măsură să-și asume sarcini dintre cele mai complexe și mobilizatoare, demonstrînd, nu o dată, că încrederea ce Ie-a fost acordată de a produce pentru export are deplină acoperire in fante — ne spune tovarășul loan Culda, secretarul comitetului de partid din întreprindere. întreaga activitate din acest an privind realizarea producției destinate exportului a fost din timp șl temeinic gindită și organizată. In acest scop, încă din toamna anului

trecut a fost reorganizată activitatea consiliului tehnic al întreprinderii, a comisiei de export și a atelierului de cercetare și proiectare, s-a trecut cu fermitate la perfecționarea organizării liniilor de fabricație.— Avem contracte suficiente — fie spune inginerul Payer Zoltan, șeful secției emailare — pentru că partenerii sint mulțumiți de calita

ducției întreprinderii. Numai în anul acesta, bunăoară, se exportă două produse noi intr-o gamă foarte largă, cu pondere importantă în valoarea exportului. Este vorba de conductorii de bobinaj CU-ES 155, destinați fabricării echipamentelor aviatice, aparaturii utilizate în telecomunicații, micromotoarelor, transformatoarelor etc., precum și de conduc

asigurării unei înalte calități și competitivități a produselor, a fost elaborată și se aplică, începînd din acest an, o nouă tehnologie de control a peliculei de email Ia conductorii de bobinaj, care se realizează cu detector de înaltă tensiune. în acest fel se obține un control activ și foarte operativ, facilitînd reglajele în funcție de necesități. Tot
O demonstrează convingător rezultatele

A

foarte bune ale întreprinderii de conductori 
electrici emailați din Zalău

tea produselor noastre. In ultima vreme, termenele de livrare sînt foarte scurte, ceea ce necesită rezolvarea rapidă a tuturor problemelor tehnice care apar, adoptarea din mers a unor tehnologii noi și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor în același ritm. Asimilarea unor produse noi, solicitate de partenerii externi, într-un timp foarte scurt, constituie în prezent o chestiune vitală pentru noi și, în același timp, una dintre preocupările noastre esențiale.Ritmul rapid de înnoire și modernizare a producției este ilustrat elocvent de evidențele statistice ale acestei unități : ponderea produselor noi și modernizate reprezintă in acest an 70 Ia sută din totalul pro

torii ET-200, care au o largă utilizare în fabricația de echipamente auto, instalații frigorifice, echipamente pentru centrale nucleare, aceștia pretîndu-se la instalațiile automate de bobinaj cu viteze mari de lucru. De asemenea, au fost lansați în producția de serie și con- 'ductorii emailați ultrasubțiri — de la 0,10 mm pină la 0,04 milimetri.Promovarea largă, curajoasă a tehnologiilor moderne, a progresului tehnic în general, constituie una dintre principalele preocupări ale colectivului de aici, care se dovedește. de altfel, hotărîtoare pentru creșterea producției destinate exportului și, mai ales, pentru ridicarea continuă a parametrilor calitativi ai produselor. Astfel, în vederea

odată, în prezent se lucrează intens la echiparea instalațiilor cu seșizoa- re inductive de proximitate, acțiunea inscriindu-se între obiectivele de cercetare care trebuie finalizate pină la sfîrșitul acestui an.Un rol hotărîtor în realizarea ritmică și la un înalt nivel calitativ a fondului de marfă destinat exportului îl are și organizarea superioară a producției și a muncii. în acest sens, recent au fost organizate 8 noi instalații și au fost specializate noi linii de fabricație, care produc în exclusivitate pentru export. La aceste capacități lucrează cei mai buni muncitori și specialiști, asigu- rîndu-se o foarte riguroasă asistență tehnică de laborator pe toate fazele. De asemenea, au fost proiec-

tate și realizate, prin autoutilare și în cooperare, piesele de schimb, subansamblele și dispozitivele de automatizare, precum și materialele necesare funcționării ireproșabile a mașinilor și utilajelor. S-au adus îmbunătățiri și la operațiile de ambalare, etichetare și cintărire automată a produselor. în vederea asigurării unei ritmicități riguroase, în expedierea produselor, graficele de livrare sînt stabilite și urmărite pe zile de către comisia de export. Acest lucru este posibil și datorită faptului că fiecare comandă este pregătită pină la cele mai mici detalii, pe baza unei „fișe-oglindă" care cuprinde date referitoare la baza tehnico-materială, programarea producției, condițiile tehnice de execuție și indicatorii de eficiență. Toate aceste elemente se aduc rapid la cunoștința formațiilor de lucru, care au astfel posibilitatea să acționeze în deplină cunoștință de cauză pentru realizarea la termen, in condiții de înaltă calitate și eficiență, a fiecărei comenzi încheiate cu partenerii externi....Sînt rezultate și preocupări care atestă că în această întreprindere există o strategie clară în privința îndeplinirii exemplare a planului pe acest an la . export, că oamenii muncesc cu toată răspunderea în acesi sens, avînd convingerea fermă că în lunile Următoare var obține rezultate și mai bune, la nivelul înaltelor exigențe stabilite de conducerea partidului, în acest domeniu hotărîtor pentru dezvoltarea generală a țării.
Eugen TEGEAȘcorespondentul „Scînteii"

REZULTATE ALE HĂRNICIEI
(Urmare din pag. I)prelucrare a lemnului din Alexandria.

Produse noi, cu perfor
manțe tehnice superioare. Cu noi și prestigioase fapte de muncă întîmpină ziua de 23 August și colectivul Combinatului si
derurgic Galati. La laminorul de tablă groasă nr. 2, ne comunică corespondentul nostru Dan Plăeșu, a fost definitivată tehnologia de fabricație a tablelor extralate pentru execuția țevilor sudate cu diametrul de. 1 420 mm destinate marilor construcții, îndeosebi magistralelor de conducte pentru transportul gazului metan și unor obiective din industria chimică. Prima tablă, cu lățimea de 4,6 m, a fost laminată recent în prezenta secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Diversificarea producției siderurgice constituie un obiectiv permanent și pentru oțelarii de pe platforma combinatului ; in acest an, în oțelăriile gălătene au fost asimilate ș; elaborate 250 noi calități de oțeluri, ponderea deți- nind-o cele pentru industria construcțiilor de mașini, industria chimică și cea electrotehnică, precum și mărcile destinate echipamentelor centralelor nuclearoelectrice.în săptămina pe care o încheiem,

ne transmite corespondentul nostru I.D. Kiss, la întreprinderea de trac
toare din Miereurea-Ciue a fost lansat în fabricație de serie un nou tip de tractor SM-1 000, o adevărată bijuterie născută din inițiativa unui grup de entuziaști : ing. Zaharîâs Zsolt, șeful compartimentului de proiectare, subinginerii Dumitru Urzică, Nagy Endre, șefii de echipă Radu Galbăn, Hemmer Rzso și alții.— Este vorba de un tractor de mare putere, capabil să execute orice fel de lucrări agricole pe terenuri situate în pantă de pină la 36 de grade, ne precizează ingine- rul-șef al întreprinderii, Aurel Sima.Corespondentul nostru Marin Oprea relatează că la întreprinde
rea „Tehnofrig“ din Cluj-Napoca au fost realizate primele cbmpre- soarc semiermetice, produse noi destinate echipării instalațiilor de răcire a uleiului la mașini-unelte, instalații de condiționat aer de la centrele de calcul, vitrinelor și dulapurilor frigorifice. Aceste tipuri de cornpresoare — ne spunea Mihai Bunaciu, inginer-șef al întreprins derii — prezintă "o serie de avantaje față de compresoarele deschise, ce se realizau pină acum. Ele au o greutate cu 30—50 la sută mai mică, o durată de funcționare mai mare eu 50 la sută, un consum de energie electrică mai redus la beneficiari, funcționează automat și nu necesită supraveghere zilnică.



SC1NTEIA - duminică 18 august 1985 PAGINA 3

r

Prin politica pe care România o duce, am acționai nu numai pen
tru proclamarea și asigurarea generală a egalității în drepturi, dar am 
dezvoltat puternic torțele de producție -- industria, agricultura, știința, 
învățămîntul, cultura - în toate zonele țării, creînd astfel condiții reale 
pentru deplina egalitate în drepturi și pentru accesul larg al tuturor 
cetățenilor la cuceririle socialismului, ale științei și culturii, ale civi
lizației socialiste. NfCOLAE CEAUȘESCU

TUL întreprinderea de aparataj electric-auto și motoare electrice, inaugurată în 1973
sMărturii despre impresionanta dezvoltare industrială, economică - baza realei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor - a unei zone a țării vitregită, lăsată vreme îndelungată într-o stare de înapoiereîn primăvara aceasta, in- tr-una din clasele a VIII-a ale Liceului- industrial nr. 1 clin Sfintu Gheorghe profesoara de română a dat elevilor o lucrare de control cu următoarea temă : „Cum arăta orașul in urmă cu 20 de ani și cum arată astăzi". La lectura lucrărilor, profesoara a constatat cu surprindere că marea majoritate a elevilor s-au referit, pe pagini întregi, e drept, cu amănunte, cu detalii și descrieri impresionante, doar la orașul de azi, la orașul așa cum arată el in prezent. Despre trecut, despre felul cum a- răta el cu douăzeci de ani în urmă s-au referit doar în treacăt. De regulă, într-o singură frază, și cu mici modificări și nuanțări, in esență aceeași : „în 1965 orașul nostru, Sfintu Gheorghe, era un vechi și sărac tirg provincial". Pe bună dreptate, unii au ținut să explice laconismul adăugind : „Pe atunci nu mă născusem incă...“.— De fapt, ■ cum .arăta orașul cu 20 de ani în urmă ? întrebarea o adresăm președintelui Consiliului popular al municipiului Sfintu Gheorghe, tovarășul Orbăn Arpăd.

Dezvoltarea industries

— baza materială a egalității

Urcăm, la invitația gazdelor, dealul cetății pentru a cuprinde cu privirea întreaga panoramă a localității. „Vechiul și săracul tirg provincial" se înfățișează privirilor ca un mare și- frumos oraș, ca un puternic și modern centru industrial. Platforma industrială de pe „Cimpu Frumos" domină orașul. La fel, impunătoarele sale cartiere noi cu blocuri zvelte, elegante, cu edificiile sale de cultură. de sport și sănătate, cu admirabilele sale monumente — simboluri ale libertății și unității poporului nostru.— Ceea ce a determinat acest uriaș salt în dezvoltarea localității noastre, ne explică mai apoi primarul municipiului, a fost Congresul al IX-lea al partidului. Și după ce caută pe birou o hirtie. continuă : Să vă citesc ce spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în august 1968 cind a vizitat orașul nostru, la puține zile după reorganizarea admiriistrativ-teritoria- lă și constituirea județului Covasna : „După cum știți, partidul nostru consideră că pentru a realiza ia viață principiile deplinei egalități socialiste între toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate, este in primul rind necesar să asigurăm - o puternică

— Păi cum să arate ! Exact așa cum atît de sintetic l-au prezentat și copiii — ca un vechi și sărac tirg provincial. Spre reliefarea imaginii iată și cîteva date. Locuitori : 20 000. Industrie : două fabrici — de textile și țigarete, cîteva mici întreprinderi, ateliere de reparații, citeva cooperative meșteșugărești. Așa că dacă cineva vrea să vadă la fața locului cum se traduce în practică expresia atit de frecvent folosită pentru perioada ultimilor 20 de ani, anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" — „dezvoltare impetuoasă, multilaterală", atunci orașul nostru, ca și întregul județ de altfel, îi oferă exemple vii și semnificative ale saltului fără precedent de la condiția unei localități provinciale modeste, sărace din punct de vedere economic, la treapta de sus a unei localități industriale, cu o puternică și modernă viață economi- co-socială și spirituală. Iar creatorii și beneficiarii ar cestei dezvoltări sint oamenii muncii români și maghiari care astăzi,, prin grija partidului, trăiesc și muncesc înfrățiți pe aceste meleaguri.

dezvoltare a industriei, a agriculturii, a bazei materiale a științei, culturii și întregii vieți sociale în toate județele țării, pe întinsul întregii patrii". Aceste cuvinte ale secretarului general al partidului ilustrează un mare și profund adevăr al politicii naționale a partidului nostru, și anume, că numai dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor și localităților țării asigură baza materială a înfăptuirii in viață a principiilor deplinei egalități în drepturi a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate.Iar ca această bază materială să se realizeze efectiv a fost nevoie de un mare volum de investiții. După 1966 au fost alocate pentru dezvoltarea industriei județului, și in primul rînd a orașului Sfintu Gheorghe, circa 20 miliarde lei. In acest fel ritmurile înalte de dezvoltare, superioare mediei pe țară, au permis o creștere anuală a producției globale industriale intre 1975—1984 de 14,5 la sută. Așa se face că 89 la sută din fondurile fixe e- xistente astăzi -in municipiul Sfintu Gheorghe au l’ost puse practic în funcțiune în ultimii 14—15 ani. Așa s-a născut uriașa platformă industrială a orașului.

Comparații ? Dar în multe cazuri 

primul termen de comparație 

nu există— Să comparăm ce a însemnat dezvoltarea industrială a municipiului in ultimii 20 de ani ? Adresăm solicitarea președintelui consiliului popular municipal.— Comparații ? Dar în multe cazuri primul termen de comparație este inexistent. în industria constructoare de mașini, chimie, electrotehnică, mecanică fină s-a pornit de la zero.Așa este. Anul 1967 a însemnat de fapt actul de naștere al industriei moderne a orașului. Anul cind in urma uneia dintre fructuoasele vizite de lucru efectuate aici, la Sfintu Gheorghe, de către tovarășul. Nicolae Ceaușescu, s-ău pus bazele puternicei platforme industriale a orașului. S-au construit astfel în ritm rapid puternice și moderne unități industriale : întreprinderea de apa- rataj electric-auto și motoare electrice (1973), cu 3 000 oameni ai muncii. întreprinderea de mașini- agregate și subansamble auto (1978) cu 7 000 oameni, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice (1980), s-au dezvoltat și modernizat — reinnoindu-se aproape în întregime — Combinatul de prelucrare a lemnului, ca și vechea fabrică textilă „Oltul" și rnulte altele.Statisticile industriale ale municipiului sint astăzi impresionante. Iată : intre 1965 și 1985 valoarea fondurilor fixe a crescut de 9 
UN AN ÎN 36 DE ZILE!
Argumente ale impetuoasei dezvoltări 

a municipiului Sfintu Gheorghe

® 89 Ia sută din fon
durile fixe au fost puse 
în funcțiune în ultimii 
14-15 ani

® Producția indus
trială a anului 1965 se 
realizează acum în 
numai 36 de zile

® în 20 de ani popu
lația localității s-a 
triplat - de la 20007 
în 1965 la 66192 în 
1985

© între 1965-1985 
peste 70 la sută din 
oamenii muncii s-au 
mutat în locuințe noi

ori, iar volumul producției- marfă industrială de 10 ori. Valoarea producției industriale a sporit de la 34Q milioane la peste 5 miliarde Iei. Deja în anul 1983 numai întreprinderea de mașini agregate și subansamble auto realiza o producție industrială cit a întregului județ Covasna în anul 1968. Mutații impor-
Miraculoasele efecte ale unei 

politici industriale,Așa iși intitulase — ni se povestește — reportajul realizat in 1981 despre dezvoltarea economică a municipiului Sfintu Gheorghe un ziarist mexican. De fapt, ce efecte a avut, ce modificări a determinat dezvoltarea industrială în viața, in existența orașului, a oamenilor ?Primul căruia îi solicităm să ne răspundă la această întrebare este Ritti Oliver, directorul centrului județean de proiectare.— în mai puțin de 20 de ani — ne spune — a avut loc triplarea numărului de locuitori ai orașului. De la 20 007 în 1965 la 66 192 la 1 ianuarie 1985. și o dată cu aceasta o dezvoltare fără precedent a dimensiunilor localității. Au fost construite în această perioadă 16 000 apartamente, ceea ce înseamnă că peste 70 la 

tante s-au produs astfel și în structura industriei, unde ponderea producției nu mai este deținută de ramurile textilă și a tutunului, ci de ramuri de virf, precum cea constructoare de mașini, cu pondere de 35,8 la sută față de numai 2 la sută in 1965, chimia, electrotehnica și mecanica fină. Astăzi producția industrială a anului 1965 se realizează în numai 36 de zile.Și încă o cifră care ilustrează nu numai dezvoltarea industrială, ci și calitatea producției : produsele realizate de întreprinderile municipiului se exportă astăzi in 25 de țări ale lumii.

sută din populația municipiului locuiește astăzi în apartamente înălțate in ultimii 18—20 de ani. Evoluția explozivă a orașului, ridicat la rangul de municipiu în 1979, construirea unor cartiere mari, unitare, cum sint Simeria, Ciucului și Lunca Oltului, ca și reconstrucția unor zone din perimetrul central, conturează o imagine unitară asupra aspectului orașului. Pe baza proiectului de sistematizare în ansamblu a localității, realizat la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, intr-o viziune modernă, care să asigure condiții de viață și recreare cit mai bune locuitorilor, în această perioadă s-au construit nujneroase obiective edilitare, social-culturale. Printre acestea aș aminti : casa de cultură a sindica-

telor, magazinul general „Sugaș", poșta centrală, sala sporturilor, un spital modern cu policlinică, un hotel cu 200 locuri, autogara de călători, școli generale, ' grădinițe, creșe, un liceu, un bazin de înot, un patinoar artificial și s-au înălțat numeroase monumente. printre care grupul statuar Mihai Viteazul, grup care simbolizează lupta și viața înfrățită a locuitorilor acestor meleaguri — români și maghiari.— Și ce urmează ?— Unul dintre cele mai importante obiective aflat in stadiu'final de aprobare : proiectul realizării unui nou centru Dolitico- administrativ. Despre el vă pot spune că. noile obiective ce vor contura acest complex se vor integra armonios în actuala configurație a zonei respective și la fel ca multe din con
Universul de preocupări ai oamenilor 

s-a schimbat radicalDar cite alte modificări nu a adus dezvoltarea industrială în viața oamenilor muncii din acest municipiu. Ea a determinat schimbări esențiale în modul și calitatea vieții oamenilor. in ultimii 20 de ani au fost create peste 21000 de noi locuri de muncă, dintre care aproape 13 000 în industrie. S-au schimbat totodată radical atit condițiile de muncă, cit și structura populației.— 'Și astfel, o dată cu a- ceasta și un întreg univers de preocupări, de aspirații s-a schimbat radical. Oamenii înșiși s-au schimbat, ceea ce are o foarte mare semnificație — spune Lo- rinez Jozsef, directorul întreprinderii de aparataj .electric auto și motoare electrice. Adică faptul că în această urbe, ai cărei locuitori plecau cu ani în urmă în căutare de lucru în alte localități ale țării, făceau naveta la Brașov, pentru că aici nu aveau asigurate nici condiții de muncă, nici șanse de pregătire profesională, mii și mii de tineri români și. 

strucțiile ridicate în ultimii ani vor ține seama de specificul arhitecturii locale.Mai notăm apoi alte cifre care ilustrează efectele industrializării în viața locuitorilor și pe care primarul municipiului ține să nu fie omise : veniturile provenite din retribuția muncii au crescut în ultimele două, decenii de aproape 5 ori, iar volumul vînzărilor de mărfuri de aproape 7 ori. Ne vorbește apoi de spectacolele Teatrului maghiar de stat, de activitatea muzeului, de cele 63 de biblioteci, de spectacolele ansamblurilor și formațiilor artistice amatoare participante la Festivalul național „Cîntarea României", de creșterea bazei materiale a învățămîntului în limba română și maghiară, a numărului elevilor de la 3 262 in 1965 ia 15 609 în 1985.

maghiari au avut posibilitatea, urmind aici diferite școli profesionale, licee industriale sau școli de maiștri, să devină muncitori specialiști, tehnicieni in meserii de virf ale tehnicii. Au avut posibilitatea să-și pună în valoare spiritul creativ, să obțină performante profesionale înalte. să-și depășească fără încetare propriile limite în calificare. în cunoaștere. în gîndire. Să dau cîteva exemple : peste 800 de muncitori din întreprinderea noastră poartă cu min- drie titlul de fruntaș în producție ; numai în acest an au fost înregistrate 18 propuneri de invenții și inovații a căror eficiență pină la sfirșitul anului se va ridica la 2,5 milioane lei : peste 450 de tineri participă la diferite cursuri de perfecționare profesională, 68 învață la liceul seral, iar 13 urmează cursurile serale ale unor facultăți.— Cum tot așa — ține să completeze această idee 
loan Sorescu, secretarul comitetului de partid de la

întreprinderea de mașini agregate și subansamble auto — dezvoltarea industrială a determinat modificări importante în statutul oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari. Oamenii muncii, români și maghiari, însuflețiți de ho- tăririle Congresului alXIII-lea al partidului, de orientările și chemările secretarului general alpartidului, participă cuabnegație, cu dăruire și mindrie patriotică la înfăp
In frăție s-a făurit viața nouă, 

.. .
•»

în frăție se culeg roadele munciiCuvintele de mai sus aparțin tovarășului Orbăn Arpăd, primarul municipiului, care continuă : „Pentru noi, cei de aici, din Sfintu Gheorghe, politica partidului de industrializare, de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor țării este nu numai un adevăr fundamental. ci și o impresionantă realitate a vieții nqastre de azi. Pentru că numai așa s-a asigurat, după cum ne arăta incă cu mulți ani in urmă tovarășul Nicolae Ceaușescu, adevărata egalitate in drepturi, posibilitatea ca toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, să aibă condiții egale de muncă, de viață, de afirmare a personalității. Tocmai de aceea mi se pare atît de ciudat că unele voci susțineau la anumite posturi de radio că industrializarea și tot ceea ce a adus ea ca civilizație, ca nivel de cultură, de viață ar fi chipurile în contradicție cu vocația noastră, că ar altera tradițiile. Dim...lată pe scurt cîteva lapte din istoria ultimelor două decenii, a unui „vechi și sărac tirg provin- cial", a uneia din localitățile țării care astăzi iși afirmă cu putere vocația industrială și care prin realitățile sale ilustrează pregnant prezentul unei țări în care, ca urmare a politicii naționale a partidului, oameni al muncii români și maghiari, toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, trăiesc în deplină armonie și frăție, bucurîndu-se de adevărata egalitate in drepturi prevăzută în Constituția țării și consfințită in realitățile patriei.
AL PUNTEA
PAlJANOS Maria

tuirea obiectivelor economice. a sarcinilor de plan, în același timp. numai la noi in. întreprindere peste 500 de oameni ai muncii participă direct, la diferite niveluri, la conducerea activității productive, politice și social-culturale în cadrul organizației de partid, al consiliului de conducere al oamenilor muncii, al unor organizații de masă și obștești, mulți au fost aleși deputați în consiliul popular municipal și județean.

potrivă, nicicînd n-au fost inai bine puse in valoare capacitățile, vocațiile constructive, creatoare ale populației din această zonă, ca și din toate zonele țării, nicicind n-au fost mai frumos puse in lumină tradițiile culturii, spiritualității acestor locuri ca pretutindeni' în România. Despre ce fel de egalitate putea fi vorba intr-un oraș care nu oferea locuitorilor săi nici șansa de pregătire și afirmare profesională și socială, nici de manifestare a personalității, nici posibilitatea de lărgire a | orizontului spiritual 1 Toți ceicare muncim și trăim in acest oraș, români și maghiari, știm că aceasta datorăm partidului, datorăm secretaruluio osău general, tovarășulNicolae Ceaușescu, cel care a făcut totul ca ințara noastră .oamenii muncii, indiferent de naționalitate, să se bucure cu adevărat. în fapt, de drepturi egale".

O imagine caracteristică din noua înfățișare a municipiuluiii Sfintu Gheorgh
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SOCIETATEA șociaușță multilateral dezvoltată 
-strategia revoluționară a edificării României moderne

Proces revoluționar de amplă complexitate, făurirea societății socialiste cunoaște mai multe etape, care se cer stabilite avînd în vedere dialectica edificării noii societăți, particularitățile pe care le cunoaște procesul construcției socialiste în fiecare societate, stadiul concret al acestui proces.Transformările revoluționare petrecute în țara noastră într-o primă etapă a făuririi noii societăți, aceea a trecerii de Ia capitalism' la socialism, nu au soluționat ansamblul problemelor sociale pe care le implica înfăptuirea plenară a principiilor socialismului, in acest scop, se impunea să se acționeze consecvent pentru modernizarea în continuare a economiei, pentru perfecționarea organizării sociale, a raporturilor socialiste de producție, pentru creșterea nivelului de trai, a nivelului de conștiință și de cultură al poporului.Conținutul acestui proces îl constituie tocmai făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca etapă nouă, superioară a socialismului, de perfecționare a structurilor existente, de maturizare pe propria bază a societății socialiste.Așa cum se știe, conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată a fost elaborat în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pe baza unei temeinice analize a rezultatelor obținute în consolidarea societății socialiste, secretarul general al partidului a apreciat că s-au creat condiții pentru trecerea la noua etapă, definind cu deosebită claritate principalele direcții de acțiune în acest sens, importanța elaborării sale. Referindu-se la conținutul acestui nou concept, tovarășul
Un concept nou, corespunzător 

unei noi etape istorice
ION ALUAȘ : Congresul al IX-lea al P.C.R. a însemnat o dublă deschidere creatoare: spre noi înșine, spre trecutul viu și peren al țării noastre, spre tezaurul valoric al tradiției, pe de o parte, spre valorile universale, pe de altă parte. Această a doua deschidere a fost și rămî- ne decisiv orientată de ideea modernizării economiei, a civilizației noastre in ansamblu. E vorba, cred, de o idee-forță, cu un rol catalizator al energiilor creatoare atit în planul teoriei, cit și în cel al acțiunii. Relansată cu putere la Congresul al IX-lea, ea a jucat un rol esențial în regindirea strategiei și acțiunii revoluționare din țara noastră.Necesitatea acestei relansări— care a însemnat o mutație de perspectivă în gîndirda so- cial-politică a țării, in concepția partidului nostru — a fost cu atît mai imperioasă cu cit, așa cum arăta secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, „în primele 

trei cincinale s-a subapreciat 
însemnătatea dezvoltării ramu
rilor industriale moderne", „nu 
s-a acordat atenția corespunză
toare dezvoltării gindirii și 
cercetării științifice proprii, 
promovării progresului tehnic 
în pas cu revoluția tehnico- 
științifică mondială". O atare mentalitate a fost și rămine profund ancorată în schemele unui marxism alterat de dogmă, tributar — explicit sau implicit— inerțiilor antimoderniste, ale unui tradiționalism nu mai puțin înfeudat dogmei. Depășirea acestui bivalent dogmatism s-a dovedit și se dovedește o condiție sine qua non pentru ieșirea României din subdezvoltarea pricinuită de anumite împrejurări istorice, in care externul și internul s-au combinat in varii proporții, ieșire care „necesită o muncă încordată, perseverentă pentru intrarea hotărîtă pe orbita civilizației moderne".

NICOLAE KALLOS : Activitatea creatoare, practică și teoretică, a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășurată în cele două decenii ce s-au scurs de la istoricul Congres al IX-lea, s-a centrat și se centrează asupra elaborării și dezvoltării continue a modelului de societate socialistă multilateral dezvoltată, a strategiei făuririi acesteia, asupra mobilizării tuturor energiilor poporului nostru în ridicarea edificiului acesteia.Am forța nota într-o manieră prezenteistă dacă am afirma că in documentele Congresului al IX-lea sint prezente în germene toate achizițiile teoretice ce se datorează de fapt unui travaliu creator desfășurat timp de două decenii. Nu mai puțin greșit ar fi insă să nu observăm și să nu conștientizăm acele deschideri din documentele de .acum douăzeci de ani care au creat premisele achizițiilor ulterioare.Recitind Raportul la Congresul al IX-lea, primul raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în calitate de secretar general al partidului, am remarcat constatarea după care Directivele Congresului privitoare la progresul general al societății noastre „constituie, prin conținutul lor, programul înfloririi multilaterale a României socialiste".Știu foarte bine că modelul teoretic al societății socialiste multilateral dezvoltate a fost formulat la Congresul al X-lea, că Programul făuririi sale a fost adoptat de Congresul al XI-Iea, că partidul, conducătorul • său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, n-au contenit să șlefuiască modelul și să elaboreze căile adecvate ale transpunerii lui în viață în toate etapele istorice succesive, pe baza generalizării experiențelor acumulate în construirea acestei societăți. Ideea 

exista însă deja acum douăzeci de ani.
AUREL NEGUCIOIU : Studiind profund și cuprinzător experiența națională și internațională a făuririi noii societăți, legile obiective care guvernează înaintarea omenirii pe treptele istorice ale progresului e- conomico-social, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înțeles în toată profunzimea lui adevărul că trecerea societății la comunism constituie un pro

ces revoluționar de amploare și complexitate nemaiintilnite, care incepe, dar nu se încheie o dată cu cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare și aliații săi. Transformările revoluționare ce se petrec în acest răstimp cuprind în mod obiectiv necesar baza tehnică materială, baza economică și suprastructura societății ; modul de producție și de viață ; existența și conștiința socială. Cercetind permanent experiența dobindită in opera de edificare a noii orînduiri, partidul nostru a dezvăluit adevărul că socialismul insuși va parcurge în evoluția sa mai 
multe etape și trepte de dez
voltare, care se disting unele de altele prin caracteristici istorice, economice, politice și sociale. Astfel, după asigurarea victoriei și consolidării relațiilor socialiste in toate domeniile, țara noastră avea să intre într-o etapă 
istorică nouă — etapa făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Secretarul general al partidului are meritul nepieritor de a fi demonstrat necesi
tatea obiectivă a acestei etape, de a fi elaborat și fundamentat conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată, de a fi dezvăluit trăsăturile prin
cipale, distinctive ale epocii în care ea se edifică, de â fi de
monstrat cuprinzător direcțiile 
principale de acțiune pentru e- dificarea socialismului multilateral dezvoltat, de a fi stabilit locul istoric al socialismului multilateral dezvoltat, de a fi adus contribuția decisivă la e- laborarea și înfăptuirea strate
giei și politicii .partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în concepția partidului nostru, a conducătorului său, socialismul multilateral dezvoltat reprezintă o treaptă nouă, o fază 
superioară a socialismului sau, cu alte cuvinte, societatea socialistă pe o treaptă superioară de progres. Așa cum a demonstrat secretarul general al partidului nostru, „în această 
fază se asigură dezvoltarea 
multilaterală, armonioasă și u- 
nitară a forțelor de producție, 
a tuturor domeniilor vieții eco- 
nomico-sociale, se realizează o 
concordanță tot mai deplină 
între forțele de producție și 
relațiile de producție sociale" 
și „sînt create condițiile mate
riale și spirituale pentru în
făptuirea deplină a principii
lor socialiste de proprietate și 
de repartiție. Pe această bază 
se asigură satisfacerea tot mai 
deplină a cerințelor materiale și 
spirituale — determinate în mod 
științific — ale întregului po
por. In această fază se vor a- 
firma cu putere principiile eti
cii și echității socialiste". Avem aici o înțelegere profundă a conținutului conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată.

NICOLAE KALLOS : O dată cu trecerea la cincinalul 1986— 1990 va începe o nouă etapă a procesului revoluționar din țara noastră, etapa a treia a realizării Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Stabilind obiectivele acestei etape, precum și direcțiile dezvoltării economico-sociale a României pină în anul 2000, documentele Congresului al XIII-lea au adus noi clarificări în ce privește locul pe care-1 ocupă și rolul pe care-1 are societatea

Nicolae Ceaușescu sublinia s „Noi ne propunem să asigurăm 
o dezvoltare multilaterală a societății, înflorirea tuturor laturi
lor vieții sociale, atit a economiei, cit și a științei și culturii, 
perfecționarea conducerii, formarea omului nou, promovarea 
eticii și echității socialiste. De aceea, considerăm pe deplin 
corespunzătoare etapei istorice actuale formularea ca obiec
tiv fundamental al partidului - făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Aceasta dă o orientare precisă acti
vității partidului, muncii întregului nostru popor".Programul partidului, celelalte documente adoptate de congresele și conferințele naționale ale partidului au precizat și îmbogățit acest concept central, care definește strategia construcției socialiste pe o bună perioadă de timp, au asigurat o temeinică fundamentare, pentru fiecare etapă, a obiectivelor concrete de atins.Ideile, tezele și aprecierile formulate de partidul nostru, de secretarul său general în această privință exprimă o con
cepție originala, rod al aplicării creatoare a adevărurilor 
generale ale socialismului științific la particularitățile istorice, 
economice și sociale ale României, ilustrare elocventă a 
contribuției pe care Partidul Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o aduc la îmbogățirea tezaurului mon
dial al gindirii și practicii revoluționare. La dezbaterea noastră consacrată acestui concept fundamental participă prof, univ. dr. AUREL NEGUCIOIU, rectorul Universității Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. NICOLAE KALLOS, conf. univ. dr. ION ALUAȘ, conf. univ. dr. ANDREI SIDA.

socialistă multilateral dezvoltată în procesul trecerii Ia comunism.După cum se știe, în cunoscuta distincție pe care a formulat-o între cele două trepte ale formațiunii sociale comuniste, Marx preciza că prima — socialismul — va mai purta pecețile vechii orînduiri din care s-a născut și că abia treapta a doua, superioară, se va forma și dezvolta pe propria ei bază. Societatea socialistă multilateral dezvoltată va reprezenta forma deplin maturizată a socialismului, prima treaptă a comunismului împlinit în totalitate, constituind baza proprie pentru formarea și dezvoltarea treptei superioare a formațiunii comuniste.In maniera sa riguros științifică, abținîndu-se de a face profeții și chiar, prognoze pentru care nu dispunea de premise suficiente, Marx nu s-a pronunțat în ce privește fazele de dezvoltare din interiorul fiecărei trepte a formațiunii comuniste. într-o altă epocă istori-
Dezvoltare și multilateralitate

— o relație dialectică
AUREL NEGUCIOIU : Din cele spuse pînă acum rezultă că socialismul multilateral dezvoltat se caracterizează înainte de toate prin maturizarea socialistă a complexului economic național istoricește constituit, sudat și consolidat puternic in toate articulațiile sale in anii socialismului. în condițiile socialismului multilateral dezvoltat, societatea se dezvoltă pe propria sa bază materială de producție și pe propria sa bază economică. Nucleul forțelor productive ale societății in a- ceastă fază îl constituie tehnica mașinistă automatizată, robotizarea și informatizarea tuturor sectoarelor economice.
O altă trăsătură definitorie a societății socialiste multilateral dezvoltate este dezvoltarea ar

monioasă a tuturor componen
telor formațiunii economico-so
ciale — forțele productive ; relațiile economice ; relațiile și instituțiile suprastructurale ; omul însuși ca valoare supremă a societății. în concepția partidului nostru, a secretarului său general, esența procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate constă în 
„construirea unei economii a- 
vansate, înzestrate cu o indus
trie modernă și o agricultură 
intensivă de înalt randament,, 
desfășurarea pe un front larg a 
activității științifice, a instruc
ției publice și a eforturilor pen
tru ridicarea nivelului cultural 
al maselor ; creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spiri
tuale a oamenilor muncii de la 
orașe și sate ; înfăptuirea re
partiției bunurilor produse de 
societate în spiritul dreptății și 
echității socialiste ; perfecționa
rea relațiilor de producție, a or
ganizării societății ; realizarea 
cadrului organizatoric care să 
permită participarea largă a 
maselor populare, a fiecărui 
cetățean la viața publică, la re
zolvarea treburilor obștești ; 
lărgirea libertăților publice, 
dezvoltarea democrației socia
liste".Atributul multilateralității nu trebuie privit numai în sine, ci în legăturile sale organice, dialectice cu toate celelalte trăsături ale societății. Multilateralitatea și complexitatea vieții economico-sociale sînt elemente constitutive ale sistemului societal. Funcționarea și dezvoltarea normală a acestuia presupune cu necesitate obiectivă proporționalizarea și armonizarea tuturor verigilor și elementelor constitutive ale societății, 
optimizarea tuturor corelațiilor, echilibrarea întregului sistem. Concordanța momentelor procesului unic al reproducției socialiste lărgite, a relațiilor economice cu starea forțelor productive, a suprastructurii cu baza economică, asigurarea unor corelații optime intre producția mijloacelor de producție și producția bunurilor de consum, între industrie și agricultură, 

că, Lenin prevăzuse extrema varietate și diversitate a căilor trecerii la socialism și la comunism.Concepția partidului nostru despre societatea socialistă multilateral dezvoltată și despre strategia făuririi ei reprezintă o contribuție originală la aplicarea și dezvoltarea creatoare a teoriei materialist-istorice despre formațiunile sociale contemporane și legitățile succesiunii lor. O mare importanță teoretică și practică are în acest sens faptul că experiența acumulată în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate a confirmat prevederea cuprinsă acum zece ani în Programul partidului nostru în ce privește strinsa unitate dialectică intre cele două trepte ale formațiunii comuniste, împletirea unor trăsături ale acestora in procesul trecerii la treapta superioară. Precizările aduse în acest sens de Congresul al XIII-lea al partidului sint cit se poate de edificatoare.

între industrii extractivă și cea prelucrătoare, între sursele de energie și necesarul optim de asemenea surse, cu alte cuvinte, asigurarea stării de proporțio- nalitate și echilibru în intreaga economie națională reprezintă o condiție fundamentală a funcționării normale a întregului sistem, a capacității și vitalității lui de autoreproducție și auto- progres. Aici este locul să adăugăm că starea de proporționa- litate nu se află in contradicție nici cu dinamismul economico- social și nici cu dezvoltarea prioritară a unor verigi sau a altora, a unor domenii sau a altora în funcție de cerințele obiective ale etapei istorice respective. Prioritățile exprimă, după părerea noastră, intensitatea mai mare cu care anumite necesități obiective se manifestă intr-un moment sau altul și deci importanța pe care ele o au pentru progresul societății, al sistemului. De aceea, ele se cer, așa cum a subliniat nu o dată secretarul general al partidului nostru, a fi raportate la și ințelese în relațiile lor cu întregul social.
ANDREI SIDA : Ceea ce mi se pare important intr-o asemenea concepție strategică este asigurarea interacțiunii, a in- tercondiționării tuturor laturilor și direcțiilor proiectate. Aceasta deoarece multilateralitatea nu este dată de suma aritmetică, de mulțimea acestor opțiuni care s-ar realiza ca niște procese paralele.’ Dimpotrivă, esențialul în această strategie constă in unitatea în sens și finalitate care este asigurată de corelațiile, proporționalitatea, raporturile juste, raționalitatea și echilibrul dinamic care se stabilește între toate componentele dezvoltării, și în care selecția priorităților, stabilirea ponderii și dinamicii fiecărei laturi sau direcții se face potrivit unor evaluări și criterii științifice. Este vorba deci de o strategie integratoare a dezvoltării sociale în unitatea totalității domeniilor ei. Sîntem, cu alte cuvinte, într-o asemenea etapă sau stadiu de evoluție și construcție a socialismului in care însăși noțiunea sau categoria de dezvoltare dobîndește noi trăsături de conținut, reali- zindu-se trecerea de la creșterea sau evoluția „compartimen- tală“, „pe domenii", la o dezvoltare ce se realizează numai în și prin interdependență și inter- condiționarea lor reciprocă. Faptul că efortul prioritar este acordat totuși dezvoltării în ritm mai înalt forțelor de producție, creșterii factorilor intensivi, de calitate și eficiență economică a activității în sfera producției materiale corespunde atit necesităților concrete ale țării noastre de a depăși în această etapă nivelul de țară în curs de dezvoltare, cit și concepției materialist dia

lectice și istorice potrivit căreia producția materială, nivelul și calitatea ei constituie în ultimă instanță factorul decisiv, baza întregului progres istoric. în strategia partidului nostru, multilateralitatea operează în plan teoretic ca o antiteză a oricărei unilateralizări, iar în cel practic ca un demers împotriva unidimensionalizării proceselor de dezvoltare, de rupere a economicului de celelalte domenii, asigurînd desfășurarea revoluției și construcției socialiste in actuala etapă pe un front total — dacă ne putem exprima astfel — în. care economicul, politicul, culturalul, științificul, juridicul, eticul și ideologicul sint armonios și eficient corelate și integrate într-un proces unitar.Aș mai aduce în discuție și o altă dimensiune a acestui concept. Desigur, prin conținutul și destinația sa politico-strate- gică, multilateralitatea dezvoltării are la bază structura și specificul realităților românești. Aceasta nu înseamnă insă că prin semnificația .sa strategia multilateralității dezvoltării — așa cum este ea concepută și aplicată in experiența românească — ar avea o valabilitate strict particulară, limitată la condițiile țării noastre. Putem vorbi de o anume semnificație generală, cu atit mai mult cu cit in ultimii ani diversele teorii și strategii ale dezvoltării naționale sau globale semnalează prezența unei așa-zise „crize a dezvoltării", in care s-a pus. în discuție însăși substanța noțiunii de „dezvoltare". Sint cunoscute în acest sens atit opti-
Creativitatea-substanța 

modernizării economico-sociale
— încoronare a unei mărețe 

opere constructive
AUREL NEGUCIOIU : în concordanță cu orientările celui de-al XIII-lea Congres al partidului, nucleul bazei tehnice a socialismului multilateral dezvoltat trebuie să devină automatizarea complexă și flexibilă, electronizarea, robotizarea și informatizarea producției materiale. Aceasta presupune dezvoltarea prioritară a „industriei industrializante", a ramurilor purtătoare de progres tehnic, care imprimă un caracter intensiv tot mai pronunțat producției și reproducției sociale ; producției de energie electrică și termică ; bazei proprii de materii prime și agriculturii noastre socialiste. în această viziune se înscriu programele adoptate de conducerea partidului, un șir de programe concrete privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului calitativ al produselor, irigarea culturilor agricole etc., a căror înfăptuire înscrie organic evoluția țării noastre în noua revoluție științifică și tehnică.
ION ALUAȘ : Vreau încă o dată să subliniez cu tărie : modernizarea înseamnă creație de virf in toate sferele vieții sociale, in toate compartimentele culturii, creație pe care trebuie să o asimilăm sau și să o producem, lansind premiere locale sau universale într-un domeniu sau altul al civilizației. Creativitatea intră deci in substanța cea mai intimă a modernizării.Și este meritul real al Congresului al IX-lea de a fi dat un mare impuls creației de virf în toate sferele, cel mai carac-

Societatea democrației 

muncitorești, a participării 
maselor la procesul 

conducerii sociale
AUREL NEGUCIOIU : O altă trăsătură deosebit de importantă a socialismului multilateral dezvoltat își găsește expresia în dezvoltarea continuă a democrației socialiste. Aplicînd creator adevărurile fundamentale ale marxismului, partidul nostru a elaborat din inițiativa și cu aportul determinant al secretarului său general un model original, științific fundamentat și realist de autoconducere muncitorească.Aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, a autogestiunii economico-finan- ciare și autoconducerii muncitorești răspunde, în viziunea secretarului general al partidului, necesității creșterii continue a eficienței întregii activități economico-sociale și, deopotrivă, antrenării oamenilor la exercitarea puterii în stat, la Conducerea societății.
ANDREI SIDA : Componentă organică a strategiei multilateralității și direcție principală a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, perfecționarea sistemului de organizare și conducere a societății vizează în etapa actuală, în principal, latura calitativă a proceselor specifice acestui do

cile pesimiste, de neîncredere în perspectiva dezvoltării, cît și cele care o neagă ca sens al dialecticii contemporane, de unde și demersul mai circumspect de a înlocui însăși termenul de „dezvoltare" cu cel de „evoluție".Consider că prin strategia dezvoltării multilaterale, partidul nostru a formulat un răspuns teoretic și practic realist și realizabil Ia această frămîn- tată problematică generală a epocii noastre. Sintetic spus, multilateralitatea dezvoltării este, în primul rînd, o strategie a deplinei valorificări a resurselor și potențialului național de creație materială și spirituală, de mobilizare a efortului propriu în direcția progresului general și al contribuției — de pe aceste baze — la dezvoltarea civilizației universale în epoca contemporană. în al doilea rînd, este strategia înscrierii active a țării noastre in diviziunea internațională a muncii, afirmin- du-se ca o bază obiectivă a posibilității de lărgire continuă a cooperării internaționale. Orice unilateralizare în dezvoltarea națională, fie ea prezentată și sub firma specializării sau integrării, îngustează și limitează posibilitățile de valorificare a creativității potențialului și resurselor naționale și deci ale schimbului și cooperării internaționale, generează într-un fel sau altul dependența și nu in
terdependența în raporturile mondiale. De aceea, strategia multilateralității fundamentează implicit statutul de independență și suveranitate națională.

teristic însemn al modernității de azi și dintotdeauna.Este totuși posibilă, credem, o ierarhizare a sferelor creației prin care se realizează modernizarea, și in acest caz, priori
tatea revine științei. Rolul decisiv al științei în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate este cum nu se poate mai clar și univoc afirmat în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și nu numai în raport cu necesitățile „existenței sociale", ca să mă exprim astfel (ale economiei, înainte de toate), ci șl în raport cu formarea unei mentalități colective axate pe raționalitatea modernă, de inspirație științifică.In acest context, aș vrea să menționez importanța de loc neglijabilă a disciplinelor socio- umane, a cercetării sociologice îndeosebi întru realizarea raționalității acționate și mentali- tare. Mă gindesc, de exemplu, că dacă modernizarea habitatului înseamnă în măsură considerabilă urbanizarea lui — atît urbanizarea calitativă, cît și cea cantitativă — acest proces implică și anumite efecte negative, efecte care e bine să fie cît mai rapid identificate, examinate și îngrădite, în planul praxisului. Observarea lor permanentă, căutarea și promovarea unor soluții eficiente de înlăturare a acestor efecte este o îndatorire elementară a investigației sociologice, o îndatorire deopotrivă științifică și patriotică, o obligație politică majoră înscrisă în strategia partidului nostru de la Congresul al IX- lea incoace.

meniu. în esență, este vorba de creșterea parametrilor de funcționalitate și eficiență a întregului sistem al democrației muncitorești revoluționare, și al fiecărei componente în parte a acestuia. Ca sens și direcție a perfecționărilor in sfera sistemului nostru politic este lesne de constatat preponderența factorilor specifici democrației directe, creșterea în amploare și profunzime a fenomenului participării nemijlocite a tuturor categoriilor de oameni ai muncii Ia activitatea de conducere.Unitatea de concepție .pe care o presupune edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate nu devine realitate de la sine, în virtutea justeței sau a determinărilor sale științifice. Caracterul unitar al acestei strategii este nemijlocit condiționată și determinată de afirmarea rolului conducător al partidului, mai precis de creșterea acestui rol, în și prin care se asigură dirijarea și coordonarea unitară a întregii opere constructive pe baza unui program unic și plan național unic, cunoașterea aprofundată a realității, sesizarea și soluționarea la timp a contradicțiilor, înscrierea întregii dezvoltări pe coordonatele exigențelor revolu

ției științifice și tehnice, ale evoluției contextului mondial, în strategia dezvoltării multilaterale, partidul insuși și-a re- dimenșionat locul și funcțiile, acționînd nu ca un organism detașat, fie și în „avangardă", ci ca o forță integrată in interiorul tuturor celorlalte organisme, ca un autentic centru vital al întregii societăți. Locul și rolul partidului de centru vital al societății este deci o determinată, dar și determinantă a strategiei multilateralității. Sinteza dialectică, unitară dintre științific și democratic în activitatea de conducere a partidului relevă, dintr-un alt unghi, același caracter unitar al strategiei dezvoltării multilaterale in care sint îngemănate, pe de o parte cerințele științific determinate ale acțiunii sociale eficiente, in condițiile desfășurării actualei revoluții tehnico- științifice și, pe de altă parte, interesele și voința conștientizată a maselor de a acționa in direcția obiectivelor proiectate în dezvoltarea socială. De aceea, în strategia multilateralității, unitatea dintre științific și democratic în conducere devine una din condițiile esențiale ale caracterului unitar al strategiei înseși. Democratică prin natura sa politică, prin continua dezvoltare și perfecționare a relației de participare a maselor la exercitarea puterii, la activitatea de conducere pe toate nivelurile structurilor de, organizare a societății, conducerea
Umanismul revoluționar

NICOLAE KALLOS : Multilateralitatea — noțiune-cheie în cadrul concepției despre societatea socialistă multilateral dezvoltată — a fost și este, amplu tratată în documentele de partid, in literatura noastră teoretică. Mă asociez La părerea celor care consideră că ideea multilateralității vizează în primul rînd, alături de, și împreună cu latura economică a dezvoltării, laturile culturii socialiste și ale democrației muncitorești, revoluționare. Vorbind despre dimensiunea umană a societății socialiste multilateral dezvoltate socotesc necesară sublinierea a cel puțin două considerente. Mai întîi, conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată — mi se pare evident — a fost gîndit și formulat in analogie cu cel de personalitate multilateral dezvoltată, de om multilateral, total despre care scria Marx. Socotind formarea omului nou drept una din sarcinile sale principale, o componentă majoră a menirii sale, partidul nostru concepe societatea socialistă multilateral dezvoltată ca o societate a personalităților multilateral dezvoltate, în deplină concordanță cu teza general-valabilă a teoriei revoluționare, după care, în socialism și comunism, de dezvoltarea întregii colectivități depinde dezvoltarea fiecăruia, după cum de dezvoltarea liberă și nestingherită a fiecăruia depinde dezvoltarea întregii colectivități. De asemenea, pentru precizarea și înțelegerea profundă a dimensiunii umane a societății socialiste multilateral dezvoltate găsesc de o co- virșitoare importanță cunoscuta idee a secretarului general al partidului despre „socialismul de omenie".
ANDREI SIDA : Strategia multilateralității este concepută de partidul nostru ca o strategie ce subordonează întregul efort constructiv Omului, situîndu-1 în centrul întregii opere revoluționare atit ca autor al faptei istorice, cît și ca beneficiar al progresului. De aceea, strategia multilateralității este implicit și strategia edificării omului nou, a noului umanism, în care se asigură concordanța dintre condiția de existență umană mereu schimbată cu schimbarea omului însuși.
ION ALUAȘ : Modernizarea solicită o necurmată angajare creativă — în toate sferele vieții sociale. Se poate spune că modernizării îi este consubstanțial spiritul revoluționar ca atitudine și ' impuls spre înnoire. Și dacă în concepția partidului nostru modernizarea înseamnă extensie și adîncire întru raționalitatea de sorginte științifică, se înțelege că spiritul revoluționar nu poate fi conceput ca ceva diferit, ba chiar opus prin natura lui spiritului rațional- științific. Spiritul revoluționar este antirutinier, dizolvant de inerții, dar nu opus, ci consubstanțial spiritului rațional-știin- țific. Am putea spune că știința este cea mai critică și autocritică dintre toate formele activității umane, ea nepermițînd nici o fisură între enunț și real, deci nici o formulă care, din perspectiva adevărului, șchioa- pătă. Desigur, un imens avantaj al științei e că procedează la critică și autocritică prin cunoaștere și nu ocolind-o pe a- ceasta. O știință este critică prin adevăr și nu alături de el.Aș mai sublinia că știința procedează esențialmente con- 

politică de către partid este în același timp științifică prin substanța ei metodologică și cognitivă întemeiată pe știința conducerii.Dintr-o asemenea perspectivă devine limpede concluzia că strategia multilateralității cuprinde necesitatea realizării unor permanente transformări, perfecționări și înnoiri in ansamblul instituțiilor, relațiilor și al conștiinței politice, a dezvoltării in continuare a democrației muncitorești revoluționare în toate componentele ei, a perfecționării conducerii proceselor economico-sociale și. nu în ultimul rînd, creșterea funcțiilor partidului de centru vital al societății, probleme asupra cărora Raportul și Directivele Congresului al XIII-lea proiectează un nou și semnificativ flux de lumină. De observat, totodată, că procesele de perfecționare nu evoluează in sensul etatizării instituțiilor, principiilor’ și relațiilor democratice, ci, invers, de adîncire a democratizării organismelor și activității statal-politice. Aceasta însă nu poate fi înțeleasă ca o scădere sau diminuare a 'rolului și perspectivelor statului, ci, dimpotrivă, de redimensionare a funcțiilor sale specifice potrivit prezenței tot mai largi a maselor în activitatea statală nemijlocită, în controlul permanent exercitat de popor asupra organelor reprezentative și executive ale statului.

structiv în critica ei, că ea distruge (dizolvă, suprimă, abandonează) o formulă pentru a așeza alta în locul ei. in speță, una încărcată cu un plus de adevăr față de prima. Științei îi este profund străin criticismul neantizant. Ea este in căutarea permanentă de soluții.Experiența construcției socialismului in țara noastră, strategia elaborată de la Congresul al IX-lea de către P.C.R. arată că e profund eronat a considera antitetice spiritul rațional-știin- țific și umanismul. Numai excrescențele ideologice alienante ale științei — cum ar fi tehno- ' cratismul — sînt profund anti- umaniste.în acest _ context, aș sublinia 
ideea unității indestructibile 
dintre umanism și raționalism, atît de profund ancorată in istoria culturii noastre, atit de clar și consecvent afirmată în documentele partidului nostru, în concepția secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se știe că acest principiu este unul din postulatele majore ale programului de educație, de formare a conștiinței socialiste la noi in țară.Poate că nu e lipsit de interes să reliefăm in această discuție și faptul că dintre cele „două culturi" — una științifico-teh- nică și cealaltă „umanistă" (arta, filozofia, disciplinele umane etc.) — ultima a fost și rămine mai expusă pericolului contaminării cu felurite prejudecăți. De unde și necesitatea, afirmată de partidul nostru, ca această cultură, produsele ei să fie permanent examinate in lumina structurilor matriciale ale umanismului socialist, respectiv ale raționalismului umanist autentic. Desigur, cerința barării drumului prejudecăților spre sanctuarul culturii nu are nimic de-a face și nu trebuie confundată cu obstacole în calea creației. Dar nici nu trebuie uitat faptul că spiritul veritabil modern s-a desprins printr-un efort gigantic, s-a eliberat treptat de povara atîtor prejudecăți (inclusiv cu iz medieval) și că orice recidivă a acestora, orice încercare de reabilitare a lor, mai mult sau mai puțin mascată de cerințele firești ale respectării tradiției, sint principial străine acelei înnoiri culturale, acelei creații pe care o preconizează o civilizație1 autentic socialistă..Această idee-forță, afirmată cu atîta tărie de la Congresul al IX-lea încoace, a jucat și joacă un rol catalizator, iradiind de forță și energie creatoare, atît în planul gindirii, cît și al acțiunii. Ea ne îndeamnă pe toți să reperăm frontul avansat al progresului tehnico-științific, economic, industrial, habitațio- nal etc. pentru a ajuta efortul poporului nostru în crearea punctelor de virf ale progresului social-istoric contemporan,' adică ale modernizării autentice, pentru a. sprijini pe toate căile înfăptuirea operei de amplă anvergură istorică a făuririi societății socialiste , multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, așa cum a fost ea magistral definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, remarcabilă personalitate a vieții politice internaționale, strălucit gînditor și teoretician al lumii contemporane.Dezbatere organizată de 

Paul DOBRESCU și 
Marin OPREA j
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REZULTATE

SOCIALISTĂ
VIDOIE JARKOVICI

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Vă mulțumesc pentru felicitările cordiale și bunele urări pe care mi le-ați adresat ou prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Doresc să-mi exprim satisfacția pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor și colaborării dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și, dintre țările noastre socialiste și vecine, ca și convingerea că acestea se vor dezvolta, și în viitor, cu succes, spre binele popoarelor și naționalităților Iugoslaviei și poporului român, în interesul păcii, colaborării internaționale bazate pe egalitate în drepturi, al progresului social și socialismului.

N ÎNTRECEREA

Manifestări omagiale dedicatezilei de 23 August
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului din Sao Tome și Principe, al guvernului, precum și numele meu personal, vă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj deîn . , - ___ ,_______ _______ ______ __________  ______felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia sărbătorii noastre naționale.Cu înaltă și frățească considerație,

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome și Principe

Cronica f

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, din unități agricole, precum și din domeniul cir
culației mărfurilor.

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

indicatorilor 
la sfirșitul

Tovarășul Nicolae Constantin, vi- eeprim-minisțru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, sâmbătă dimineața, pe G.B. Stroganov, vicepreședinte al Comitetului de Staț al Planificării ai Uniunii Sovietice, aflat într-o vizită în țara noastră.Au fost abordate unele probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice dintre cele două țări pe. baza înțelegerilor convenite în timpul întâlnirilor no-sovictice la cel mai înalt
★Sîmbătă dimineața Capitală semnarea privind colaborarea țehnico-științifică româno-bulgară in

româ- nlvel.Ioc în protocola avut unuieconomică și

domeniile construcțiilor de utilaj greu, de mașini și electronicii. Documentul prevede măsuri concrete menite să ducă la îndeplinirea Programului de lungă durută privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă Romania și Republica Populară Bulgaria pină in anul 1990, iar in unele domenii pină în anul 2000, semnat Ia cel mai înalt nivel, lărgirea cooperării in producție in noi domenii de interes reciproc, precum și livrări suplimentare de produse din partea ambelor părți în viitorul cincinal.Protocolul a fost semnat de miniștrii de resort ai României șl Bulgariei. (Agerpres)
MAREA CARTĂ fi IERTAU! SI SUVERANITĂȚI!

5 4 5dq tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in unități economice, sociale, culturale, acolo unde interesele construcției socialiste o cer ; că, astăzi, legaturile dintre partid și popor sint mai strin.se decit oricînd, că unitatea indestructibilă a poporului în jurul partidului, al secretarului său general se afirmă ca o măreață cucerire, ca o prestigioasă realitate a României de azi.în deplină concordantă cu dorința și hotărirea poporului nostru de a-și consacra toate forțele muncii pașnice, constructive pentru progresul și înflorirea patriei, Constituția reflectă principiile de bază, ale politicii externe a . țării, stabilește obiectivele • fundamentale ale statului român in relațiile cu celelalte state. Prin toate articolele și prevederile sale, Legea 
fundamentală a țării exprimă voința 
poporului român de pace și priete
nie intre popoare.Cei 20 de ani care au trecut de la adoptarea Constituției sint anii unor ample deschideri internaționale, țara ' noastră înscriindu-se ca o prezență tot mai activă și mai dinamică în viața_ internațională. Dacă astăzi România se bucură în marele concert al națiunilor planetei de un prestigiu de care nicicînd nu s-a bucurat in întreaga ei istorie, dacă numele său este pretutindeni rostit cu respect și admirație, aceasta se datorează deschiderilor prefigurate de Legea fundamentală a țării, activității prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în slujba nobilei cauze a păcii și socialismului, a libertății și independentei popoarelor, profundei angajări în dezbaterea celor mai arzătoare probleme ale actualității. în cristalizarea unor soluții corespunzătoare aspirațiilor vitale ale națiunii noastre socialiste, ca și ale întregii umanități.Constituția României socialiste reflectă împlinirea aspirațiilor de li
bertate ale celor ce muncesc, repre
zintă Carta libertății și suveranității 
naționale, a înfloririi națiunii socia
liste, a egalității depline în drepturi 
pentru toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, a afir
mării multilaterale a demnității și 
personalității omului. Această mare Cartă solicită din partea noastră, a tuturor, mari răspunderi., atitudini de inalt civism, voința de a apropia cit mai mult viitorul comunist al patriei, așa cum este el în Constituția pe care acum.

(Urinare din pag. I)dreptul la muncă nu s-ar afirma deplin dacă el nu ar fi strîns corelat cu dreptul Ia învățătură, care face ca primul să fie exercitat mai deplin. Dezvoltarea invățămîntului, înflorirea culturii vin să întregească edificiul de care aminteam, să-i adauge noi valențe, noi dimensiuni.In viziunea cuprinzătoare a Constituției noastre, egalitatea nu este, nu poate fi un sumum de condiții politice, economice, culturale, Ea trebuie să se împlinească în ceva care să-i dea măsura și, în același timp, să reprezinte o adevărată încununare a egalității — poate cel mai puternic liant al său — conștiința demnității. Dacă, astăzi, între toți fiii țării, fără ■ deosebire de naționalitate, există relații firești, apropiate, este pentru că, în țoți acești ani, sub nemijlocita îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a soluționat într-un mod voluționar problema națională. In centrul acestei realizări istorice se află ideea că toți — indiferent de limba pe care o vorbim — sîntern stăpîni egali in drepturi în patria comună, cu toate drepturile și obligațiile care derivă de aici pentru înfrumusețarea ei ; că trebuie să ne ridicăm la înălțimea comandamentelor epocii, să ne prezentăm în fata istoriei cu conștiința limpede că am făcut tot ceea ce depindea de noi pentru a adăuga noi frumuseți chipului mîndru al patriei.
„întreaga putere în Republica So

cialistă România aparține poporului, 
liber și stăpin pe soarta sa". Aceste cuvinte cu care începe articolul 2 din Constituție trasează o adevărată orientare pe baza căreia s-a edificat, cu aportul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, sistemul unitar al democrației socialiste, al participării maselor la conducerea societății, la exercitarea puterii în stat ; un cadru propice dezvoltării continue a democrației socialiste, lărgirii drepturilor și libertăților cetățenești, concomitent cu creșterea răspunderii membrilor societății față de interesele generale ale poporului. Așa cum prevede Constituția, cum a demonstrat viața în acești 20 de ani, trăsătura fundamentală a orinduirii noastre sociale și de stat este 
profundul ci democratism. Izvorul forței și vitalității orinduirii noastre constă în faptul că masele participă la conducerea țării, că ele sint permanent consultate, așa cum arată pilduitor vizitele de lucru efectuate

re-

prefigurat și o aniversămtv Premieră' TV.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locui I : întreprinderea electro- 

centrale Timișoara, cu 438 puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 8,3 la sută ducția de energie electrică la generatoarelor și la graficul tere la dispoziția sistemului tic național ; unitatea s-a în prevederile de plan privind productivitatea muncii ; cheltuielile au fost mai mici decît cele prevăzute în buget cu 3 la sută, iar consumul propriu tehnologic de energie electrică a fost sub cel normat.Locul II : întreprinderea electro- centrale ,,Locul III : întreprinderea electro- centrale

au la pro- bornele de pu- energe- încadrat

Mureș, cu 430,5 puncte.Iași, cu 282,2 puncte..
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȚIȚEIULUI Șl GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție gaze 

naturale Tg. Mureș, cu 595,1 puncte.Principalii indicatori de plan au lost depășiți cu : 4 la sută la producția netă. 10 la sută la coeficientul de utilizare a fondului sondelor de exploatare, 1 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția fizică și la producția marfă vîndută și încasată ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decit cela planificate cu 2,5 la sută, iar cele materiale cu 2 la sută ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate.Locul II : Schela de producție gaze naturale Mediaș, cu 587.4 puncte.Locul III : Schela de producție gaze naturale Moșoaia, județul Argeș, cu 476,2 puncte,
ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA PRODUSE 
REFRACTARE, CĂRBUNOASE 

ȘI ABRAZIVE
Locul I : întreprinderea de produse 

eărbunoase Slatina, cu 744,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,3 la sută la producția fizică, 13,9 la sută la producția netă, 10,5 la șută la producția marl’ă vîndută și încasată, 5,7 la sută Ia productivitatea muncii, 5,1 la sută la beneficii ; depășiri de pian au mai fost obținute la export : unitatea s-a încadrat in nivelul planificat al cheltuielilor totale și materiale la 
1 000 lei producție marfă.Locul II : Întreprinderea de produse abrazive Birlad, județul Vaslui, cu G86.7 puncte.Locul III : întreprinderea „Răsăritul" Brașov, cu 464,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
. ENERGETIC, PETROLIER ȘI 
UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 

METALURGIE, CHIMIE ȘI ALTE 
RAMURI

Locul î : întreprinderea „Neptun" 
Cîmpina, județul Prahova, cu 888,4 
puncte.Principalii fost depășiți ducția fizică, ția netă, 2,2 marfă vindutâ și încasată. 1.5 la sută la productivitatea muncii : depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale sub cele normate cu 15,9 la cele de energie electrică și tibil cu 5.3 la sută.Locul II : întreprinderea chimic „Grivița Roșie" București, cu 716,4 puncte.Locul III : întreprinderea „Armătura" Cluj-Napoca, cu 647.5 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de medi
camente București, eu 549,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,9 la sută la producția netă, 1,9 la sută la producția fizică, 1,3 la sută la export și la productivitatea muncii, 2,3 la sută la beneficii ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate, iar cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,7 la sută.Locul II : întreprinderea de medicamente București, cu 957 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : Fabrica de anvelope Lu
duș, județul Mureș, eu 788,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 27,4 la sută la producția fizică, 2,4 la sută, la producția netă, 4,1 la sută la producția marfa vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 2,1 la sută, iar

scre 
cuauIr, la

și coloranți „Sintofarm"

indicator! de plan au cu : 7,4 Ia sută ia pro- 11,4 la sută la produc- la sută la producția
au fost sută, iar combus-de utilaj

*) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție yi beneficiile sint calculați pe 
șase luni.

cele de energie electrică șl combustibil cu 2,6 la sută.Locul II : întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov, cu 666,4 puncte.Locul III : întreprinderea chimică „Prodcomplex" Tg. Mureș, cu 532,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de mobi

lier și decorațiuni „Heliade" Bucu
rești, cu 728,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 20,6 Ia sută la producția fizică, 6,9 la sută la producția netă, 8,2 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 4,7 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 1,2 la sută, iar cele de energie electrică cu 12,6 la,sută.Locui lizare a cu 439,7Locul lucrare ...Suceava, cu 82,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
LÎNĂ, MĂTASE, IN. CÎNEPĂ

Locul I : întreprinderea „Liberta
tea" Sibiu, cu 726,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,8 la sută Ia producția marfă vîndută și încasată, 1 la sută la beneficii, 30 Ia sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de pian au mai fost obținute la producția netă, producția fizică și la export ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibil au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea de stofe „Dorobanțul" Ploiești, cu 642,2 puncte.Locul III : întreprinderea Filatura de mătase Lugoj, județul Timiș, cu 247,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

JSUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
Locul I : întreprinderea dc indus

trializare a laptelui Timiș, cu 394,6 
puncte.Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,2 la sută la producția fizică, 17,1 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 4,6 la sută la productivitatea muncii, 11,7 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 1 la sută.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de 
„30 Decembrie" județul Giurgiu, 
1 143,9 puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 16,3 la sută producția de carne, 17,1 la sutălivrările de carne la fondul de stat, 5,4 la sută la efectivele de bovine la sfirșitul perioadei ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția și livrările de lapte la fondul de stat, efectivele de porcine și la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei pro» dueție-marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea agricolă de stat Prejmer, județul Brașov, cu 907,1 puncte.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Codlea, județul Brașov, cu 748 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I ; Stația dc calc ferată Iași, 

cu 473,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 18,1 la sută la volumul de transport, 28,9 la sută la productivitatea muncii, 11,5 la sută la vagoane intrate-ieșite la încăr- earo-descărcare și tranzit cu manevră, 13,9 Ib sută la tonajul mediu brut pe tren de marfă, 16,2 Ia sută la utilizarea mijloacelor de transport ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 6.6 la sută.Locul II : Stația de cale ferată Birlad, cu 439,8 puncte.. Locul III : Stația de cale ferată Oradea, cu 402,9 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE 
BALNEOCLIMATERICE
I : întreprinderea balncocli- 
Slănic Moldova, eu 93,2

ȘI
Locul 

matică 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,5 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 4,4 la sută la încasări medii pe un lucrător, 5,7 la sută ia coeficientul de utilizare a capacităților de cazare, 2,4 la sută la beneficii ; depășiri de pian au mai l’ost obținute la total încasări valutare și la numărul de turiști ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 4,3 la sută,

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII 
întreprinderea pentru 
clădirilor București,II : Combinatul de industria- leranului „Pipera" București, puncte.III : întreprinderea de pre- a lemnului Rădăuți, județul

Locul I : 
administrarea 
888,7 puncte.Principalii fost depășiți producția de la sută la încasări din activitatea de producție-prestații, 4 la. sută la volumul lucrărilor de întreținere, reparații curente și prestări in construcții, 35,5 la sută la prestări servicii pentru populație ; depășiri de 1% bene- muncii ; lei pro- mici de- la sută, suta.de con-

indicatori de plan cu : 28,7 la sută construcții-montaj,
bl H pu|julclțll, , VIV plan au mai'' fost obținute ficii și la productivitatea cheltuielile totale la 1000 ducție-prestații au fost mai cit cele iar celeLocul strucții, locativăLocul strucții, locativă

cu

planificate cu 4,8 materiale cu 9,6 IaII : întreprinderea reparații și administrație Timișoara, cu 768,8 puncte.III : întreprinderea de con- reparații și administrațieColentina, cu 747 puncte.
ÎN COOPERAȚIA 

MEȘTEȘUGĂREASCA
Locul î : Uniunea județeană Arad, 

eu 831,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 33,8 la sută ia pro- clucția-marfă și prestările de servicii în unități fizice, 2,4 la sută la producția netă, 2,5 la sută la prestări de servicii pentru populație, 14,7 la sută la livrări de mărfuri către fondul pieței ; depășiri / plan au mai fost obținute și beneficii ; consumurile gie electrică au fost sub mate cu 2,5 la sută.II : Uniunea județeană Vil- 797,8 puncte.III : Uniunea județeană cu 735,5 puncte. (Agerpres)

ARGEȘ. Pgntru oamenii muncii din Cîmpulung, Muzeul orășenesc a organizai cicluri de expuneri cu tema „Importanța istorică a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944“ și „România in cei 20 de ani de la Congresul al IX-lea“. La Palatul culturii din Pitești s-a deschis August 1944 — 23 August 1985 — perioadă de importante împliniri economico-sociale", vizitată cu interes de an numeros public. De asemenea, la Casa de cultură din Curtea de Argeș, un numeros public a participat la un spectacol de muzică și poezie patriotică. (Gh. 
Cîrstea).

BRAȘOV. O manifestare sub genericul ..Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare în organizarea și înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944", s-a desfășurat la clubul muncitoresc al Combinatului chimic din Făgăraș. In același context se înscrie șl simpozionul „Tineretul, participant activ la înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 1944" organizat la Casa de știință și tehnică pentru tineret din Brașov. Manifestări asemănătoare au mai avut loc la casele de cultură din Brașov, Codlea, Făgăraș. (Nicolae 
Mocanu).

SUCEAVA. La Secția de industrializare a lemnului din Falcău a fost prezentată expunerea „Rolul P.C.R, în pregătirea și desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944", iar la întreprinderea de tricotaje „Bucovina" din Rădăuți, simpozionul „înfăptuiri trainice în dezvoltarea societății românești in anii libertății și demnității noastre, cu deosebire în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R.". Acțiuni asemănătoare au avut loc Ia Căminul cultural din Putna, întreprinderea de utilaje și piese de schimb, Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava și în alte unități economice din orașele județului, (Suva Bejinariu).
TELEORMAN.tema „Importanța istorică a voluțici de eliberare socială națională, antifascistă și ant.ilm- perialistă de la 23 August 1944" a avut loc la Combinatul de îngrășăminte chimice din municipiul Turnu Măgurele, iar la întreprinderea mecanică de material rulant din Roșiori de Vede s-a organizat dezbaterea „P.C.R. — conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă clin August 1944". Sub genericul „Omagiu patriei, partidului și conducătorului nostru Iubit", la căminele culturale din comunele Drăgă- neștl-Vlâșca, Olteni, Botoroaga și Slobozia Mindra au avut loc recitaluri de poezie și cîntece patriotice, precum și montaje iiterar-muzicalo dedicate aniversării de' la 23 August. 

(Stan Ștefan).
ARAD. Cinstind măreața sărbătoare națională de la 23 August, arădenii au organizat, la Monumentul eroilor de la Păuiiș, unde cu 41 de ani în urmă s-au scris glorioase pagini de eroism și dragoste față de pămîntul strămoșesc, un spectacol de muzică corală și poezie patriotică. Au participat corul veteranilor din cel de-al doilea război mondial și membri ai cenaclurilor literare din Arad. (Tristan Mi- huța).
HARGHITA. Sub genericul „August 1944 — actul eliberării patriei de sub dominația fascistă, moment crucial în istoria poporului român", la Muzeul județean din Miercurea-Ciuc și muzeele locale din Odorheiu-Secu- iesc, Gheorgheni și Cristuru Secuiesc continuă să se desfășoare ample

expoziția „23

Un simpozion cu re- Și

de la export de ener- cele nor-Locul cea, cuLocul Vaslui,

și cultu- dezbateri, personali- românești, consacrate
acțiuni politico-educative ral-artistice — expuneri, mese rotunde, intîlniri cu tăți ale științei și culturii expoziții, simpozioane —zilei de 23 August. Astfel, la biblioteca orășenească din Cristuru Secuiesc s-a deschis o expoziție de carte social-politică în care sint prezentate un mare număr din lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe tema „Pagini de glorie din istoria poporului român", la Clubul muncitoresc „23 August" din orașul Toplița a avut loc un simpozion. Ample acțiuni politico-educative, grupate sub genericul „Lupta Partidului Comunist Român pentru înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă", s-au desfășurat și la Clubul tineretului din orașul minieresc Bălan, iar ia Clubul de vacanță al pionierilor șl elevilor din cadru! Liceului „Salamon Erno" din Gheorgheni 
a avut Ioc un mare spectacol. festiv intitulat „Arc peste un timp eroic". 
(I. D. Kiss).

DOLJ. „însemnătatea istorică u actului revoluționar de la 23 August 1944“, sub acest generic, Comitetul de cultură și educație socialistă al orașului Fillașl a organizat un simpozion în cadrul căruia s-au reliefat mărețele transformări economice și sociale ce au avut loc în acest tjnăr oraș doljean în cei 41 de ani ce au trecut de la 23 August 1944, și îndeosebi în cele două decenii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului nostru. La așezămințels de cultură din Craiova, Buileștl, Calafat, Drănic, Calicea Mare, Dăbu- leni și Segarcea au avut loc montaje iiterar-muzicale, intîlniri cu activiști de partid cu stagiu din ilegalitate, dezbateri și alte manifestări dedicate apropiatei sărbători naționale a poporului nostru, (Nicolae 
Băbălău).

VRANCEA. în unitățile industriale din municipiul Focșani a avut ioc simpozionul cu tema „Unitatea, independența și suveranitatea națională — coordonate esențiale ale istoriei luptelor purtate de poporul român", au fost deschise expoziții de carte social-politică în cadrul cărora opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu ocupă un loc central. La căminele culturale și cluburi continuă să aibă loc spectacole cul- tural-artiștice, recitaluri de poezie patriotică, dezbateri și mese rotunde, prezentarea unor filme istorice și documentare inspirate din lupta partidului pentru edificarea României socialiste. (Dan Drăgulcscu).
CLUJ. La Casa municipală de cultură din Huedin s-a desfășurat un simpozion sub genericul „P.C.R. — stegar al luptei poporului român pentru libertate socială și națională, pentru înfăptuirea marilor idealuri ale construcției socialiste și comuniste", iar la Clubul feroviarilor din Dej manifestarea intitulată „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiimperialistă — eveniment de importantă cardinală în istoria poporului român". Conferințe, simpozioane, mese rotunde care au evocat rolul Partidului Comunist Român in organizarea și înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944, uriașele transformări eco- nomico-șociale ale patriei, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, Inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu privind întărirea colaborării internaționale și asigurarea păcii pe planeta noastră s-au desfășurat și la Casa orășenească de cultură din Gherla, Clubul tineretului din Dej, Combinatul de utilaj greu și întreprinderea de tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca. Importantei aniversări ii este dedicată și expoziția „Lupta poporului român pentru independență și unitate națională, pentru socialism și pace", deschisă la muzeul de istorie din Cluj-Napoca. (Marin Oprea).

INFORMAȚII SPORT5VE
FOTBAL * La stadionul Steaua din Capitală, se va juca astăzi, de la ora 18, una dintre cele mai interesante partide ale campionatului național, partida Steaua — Dinamo, din etapa a IV-a a acestei competiții. Celelalte meciuri care vor avea loc In București sint Sportul studențesc — Victoria și Rapid — Gloria Buzău. în programul etapei a IV-a mai sint cuprinse meciurile: Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova, F. C. Olt — Corvi nul, Chimia — Universitatea Cluj-Napoca, F. C. Bihor — Petrolul, S. C. Bacău

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor ® Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Așchiută“ 
— Ultimul episod

12,40 Din cununa cîntecuîul românesc 
(color.). Muzică populară

13,00 Album duminical (partial color)
14.45 Memoria documentelor. Mărturii 

ale unui amplu proces revoluțio
nar (color)

15,00 închiderea programului
18,00 Fotbal : Steaua — Dinamo (Cam

pionatul national al Diviziei A). 
(Repriza I)

13.45 Telejurnal © In întâmpinarea ma
rii sărbători de la 23 August

19,00 Fotbal : Steaua — Dinamo (repri- 
'za a Ii-a)

19.45 Arc peste un timp eroic. 23 Au
gust 1944—1985. Viată nouă (color)

30,05 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste si cu Comi
tetul de cultură si educație socia
listă al județului Tulcea

20.45 Film artistic. ,.Să mori rănit din

22,10
22,20

dragoste de vlată“.
I-’roductie a Casei de filme patru. 
Cu : Gheorghe Visu. Claudiu 
Bleontz. Marcel Iureș. Tora Vasi- 
lescu. Mariana Buruiană. Vir?i’ 
Andriescu. Andrei Codarcea, Dra- 
£oș Pîslaru, Cornel Revent. Petre 
Tanasievici. Valentin Volcilă. Sce
nariul : Anghel Mora. Regia : 
Mircea Veroiu
Telejurnal
Includerea programului

vremea
I

BULETIN RUTIER

20,00

20,20

20,40

21,05

21,50
22,00

Luni, 19 august
Telejurnal V T.n întimplnarea ma
rii sărbători de la 23 August
Arc peste timp eroic (color). In
dustrializare si 
mensiuni ale României 
create în anii socialismului, dez
voltate impetuos In ultimele două 
decenii. Documentar
Tezaur folcloric (color). Festiva
lul national ..Cîntarea României" 
— soliști si formații in etapa re
publicană
Piatră de hotar a istoriei noastre 
(color). 23 August 1944 în oglinda 
ecranului românesc
Telejurnal 
închiderea programului

civilizație — di- 
moderne

Institutul de meteorologie ei hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 august, ora 20—21 august, 
ora 20. In țară : Vremea va fi Instabilă 
și se va răci. !n toate regiunile. Iar 
cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale. Îndeosebi averse Insolite si 
de descărcări electrice. In nordul si 
centrul tării. In restul teritoriului, a- 
ceste fenomene vor avea un caracter 
mult mal restrtns. Izolat, vor fi con
diții pentru căderi de grindină șl can
tități de apă peste 15 litri pe metru 
pătrat. Vlntul va sufla moderat cu in
tensificări trecătoare. Îndeosebi la 
munte, din sectorul estic. Temperatu
rile minime, nocturne, vor fl cuprinse 
între 8 șl ÎS grade. Iar cele maxime, 
diurne, între 20 si 38 de grade. în 
București : Vremea se va răci ușor 
fată de intervalul precedent. Cerul va 
fi temporar noros. favorabil descărcă
rilor electrice și ploii de scurtă durată. 
Vlntul va prezenta intensificări trecă
toare din sectorul estic. Temperaturile 
minime, nocturne, vor oscila între 10 
șl 13 grade, Iar cele maxime, diurne. 
Intre 27 si 30 de grade.

V

t
l

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 
circulațieconstă in opriri după 100, cel mult 150 de km parcurși, evitarea conducerii după o masă abundentă, de a- semenea, renunțarea ocupanților din autoturism de a dormi. Evident, cu excepția copiilor. Pe drumul național 22, din județul Constanța, la ora 15,30, conducătorul autoturismului l-BR-9 034 a adormit la volan, iz- bindu-se de un pom. A suferit vătămări soția sa. 'într-un alt caz, in apropiere de Piatra Olt, conducătorul automobilului 3-TM-7 505, de asemenea, a adormit în timpul mersului, tamponindu-se cu un autoturism care circula pe sensul opus. Trei persoane rănite grav este urmarea acestui accident.Foarte periculoase sint deplasările auto pe timp de noapte, motiv pentru care trebuie evitate, dacă nu sint absolut necesare. Pilotarea mașinilor pe întuneric supune organismul Ia solicitări mult sporite ; oboseala, la care se adaugă vizibilitatea precară împiedică observarea

Direcțiaîn aceste zile, intensitatea circulației rutiere, ca și temperatura aerului, seama te de . . .cit și datorită numeroaselor deplasări automobilistice in localitățile balneoclimaterice ori zone de a- grement.Mai mult ca oricînd, cei de la volan trebuie să țină seama de toate situațiile pe care le întîlnesc șl să le judece prin prisma anticipării pericolelor. Așa, de pildă, cu prilejui trecerii pe lingă un autocamion staționat intr-o localitate rurală, automobilistul animat de spirit preventiv iși va spori precauția, pentru a fi în măsură să evite lovirea celor care, angajați în traversare imprudentă, pot să se ivească instantaneu din fața sau din spatele camionului oprit.Deosebit de importantă in aceste zile cu căldură toridă este preîn- tîmpinarea conducerii autovehiculelor în stare de oboseală. Remediul

atinge valori de virf atît pe transporturilor auto reclama- cerintele economiei naționale,

corectă a șoselei, a eventualelor obstacole.Una din cauzele frecvent genera-' toare de accidente o constituie excesul de viteză, respectiv necorela- rea ei cu întregul ansamblu de împrejurări ale circulației. Cu toate că imensa majoritate a conducătorilor auto înțeleg să circule cu viteze moderate, unii se încumetă să apese peste măsură pe accelerație și, din păcate, urmările nu se lasă așteptate. De cele mai multe ori, excesul de viteză se asociază cu neatenția. La Tîrgu Mureș, pe inserat, Cioloi Alexandru, rulînd neatent și cu viteză mare pe una din arterele municipiului, a accidentat mortal un biciclist. Din aceleași cauze, în localitatea Mihail Kogâlniceanu din județul Tulcea, conducătorul autoturismului 1-TL-l 470 n-a mal putut evita lovirea unui pieton angajat fără asigurare în traversare.O recomandare adresată permanent — dar mai ales acum’! — tuturor automobiliștilor : înaintea pornirii la drum, cuplați-vă centura de siguranță. Serviciile ei în a salva viața sint de neînlocuit în unele situații, ce nu întotdeauna pot fi anticipate și evitate 1

— F. C. Argeș, F.C.M. Brașov — A.S.A. • Azi. începe campionatul diviziei C. la care iau parte 192 de echipe, repartizate în 12 serii. ® în vederea partidei România — Finilan- da. meci programat la 28 august la Timișoara, miine se reunesc jucătorii lotului nostru reprezentativ.
CAMPIONATELE MONDIALE DE 

CAIAC-CANOE, care se dispută la Malines (Belgia), au programat! ieri primele întreceri finale. în proba de canoe simplu 1 000 m. sportivul! român Aurel Macarencu a obținut me- , dalia de bronz, c!asîndu-se pe locul trei cu timpul di? 4’02”53/100, precedat de Ivan Klementiev (U.R.S.S.) 4’01 ”84/100 și Ulrich Eicke (R.D.C-.)— 4’02”32/I00. Iată cîștigătorii în celelalte probe : caiac simplu feminin : Birgit Schmidt (R.D.G.) — l’55”36/100 ; caiac dublu masculin (1 000 m) : Philippe Boccara, Pascal Boucherit (Franța) — 3’22”75/100 ; caiac simplu masculin (1 000 m) : Ferenc Csipes (Ungaria) — 3’40” 23/100 ; canoe dublu (1 000 m) : Olav Heukrodt, Alexander Schuck (R.D.G.)— 3’37”58/100 ; caiac dublu feminin (500 m) : Birgit Schmidt, Cars! Kuhn (R.D.G.) — l’43”72/100 ; caiac p'atru masculin (1 000 m) : Bengtsson. !Mo- berg. Sundquist, Andersson (Suedia)— 2’59”24/100.
BOX. Cei 25 de componențl ai lotului nostru reprezentativ de tineret vor efectua, începînd de azi, la București. ultimele pregătiri pentru campionatele mondiale de tineret, programate în Capitală, între 1 și 8 septembrie a.c. Cu ocazia acestui ultim stagiu, vor avea loc meciuri de verificare la patinoarul „23 August", în zilele de 24 și 25 august. • S-au înscris la campionatele mondiale sportivi din 30 de țări din Europa, Asia, Africa șl America. Listele nominale ale participanților vor fi depuse în cursul săptămînii care urmează.

® LASER POLICOLOR. Un °ri- glnal laser cu heliu și seleniu, a! cărui fascicul luminos, cuprinde, concomitent, trei domenii spectrale distincte, a fost realizat de cercetători ai Institutului pentru electrotehnică generală, de pe lingă Universitatea din Bochum (R.F.G.). Grație unui rezonator special, noul, laser permite transmiterea, pe un singur tub, a tuturor celor trei culori primare, respectiv albastru, galben și roșu. Aceste culori de bază se pot combina cu alte tonuri de culoare, inclusiv cu albul, oferind astfel posibilitatea realizării operative și de mare acuratețe a imaginilor color, inclusiv a retu- șărilor din industria tipografică și fotografică. Noul laser se pretează, totodată, la realizarea hologramelor (imagini in relief) color.

® CRESCĂTORII DE... INSEC- 
Ț£ De curînd, in Franța, prin colaborarea unor specialiști ai Institutului național de cercetări agricole, Serviciului pentru protecția plantelor, Agenției naționale pentru valorificarea cercetării și Ministerului Agriculturii, s-a pus la punct tehnologia de „creștere", la scară industrială, a unei insecte care s-a dovedit deosebit de utilă în cadrul cercetărilor ’ vizînd combaterea biologică a insectelor dăunătoare. Este vorba de Hymenoptera encarsia formosa care parazitează larvele insectelor dăunătoare ce provoacă pagube considerabile culturilor de seră. Deocamdată, cu ajutorul acestor insecte de „crescătorie" se asigură o protecție eficientă împotriva dăunătorilor

pentru o suprafață de 40 hectare de sere, din departamentul Finistere, urmînd metoda să fie extinsă. ca
® HÎRTIE MAI UȘOARĂ 

MAI IEFTINĂ. Cu largi perspective implementare in industria de celuloză . hîrtie este apreciată în Austria noua tehnologie de elaborare a unul tip de hîrtie tipografică extrem de ușoară, care permite reducerea cu o treime a consumului actual de materii prime. în rețeta hîrtiei superușoare, pusă la punct de cercetători din cadrul Universității tehnica din Graz, intră substanțe chimice (silicați stratificați, în principal), care, fie sint incorporate în pasta de celuloză, fie sint aplicate direc

Și

pe suprafața hîrtiei, conferindu-i rezistență. întrucît experimentările efectuate intr-o mare tipografie au dat excelente rezultate în obținerea de prospecte, broșuri și alte publicații color, se preconizează extinderea noii tehnologii de fabricare a hîrtiei superușoare în toate fabricile de hîrtie din Austria.
© ALUNIȘ PRECOCE. Specialiști bulgari au pus la punct o tehnologie per- mițînd cultura intensivă a unor varietăți de aluni deosebit de productivi, cu o singură tulpină, ceea ce facilitează mecanizarea lucrărilor. în plus, aceștia produc alune mai timpuriu și de dimensiuni mai mari, iar coroana lor se formează mai ușor, în primii zees ani de la înființarea culturii, nefiind necesar să fie „tunsă". De fapt,

mai recomandabilă este altoirea pe exemplare de aluni inferiori, cu rădăcini deja dezvoltate, a unor mlădițe de aluni „nobili" cu o singură tijă, redueîndu-se astfel necesarul de apă, prin stropire. Terenurile indicate pentru realizarea acestor plantații de aluni sint atît cele în pantă lină sau ușor■ sol fertil. netede, cît și cele accidentate, dar cu
® ÎMPOTRIVA CARI! LOR 

DENTARE. De trei ani, stomatologi din cadrul facultăților de medicină din Budapesta și respectiv Turku (Finlanda) efectuează, în colaborare, cercetări asupra rolului pe care îl poate avea xilitul, un înlocuitor al zahărului, în profilaxia cariei dentare. Concluzia ? într-adevăr, acest e-

dulcorant protejează dantura deoarece determină o diminuare, în cavitatea bucală, a producției de acizi care deteriorează smalțul dinților șl, totodată, a numărului de bacterii care atacă și ele dantura, pro- vocînd apariția cariilor. 45 la sută din cei o mie de copii care au consumat, pe parcursul a trei ani, xilit, ca edulcorant, au fost mai eficient protejați de carii decit cei care au consumat în continuare zahăr. In prezent, stomatologii din cele două țări studiază posibilitatea unui efect protector al xilitul ui, prin diminuarea cantității de bacterii din cavitatea bucală, chiar în cazul consumării acestui edulcorant, pe o perioadă limitată la numai cîteva luni. Rezultatele testelor sint analizate in centrele de calcul ale facultății din Turku șl ale Organizației Mondiale a Sănătății.

strin.se


„SUB CRNOUCEREA PRESEDiNTELDI NICOLAE CEAUSESCU,
ROMANA SOCIALISTA A 0BTIN1IT. PE CALEA DESCHISA DE ACTOL

RE LA 23 AOGDSI, SDCCESE DE SEAMA IN DEZVOLTAREA
ECRNRMICR-SRCIA1A IN PROMOVAREA UNEI POLITICI NOI. DE PACE

$1 ÎNȚELEGERE INTERNAITONAIA"
Ample relatărit aprecieri comentarii ale presei de peste hotare în preajma 

marii sărbători naționale a poporului român

Marile prefaceri revoluționare înfăptuite în țara noastră pe calea deschisă de istoricul act de la 23 August 1944, îndeosebi în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea, perioada cea mai strălucită din istoria patriei noastre — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — continuă să rețină atenția agențiilor de presă și
a ziarelor din diferite țări ale lumii. Mijloacele de informare de masă relatează pe larg, în aceste zile premergătoare aniversării victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, despre transformările înnoitoare cunoscute de țara noastră. O atenție deosebită acordă, în același timp, presa

internațională activității intense desfășurate de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, pentru salvgardarea păcii, subliniind acțiunile, inițiativele și propunerile constructive ale țării noastre în vederea soluționării marilor probleme cu care este confruntată lumea contemporană.Mijloacele de informare din diferite țări relatează pe larg despre aprecierile și considerentele exprimate de președintele Nicolae Ceaușescu cu prilejul primirii unor oaspeți de peste hotare. Astfel, agenția CHINA NOUA, in- formînd despre primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegației Adunării Poporului a Republicii Populare Angola, relevă că președintele României a condamnat politica de apartheid a Republicii Sud-Africane, și-a exprimat sprijinul față de lupta poporului namibian pentru independență, pentru dreptul de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării eco- nomico-sociale, sub conducerea S.W.A.P.O. Agenția scrie că președintele României a condamnat amestecul Africii de Sud în treburile interne ale Angolei și ale altor state.Subliniind, totodată, atenta preocupare a țării noastre pentru marile probleme ale lumii, agenția pune în evidență faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat necesitatea organizării de negocieri între țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate, în cadrul O.N.U., pentru soluționarea problemelor subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini economice mon-

agenția FANA primi-

diale.Relatînd, într-o altă știre, despre primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a președintelui Adunării Naționale a Poporului din R.D. Somalia, agenția chineză menționează că au fost reafirmate sprijinul și solidaritatea României cu lupta popoarelor din Africa pentru lichidarea totală a colonialismului, pentru dezvoltarea lor liberă, relevă sublinierea de către președintele României a necesității întăririi unității de acțiune și a colaborării in cadrul Organizației Unității Africane.La rindul său, relatează că, în cursul rii la președintele României, Nicolae Ceaușescu, a secretarului general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAPAM, s-a subliniat sprijinul țării noastre pentru poporul palestinian. Președintele României — arată FANA — a reafirmat că soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu este posibilă doar prin negocieri, cu participarea tuturor părților interesate. Agenția precizează că președintele României a reliefat, încă o dată, importanța organizării, sub egida O.N.U., a unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu, la care să participe și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. România — subliniază agenția arabă — a jucat un rol activ în acțiunile politice în legătură cu Orientul Mijlociu, menționînd, în acest sens, în- tîlnirile avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu conducători de stat și lideri politici ai unor țări din această zonă a lumii.Despre același eveniment informează și ziarul iugoslav „POLITI- KA“, precizînd și el că președintele Nicolae Ceaușescu „a chemat încă o dată la organizarea unei conferințe internaționale cu privire la Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U., la care să participe toți membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al O.N.U. și toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei".Și agenția CHINA NOUĂ se referă la primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a secretarului general al MAPAM, relevînd că președintele României a reafirmat necesitatea unei soluționări globale, prin tratative, a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea unei păci juste și durabile în regiune, pe baza retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterii dreptului la autodeterminare al poporului palestinian — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent — asigurării independenței, suveranității și integrității tuturor statelor din această zonă.Istoricul act de la 23 August 1944, realizările obținute de poporul român, îndeosebi în ultimele două decenii, sînt amplu ilustrate de presa din diferite țări.
V _ _ _ _ _ _ _

Sub titlul „Puncte de cotitură în 
istoria României", ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" scrie : 
„România sărbătorește, la 23 
August, Ziua națională — aniver
sarea victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, care a 
inaugurat epoca unor profunde 
transformări politice, economice, 
sociale și culturale și a deschis 
calea edificării societății socialiste. 
Partidul Comunist Român a fost 
cel care a chemat poporul la lupta 
pentru ieșirea României din răz
boiul împotriva Uniunii Sovietice 
și întoarcerea armelor împotriva 
fascismului hitlerist. Aceasta a 
culminat prin înfăptuirea insurec
ției armate de la 23 August 1944“.

„România, care a ales calea dez
voltării socialiste — se arată în continuare în articol — a parcurs, 
de atunci, citeva etape istorice. Un 
punct de cotitură important pe 
• Revoluția de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, piatră de hotar în istoria 
României moderne 9 Prin importanta sa contribuție 
la desfășurarea operațiilor militare împotriva Ger
maniei hitleriste, România a scurtat durata războiu
lui cu 200 de zile @ Perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al P.C.R., perioada unei înfloriri fără 
precedent a României socialiste ® Proiecte cuteză
toare de viitor menite să propulseze țara pe noi 

trepte de progres

această cale îl constituie Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. In august 1965 a intrat în 
vigoare noua Constituție a Româ
niei. Congresul a constatat că în 
România au fost puse bazele so
cietății socialiste, s-a trecut la 
etapa edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Denumirea 
țării a devenit Republica Socia
listă România".

„România, scrie mai departe „Rude Pravo", situează în centrul 
politicii sale externe dezvoltarea 
și aprofundarea colaborării reciproc 
avantajoase, a prieteniei și solida
rității cu toate țările, îndeosebi' cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
state socialiste, depune toate efor
turile pentru asigurarea colaboră
rii și cooperării într-o atmosferă de 
pace și securitate internațională, 
pe baza principiilor egalității în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale ale tutu
ror statelor".

în articolul „în întîmpinarea 
sărbătorii naționale a României", alt ziar cehoslovac, ,,LIDOVA DE- MOKRACIE", arată că victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a deschis calea edificării societății socialiste. „Volumul pro
ducției industriale a crescut de 103 
ori, producția agricolă de aproape 
7,2 ori și venitul național de 32 
ori. A crescut, in mod esențial, ni
velul de trai al poporului, s-au 
dezvoltat intens asistența medicală, 
învățămîntul, cultura, s-au con
struit aproape șase milioane lo
cuințe. In realizarea acestor suc
cese, o importanță deosebită au 
avut-o hotărîrile Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, desfășurat acum două 
decenii".„Intîlnirile și convorbirile periodice dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak, impulsionează în mod deosebit relațiile dintre R. S. Cehoslovacă și Republica Socialistă România. Cresc continuu schimburile economice și comerciale, un nou nivel calitativ înregistrează cooperarea și specializarea în producție si colaborarea tehnico-științifică" — se subliniază in continuare în articol.

La rindul său, într-una din relatările prilejuite de sărbătoarea națională a României, agenția cehoslovacă C.T.K. arată, între altele : „Un jalon istoric in dezvol
tarea României, in cei 41 de ani 
care au trecut de la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe
rialistă, l-a constituit Congresul al 
IX-lea al P.C.R. din 1965, ale cărui 
hotăriri au asigurat avintul econo
mic și social al Republicii Socia
liste România". Agenția menționează apoi că, pe baza rezultatelor obținute, au fost trasate direcțiile principale ale dezvoltării țării în perioada 1986—1990. C.T.K. relevă succesele înregistrate pe planul colaborării dintre România și Cehoslovacia, dintre Partidul Comunist Român și P. C. din Cehoslovacia.în articolul „Politica de dezvol
tare economică a României și re

zultatele ei", ziarul grec „EXPRESS" scrie că România deține al doilea loc în lume în domeniul exportului de instalații petroliere, și locuri de frunte în ceea ce privește producția de oțel și volumul producției industriei chimice. în uzinele românești — scrie ziarul — sînt construite, în prezent, avioane și aparataj electronic. Industria grea construiește turbine pentru hidrocentrale, motoare „Diesel", autobasculante de 100—120 tone. România exportă tractoare în peste 90 de țări din întreaga lume. în șantierele navale românești sînt construite petroliere de 150 000 de tone.Producția industrială — relevă în continuare ziarul grec — crește intr-un ritm anual de 6—6,5 la sută, în același timp, datorită lucrărilor de amenajare a terenurilor și metodelor științifice aplicate, ca și dotării tehnice, s-a dezvoltat și agricultura. în România există, în prezent, peste 170 000 de tractoare, aproximativ 58 000 de combine. 40 000 de utilaje pentru împrăștierea îngrășămintelor — toate construite de industria românească specializată în mașini pentru agricultură.Dezvoltarea economică a României în ultimele două decenii — conchide ziarul — constituie un exemplu a ceea ce poate să însemne crearea unei economii naționale moderne și recunoașterea ei pe plan internațional.Revista indiană ..INTERNATIONAL SOCIALOOK" publică. în- tr-un supliment special, o suită de articole consacrate semnificației actului istoric de la 23 August 1944. în articolul „Actul revoluționar din 
august 1944 — implicații politice, 
sociale și militare" sint înfățișate împrejurările în care a fost înfăptuită revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, relevindu-se că această revoluție „constituie expresia voin
ței întregii națiuni", fiind organizată și condusă de Partidul Comunist Român în colaborare cu celelalte forțe patriotice antifasciste din România. Sînt analizate implicațiile internaționale ale actului de la 23 August 1944, fiind reproduse opinii ale unor politicieni, militari, istorici și comentatori de presă din 

perioada respectivă. „Contribuția 
României la eforturile de război ale 
forțelor aliate s-a concretizat in 
scurtarea cu 200 de zile a războiu
lui împotriva Germaniei naziste" — se subliniază în articol.Un alt articol se ocupă de participarea României la războiul antihitlerist oglindită în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt citate aprecierile cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la contribuția țării noastre la înfrîngerea Germaniei naziste, menționindu-se eforturile umane și materiale ale României în cele nouă luni de intense operațiuni militare.Ecoul internațional al participării României Ia războiul antihitlerist constituie tema unui alt articol, în care sînt reproduse numeroase opinii ale unor personalități politice, militare, concluzii ale unor lucrări istorice în care sint puse in evidență semnificațiile strategice, politice și logistice ale actului de la 23 August 1944.în articolul „învățămintele celui 
de-al doilea război mondial in lupta 
pentru menținerea păcii" se relevă poziția României privind necesitatea luării de măsuri concrete pentru oprirea cursei înarmărilor, in primul rînd a celor nucleare, pentru trecerea la dezarmare, subli- niindu-se obligațiile și răspunderile ce revin marilor puteri.Un articol referitor Ia participarea României la războiul împotriva Germaniei hitleriste inserează și revista indiană de probleme internaționale „FAIR IDEA". Evocînd actul istoric de la 23 August 1944, revista scrie : „De atunci au trecut 
patru decenii, dtțr — cu toate că au 
fost descoperite mereu noi surse 
documentare referitoare la eveni
mentele legate de cel de-al doilea 
război mondial, iar o serie de fapte 
privind întregul fenomen istoric au 
fost reevaluate și reinterpretate — 
trebuie din nou relevate însemnă
tatea actului de la 23 August 1944, 
contribuția României la înfrîngerea 
Germaniei". Sînt prezentate, în continuare, cifre privind aportul României, prin potențial uman și material, la zdrobirea mașinii de război germane, evidențiindu-se : 
„Contribuția României la victoria 
împotriva Germaniei naziste se do
vedește de o importanță esențială. 
Participarea României la războiul 
împotriva Germaniei a însemnat 
uriașe eforturi materiale depuse in
tr-un moment dintre cele mai grele 
ale istoriei sale", subliniază revista, adăugind „Toate aceste cifre și 
fapte atestă, fără putință de tăgadă, 
că, prin acțiunea sa militară, prin 
resursele și facilitățile puse la dis
poziția puterilor aliate, contribuția 
României a avut o importanță stra
tegică ce depășește cu mult apăra
rea propriilor interese și a propriu
lui teritoriu. Nici o țară, mică sau 
mijlocie, aflată într-o situație simi
lară nu s-a ridicat la nivelul 
României" — subliniază „Fair Idea".

„România, trecut și prezent" este titlul sub care revista franceză „SOLIDARITY UNIVERSELLE" scrie despre actul istoric de la 23 August 1944, relevînd că „după vic
torie, românii au hotărit și inițiat 
cu entuziasm construirea unei noi 
societăți, drepte, echitabile, libere. 
Consecința acestei decizii istorice 
este un extraordinar avint, înflori
rea tuturor domeniilor vieții".Revista franceză evocă apoi frumusețile naturale ale României, 
„admirabila fire a românilor — 
primitori, prietenoși, comunicativi, 
spontani, gata să-ți sară in ajutor", trecutul istoric glorios, existența milenară a românilor în acest spațiu. „Izvoarele documentare au de
monstrat neîndoielnic că românii 
sînt unul dintre cele mai vechi 
popoare de pe continentul euro
pean" — subliniază revista, refe- rindu-se apoi la încercările la care a fost supus poporul nostru de-a lungul istoriei sale zbuciumate.

„Totuși, acest popor, excepțional 
înzestrat, a știut să-și creeze pro
pria civilizație și cultură specifice 
și de o rafinată originalitate, cu
noscute și apreciate în toate colțu
rile Pămîntului". (Agerpres)y
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In sprijinul 

nemilitarizării 
spațiului cosmic 

Propunere a U.R.S.S. pentru 
aqenda celei de-a 40-a 

sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.MOSCOVA 17 (Agerpres). — Uniunea Sovietică — informează agențiaT. A.S.S. — a propus includerea pe ordinea de zi a celei de-a 40-a sesiuni a. Adunării Generale a O.N.U. a problemei privind colaborarea internațională în explorarea pașnică a spațiului cosmic în condițiile nemilitarizării acestuia.într-o scrisoare a ministrului de externe al U.R.S.S., Eduard Șevar- dnadze, adresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cuprinzînd fundamentarea acestei propuneri — dată publicității la Moscova — se subliniază că „această problemă a căpătat un caracter stringent. Ea trebuie să fie soluționată înainte ca armamentele să pătrundă în Cosmos".Uniunea Sovietică propune spre examinare sesiunii Adunării Generale documentul „Principalele direcții și principii ale colaborării internaționale în explorarea pașnică a spațiului cosmic în condițiile nemilitarizării acestuia (propunerileU. R.S.S.)". Acest document, care însoțește scrisoarea, situează pe prim plan nemilitarizarea Cosmosului. Se menționează că prin aceasta se subînțelege renunțarea de către state la crearea (inclusiv activitatea de cercetare științifică), experimentarea și desfășurarea armamentelor cosmice de șoc. și unirea eforturilor statelor în activitatea cosmică pașnică.în document , — menționează T.A.S.S. — se formulează ideea creării unei organizații internaționale care ‘să urmărească utilizarea spațiului cosmic în folosul păcii și securității, al progresului economic și social al tuturor popoarelor.De asemenea, U.R.S.S. propune convocarea unei conferințe internaționale reprezentative — pînă în 1937 — pentru examinarea problemei referitoare la colaborarea internațională în explorarea pașnică a Cosmosului în condițiile nemilitarizării acestuia — arată T.A.S.S.

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 17 (Agerpres). — Noi ciocniri au avut loc, sîmbătă, între milițiile creștine și musulmane la Beirut, luptele izbucnind în primele ore ale zilei prin dueluri de artilerie, transmite agenția United Press International. Ostilitățile dintre grupările rivale din ultimele cinci zile s-au soldat cu uciderea a 51 de persoane și rănirea a peste 248, adaugă U.P.I.Tot sîmbătă, explozia unui auto- mobil-capcană în vecinătatea unui magazin universal situat în nordul Beirutului a provocat moartea a 32 de persoane și rănirea altor 60. informează postul de radio oficial libanez.CAIRO 17 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak,
Pe toate meridianele: Vie condamnare și dezaprobare 

a regimidui rasist de Ia PretoriaPe toate meridianele globului continuă să ia amploare manifestările de dezaprobare și condamnare a regimului rasist agresiv din Republica Sud-Africană.Oliver Tambo, președintele Congresului Național African (A.N.C.), a apreciat că discursul președintelui sud-african Botha constituie o nouă dovadă de aroganță a guvernanților sud-africani, care continuă să refuze abolirea apartheidului și punerea in libertate a deținuților politici. Cei care își puseseră speranțe în bunele sentimente ale lui Botha trebuie să renunțe la iluziile lor. Este clar că Pretoria respinge orice măsură care ar putea contribui Ia rezolvarea problemelor rasiale în Republica Sud- Africană, a spus .Tambo.în aceste condiții — a continuat el — C.N.A. și poporul sud-african nu au altă ieșire decît continuarea și intensificarea luptei armate pină la lichidarea completă a regimului de apartheid. Președintele C.N.A., a chemat pe toți oponenții apartheidului la unitate în lupta împotriva regimului rasist de la Pretoria și a arătat că țările occidentale trebuie să renunțe la ideea că pot exista și alte mijloace in afara sancțiunilor economice pentru a se face presiuni asupra regimului sud-african.
★Primul ministru al Suediei, Oloi Palme, a declarat agenției Reuter

Pentru crearea unei „zone de securitate44 
între Nicaragua și Costa RicaMANAGUA 17 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Ba- rricada" — organul oficial al Frontului Sandinist de Eliberare Națională — ministrul adjunct al relațiilor externe nicaraguan, Victor Hugo Tinoco, referindu-se la propunerea țării sale privind crearea unei „zone de securitate" între Nicaragua și Costa Rica, a precizat că aceasta ar trebui să se întindă de-a lungul celor

ZIUA INDEPENDENȚEI

REPUBLICII DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan KABULCu ocazia aniversării proclamării independenței naționale a țării dumneavoastră, vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, bunăstare și progres pentru poporul afgan prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan se vor dezvolta și mai puternic in viitor, în interesul popoarelor român și afgan, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
• Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul afgan sărbătorește astăzi împlinirea a 66 de ani de la proclamarea independenței țării sale.Stat situat în regiunea Asiei de sud, Afganistanul cuprinde vaste regiuni aride și muntoase. Populația. cifrată la aproximativ 18 milioane de locuitori, se ocupă îndeosebi cu agricultura și creșterea animalelor. în decursul zbuciumatei sale istorii, poporul afgan și-a dovedit în repetate rînduri voința fermă de libertate, ridicindu-se viguros împotriva dominației coloniale străine. O etapă nouă, calitativ superioară. în istoria Afganistanului a constituit-o Revoluția din aprilie 1978, care a pus capăt dominației feudale și a deschis calea unor transformări dconomico-sociale cu caracter progresist. în acest cadru a fost înfăptuită, în anii ce au urmat. reforma agrară și s-a trecut la crearea de cooperative agricole, ceea ce a dus la creșterea producției și ia ameliorarea nivelului de trai al țărănimii. Schimbări notabile au avut loc și în alte sectoare ale vieții sociale. Ca rezultat al preocupării pentru valorificarea bogățiilor naturale, au fost construite o serie de obiective industriale, între care combinatul de prelucrare a aluminiului de la Ainak. complexul de extracție și rafinare a gazelor de Ia Djarkuduk și citeva centrale electrice. Una dintre cele 

l-a primit sîmbătă pe Richard Murphy, asistent al secretarului de stat al S.U.A., aflat la Cairo în cadrul misiunii întreprinse în regiune. Convorbirile au acoperit probleme legate de situația din regiune și de relațiile dintre Egipt și S.U.A.
★Richard Murphy a sosit în Egipt venind din Israel, unde a avut întrevederi cu primul ministru Shimon Peres. După cum informează agențiile internaționale de presă, oficialitățile israeliene au comunicat emisarului american opoziția lor față de un eventual dialog între o delegație a S.U.A. și o delegație iordaniano- palestiniană.

că este dezamăgit de discursul președintelui sud-african întrucît nu aduce nici o reformă a sistemului de apartheid. „Se pare că n-au învățat nimic și că n-aii înțeles nimic", a spus el.Ministrul de externe al Danemarcei, Uffe Ellemann-Jensen, a deplins faptul că președintele sud-african nu a lansat practic nici un fel de inițiative concrete care să ducă la abolirea apartheidului. în consecință, a spus el, comunitatea internațională trebuie să exercite acum presiuni mai puternice asupra guvernului de la Pretoria.Bonnul este dezamăgit de absența unor măsuri concrete pentru o reformă a sistemului de apartheid, a relevat purtătorul de cuvînt adjunct al guvernului vest-german.Un reprezentant al Ministerului olandez de Externe a arătat că gu- vermfl Olandei apreciază că discursul lui Pieter Botha este „dezamăgitor și insuficient", întrucît din el nu reiese în nici un fel că se va pune capăt regimului de apartheid.La Canberra, ministrul australian de externe a calificat discursul șefului regimului de la Pretoria drept „extrem de dezamăgitor". El a anunțat că Australia își va reconsidera poziția privind eventualitatea instituirii de sancțiuni economice împotriva R.S.A. (Agerpres)

350 km de frontieră comună pe o lățime de 3—6 km de o parte și de alta, unde ar urma să fie staționată o forță internațională de pace alcătuită din trupe ale unor state prietene ambelor guverne — informează agențiile I.P.S. și E.F.E. Stabilirea „zonei de securitate" va fi cea mai bună dovadă a voinței de pace a celor două țări — a apreciat Victor Hugo Tinoco. 

mai recente realizări o constituie darea în folosință in cursul anului curent a unui important sistem de alimentare cu apă potabila la Kabul.Poporul român a urmărit și urmărește cu interes și cu sentimente calde, prietenești, eforturile pe care le desfășoară poporul afgan, sub conducerea Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, pe calea făuririi unei societăți noi. între Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. întemeiate pe principiile respectării independentei si suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. După cum se știe. România ,s-a pronunțat și se pronunță pentru o reglementare politică, ne calea tratativelor. a problemelor din Afganistan, pentru o soluție care să asigure independența si suveranitatea Afganistanului, să pună canăt oricărui amestec din afară, să creeze posibilitatea ca poporul afgan să-și rezolve singur problemele dezvoltării economico-sociale democratice. așa cum dorește. să înainteze liber pe calea progresului.Țara noastră consideră că adin- cirea raporturilor româno-afg-me corespunde intereselor celor două țări și popoare, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Inaugurarea Tîrgului 
internațional pentru 

agricultură „OMEK ’85“
Pavilionul romanesc vizitat 

de tovarășul Nemeth Karoly, 
secretar general adjunct 

al P.M.S.U.BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La Budapesta a fost inaugurat Tirgul internațional pentru agricultură „OMEK ’85".Țara noastră expune tractoare, mașini agricole, utilaje și produse din domeniul industriei alimentare. Pavilionul românesc a fost vizitat de tovarășul Nemeth Karoly, secretar general adjunct al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, de membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.
0 declarație a primului 

ministru grecATENA 17 (Agerpres). — iPrimul ministru al Greciei, Andreas Pa- pandreu, a declarat că puternicele incendii de pădure înregistrate in tară, în urma cărora și-au pierdut viața șase persoane și s-au înregistrat mari pagube materiale, au fost deliberat provocate, cu intenția probabilă de a destabiliza situația internă — informează agențiile internaționale de presă. Numai in! cursul zilei de joi — a spus premierul elen — s-au înregistrat 59 focare] de incendii, iar maniera in care s-a declanșat focul, ca și răspindirea lui conduc la concluzia că este vorba de o acțiune deliberată. în conformitate cu un plan dinainte întocmit. EI a menționat, totodată, că un fost jandarm a fost arestat în Creta, fiind acuzat de deținerea unor substanțe incendiare, iar poliția a descoperit materiale similare in alte zone ale tării.Declarația a fost făcută la] Kava- la. unde primul ministru s-a deplasat pentru a supravegheri eforturile sutelor de pompieri și militari mobilizați in lupta împotriva flăcărilor.
Situația din SudanKHARTUM 17 (Agerpres).. — într-o declarație a ministrului sudanez al apărării, Osman Abdullah — informează agenția SUNA, citată de France Presse — se arată că măsura de punere în alertă a forțelor armate din sudul Sudanului, anunțată vineri, a fost hotărîtă țlatorită faptului că situația din regiunea sudică a țării s-a schimbat în mare măsură.Osman Abdullah a spus că John Garang, șeful grupării aflate in opoziție in această zonă, a masat efective militare în mai multe sectoare. El a menționat, totodată, că. in general. situația militară în Sudanul de Sud este stabilă, dar se menține încordată in zonele Jonglei și Bhar Al Ghezal, unde armata a fost pusă in stare de alertă totală.
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ADUNARE FESTIVĂ. La Havana a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 60-a aniversări a creării primului partid mar- xist-Ieninist din Cuba. Semnificațiile evenimentului au fost evocate de Raul Castro Ruz, al doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-vicepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, ministrul forțelor armate revoluționare ale Cubei.

Întrevedere. Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, a avut o întrevedere cu secretarul general al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), Ezekias Papa- ioannou, care se află la odihnă în R.P. Bulgaria, relatează agenția B.T.A. Cu prilejul convorbirii a fost exprimată îngrijorarea părților față de creșterea încordării în lume și au fost salutate eforturile în ve

derea asigurării unei păci trainice și dezarmării, îndeosebi a celei nucleare.
PRIMIRE. Președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, a primit la Phenian pe Agatha Barbara, președintele Republicii Malta, care întreprinde o vizită oficială în R.P.D. Coreeană — transmite agenția A.C.T.C.
HOTARÎRE. în cadrul unei consfătuiri a Comandamentului Suprem al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională din Salvador s-a hotărit unirea intr-un singur partid a cinci organizații politico-militare progresiste din țară, care fac parte din front. Intr-un interviu acordat postului de 

radio „Venceremos" al insurgenților salvadorieni, citat de agențiaT. A.S.S., Leonel Gonzalez, membru al Comandamentului Suprem al frontului, a arătat că această ho- tărîre constituie un nou pas pe calea intensificării luptei împotriva actualului regim din Salvador.
CONSILIUL MILITAR AL U- 

GANDEI, organism format în urma recentei lovituri de stat din această tară, a completat cu noi miniștri guvernul condus de Paulo Muwan- ga. După cum informează agențiaU. P.I., noii numiți sînt Ojok Mulozi, ministrul informațiilor și radiote- leviziunii, Sam Kuteesa, ministrul justiției, Ochaya Lakidi, ministrul administrației locale, și Cyprian 

Ajiku, ministrul guvernului local. Primii doi fac parte din Partidul Democratic, principală formațiune de opoziție din timpul regimului lui Milton Obote.
DECLARAȚIE. Președintele Bo- liviei, Victor Paz Estenssoro, a declarat — la o întîlnire cu un grup de oameni ai muncii — că guvernul va adopta măsurile economice ce se impun, procedînd însă în așa fel incit efortul să nu fie suportat numai de clasa muncitoare — informează agenția E.F.E. El a arătat că va fi aplicată o politică economică menită să creeze posibilitatea îmbunătățirii veniturilor oamenilor muncii o dată cu dezvoltarea economiei.

TOKIO

Cercetări privind accidentul avionului „Boeing-74?8TOKIO 17 (Agerpres). — Specialiști japonezi și ai companiei americane constructoare a avionului „Boeing-747" care s-a prăbușit luni în Japonia continuă cercetările la locul accidentului, soldat cu 520 de victime. Atenția, se precizează, se concentrează asupra părții din spate a avionului, cu scopul de a se stabili cauza ruperii peretelui care desparte cabina pasagerilor, presurizată, de secțiunea nepresurizată, deasupra căreia se află montate stabilizatorul vertical și dispozitivele de comandă.Hiroshi Fujiwara, membru din partea Ministerului Transporturilor al comisiei de investigații, a declarat în cadrul unei conferințe de 

presă televizate că structura de rezistentă care separă cabina pasagerilor de secțiunea nepresurizată găsită de experți se află intr-un stadiu avansat de defoliere. El a avansat ipoteza potrivit căreia perforarea sau ruperea acestei structuri ar fi determinat un curent extrem de puternic de aer dinspre cabina presurizată spre secțiunea nepresurizată, eu o viteză apropiată de cea a sunetului, ceea ce ar li echivalent cu forța unei explozii, rupînd stabilizatorul vertical și scoțînd din funcțiune cele patru sisteme hidraulice de comandă, astfel incit pilotul n-ar mai fi putut controla aparatul. Fujiwara a precizat că investigațiile continuă.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Cod 71341. București Piața Seîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPKESFILATELlA“ — 

Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafia CASA SCÎNTEII 40 360


