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ÎN ÎNTREAGA TARĂ
Realizări remarcabile 

în întrecerea 
socialistă

Municipiul Pitești a cunoscut, ca 
de altfel toate localitățile patri
ei, o puternică dezvoltare eco- 
nomico-socială. In fotografie : 
cîteva dintre noile construcții 

ale orașului
Foto : S. Cristian

Sărbătoare a inimii noastre

Pretutindeni, în întreaga țară, cea de-a 41-a aniversare a victo
riei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă este cinstită prin noi și remarcabile succese in muncă. Cu 
toții, oamenii munții din unitățile industriale, de pe șantiere, din agri
cultură, din toate sectoarele de activitate își fac un titlu de mîndrie 
din a raporta partidului, țării realizările lor consacrate marii sărbători

naționale, însoțite de hotărirea fermă de a acționa fără preget pen
tru a. îndeplini in cele mai bune condiții planul pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Acum, în pragul zilei de 23 August, din bogata cronică a între
cerii socialiste înfățișăm cîteva rezultate semnificative, consemnate ieri 
de corespondenți ai „Scînteii".

O săptămînă a produc
țiilor record. In întîmpinarea
marii sărbători naționale ele 
la 23 August. în toate între
prinderile industriale ale jude
țului Vaslui a fost organizată și 
se desfășoară o săptămînă record 
in producție, transmite corespon
dentul nostru Petru Necula. Astfel, 
colectivul întreprinderii de rul
menți din Bîrlad a realizat. în 
această perioadă1, peste prevederi, 
rulmenți speciali în valoare de 2,7 
milioane lei și mașini-unelte însu- 
mind 1.1 milioane lei. La rindul 
său, colectivul întreprinderii „Me
canica" din Vaslui a produs peste
plan servomecanisme, utilaje teh
nologice pentru industriile extrac
tivă și alimentară în valoare de 2.9 
milioane lei. Șintetizînd, sporul 
de producție obținut în această săp
tămînă record de colectivele unită
ților industriale ale județului Vaslui 
se ridică la 14 milioane lei.

Aflat ieri lntr-una- din marile 
unități ale industriei noastre con
structoare de nave — Șantierul na
val Galați — corespondentul nos
tru Dan Plăeșu relatează : Comu
niștii, toți oamenii muncii din 
șantier își intensifică eforturile 
pentru transpunerea în viață a an
gajamentelor asumate în făta to
varășului Nicolae Ceausescu, cu
prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate aici de conducătorul
partidului și statului .nostru. La cala 
Dunăre, în sectorul unde se cori- 

i struiesc platforme de foraj 'marin. 
V________________________ _____

formațiile conduse de maiștrii Va- 
sile Țuțuianu, Alexandru Croitoru, 
Ion Dărăscu, Gheorghe Radu și al
ții lucrează fără preget la platfor
mele 6 și 7. Așa cum s-au angajat 
în cinstea marii sărbători de la 23 
August, la platforma nr. 6 a fost în
cheiată cuplarea celor două părți, 
moment ce apropie lansarea a- 
cestei instalații. De asemenea, 
la docul uscat au început lucrările 
tehnice și de etanșare la primul 
petrolier românesc de 35 000 tdw, 
iar două nave tip ro-ro pentru 
transportul autovehiculelor, traile- 
.relor și containerelor sint gata de 
livrare.

După cum transmite corespon
dentul nostru Stelian Chiper. și in 
județul Buzău această săptămînă a 
fost, declarată săptămînă record în 
producție. în acest răstimp, colec
tivul întreprinderii de producție 
industrială și construcții căi ferate 
a reușit să finalizeze un nou lot de 
14 aparate de cale ferată, care va 
fi expediat în avans partenerului 
extern. Prin aceasta, sarcinile la 
export pe perioada care a trecut 
din acest an au fost depășite cu 
peste 10 milioane lei. Și colectivul 
atelierului de prelucrări echipa
mente pentru autoturismele „Oltcit" 
de la întreprinderea de geamuri 
Buzău raportează depășirea planu
lui fizic cu 8 000 metri pătrați de 
geamuri securizate de 3—4 mm.

,Ș:i în unitățile constructoare de 
mașini din județul Alba se desfă
șoară în cinstea mafii sărbători o 
săptămînă a producției record 
și calității, comunică cores

pondentul nostru Ștefan Dinl- 
că. Se evidențiază, prin re
zultatele obținute, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la întreprin
derea de utilaj din Alba Iulia. care 
au produs și livrat peste plan 165 
tone utilaje pentru industria lem
nului și a materialelor de construc
ții, precum și constructorii de ma
șini de la întreprinderea mecanică 
Cugir, care au realizat suplimen
tar 200 cuplaje electromagnetice, 
20 variatoare și alte produse de 
mecanică fină în valoare de peste 
250 000 lei.

Economii de resurse ma
teriale și energetice. Oame_ 
nii muncii din industria județului 
Iași au economisit, de la începutul 
anului și pînă în prezent, peste 
1 300 tone de metal. 21 200 tone 
combustibil convențional și 26 000 
MWh energie electrică, anunță 
corespondentul nostru Manole 
Corcaci. Aceste economii s-au obți
nut, în principal, prin : sudarea țe
vilor la toleranțe negative — la în
treprinderea metalurgică ; croirea 
combinată autogenă automată a 
metalelor — la întreprinderea me
canică „Nicolina" din Iași și între
prinderea mecanică de material 
rulant din Pașcani ; proiectarea, și 
introducerea în fabricație a țesătu
rilor și tricotajelor cu greutate 
scăzută pe metru pătrat — la între
prinderile „Țesătura" și „Moldova" 
din Iași, la întreprinderea de tri
cotaje și perdele din Pașcani.

Succese de seamă în marea În

trecere socialistă raportează și oa
menii muncii din industria județu
lui Sibiu — intervine coresponden
tul nostru Nicolae Brujan. Acțio- 
nînd cu perseverență pentru apli
carea măsurilor tehnico-organizato- 
rice prevăzute în programul de re
ducere a consumurilor de materii 
prime, combustibil și energie elec
trică, promovind stăruitor tehno
logiile noi, avansate, colectivele din 
întreprinderile industriale ale ju
dețului au obținut, in perioada 
care a trecut din acest an. o eco
nomie de 1 240 tone metal, din care 
pot fi realizate peste 50 utilaje și 
mașini-unelte. In această acțiune 
se remarcă oamenii muncii de la 
întreprinderea mecanică Mîrșa, 
„Balanța“-Sibiu, întreprinderea me
talurgică de metale neferoase 
Copșa-Mică, „Emailul roșu“-Me- 
diaș ș.a. Demn de relevat este și 
faptul că, în aceeași perioadă, pe 
ansamblul industriei județului s-au 
economisit 4 280 MWh energie elec
trică.

Din Bistrița corespondentul nos
tru Gheorghe Crișan transmite :

— In ajunul marii sărbători na
ționale de la 23 August, oamenii 
muncii din noile și modernele în
treprinderi ridicate pe aceste stră
vechi plaiuri românești raportează 
că au realizat de la începutul aces
tui an importante economii de ma
terii prime și materiale. Goșpodă-

Gabriela BONDOC 
Gheprqhe ION1ȚĂ.

(Continuare în pag. a IV-a)

De patruzeci și 
unu de ani purtăm 
în inimile noastre 
ziua de August 23, 
dată de naștere mi
nunat strălucindă a 
slobozeniei noastre, 
marea sărbătoare a 
unicului loc unde pu
tem ființa în lume, a 
patriei noastre binecu- 
vîntate, a casei noaș- 
tre dragi și scumpe ; 
de patruzeci și unu de 
ani am ferecat-o în 
inimi noi, cu toții, cei 
care viețuim și mun
cim împreună pe pă- 
mintui acestei patrii. 
Intrucît, așa cum 
spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XIII-lea 
'al P.C.R. formulînd 
chintesența demnității 
noastre, „Indiferent de 
naționalitate, de limba 
care o vorbesc, toți 
sintem fiii unei sin
gure patrii, toți sintem 
cetățeni ai Republicii 
Socialiste România !“. 
Purtînd în inimi săr
bătoarea libertății, cu
cerite cu prețul ne
spus de multului sin
ge vărsat și al jertfe
lor, cinstim patria li
beră, omagiem forța 
conducătoare, revolu
ționară a înfloritoarei 
noastre patrii, călită în 
lupte uriașe, gloriosul 
nostru Partid Comu
nist Român. Celebrăm 
această sărbătoare 
urînd in cuvinte și în 
fapte înflorire dragii 
noastre patrii. comu
ne, marii noastre fa
milii a României sp- 
cialiste.

Augustul istoric, fă
uritor de destin, 
ne-a dat o patrie 
liberă, care-și iu
bește deopotrivă toți 
copiii, fii credincioși. 
Aceasta o demonstrea
ză" într-un mod- ihăi 
mult decît convingă
tor faptul că legile 
sale — care pretind din

partea fiecărui cetă
țean cinste și drepta
te, statornicie și rîv- 
nă la locul de muncă, 
omenie — sint adop
tate de inimile noas
tre. cu vrerea noas
tră, cu faptele noas
tre, prin deciziile po
porului întreg. în 
acest fel, patria noas
tră a devenit — mai 
ales în ultimele două 
decenii de cînd, 
spre bucuria și mîn- 
dria întregului popor 
in fruntea partidu
lui și statului nostru 
se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —

ÎNSEMNĂRI

expresia tuturor valo
rilor umane, întrupa
re a aspirațiilor noas
tre celor mai nobile, a 
adevăratei democrații 
muncitorești.

„Epoca Ceaușescu", 
minunată epocă a cti
toririi României mo
derne, stă mărtu
rie. prin glasul inco
mensurabil al fapte
lor, atestînd adevă
rul potrivit căruia de 
20 de ani încoace pa
tria noastră este în
conjurată pretutindeni 
cu aleasă stimă și 
înaltă prețuire. Fun
damentul solid al a- 
cestui prestigiu una
nim cucerit pe plan 
internațional îl con
stituie politica parti
dului, pătrunsă de un 
profund umanism, zi
ditoare de tară nouă, 
politică al cărei 
spirit revoluționar 
a fost declanșat 
de gîndirea și ac
tivitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a 
cărui operă este me

nită să îmbogățească 
tezaurul socialismului 
științific, operă datori
tă căreia un întreg po
por, poporul român, și 
o țară întreagă. Româ
nia socialistă, au pro
dus. prin desferecarea 
tuturor energiilor crea
toare, adevărate mira
cole.

E de ajuns să arun
căm o privire pe har
ta tării : un șir am
plu de grandioase îm
pliniri se oferă ochi
lor ; sînt expresia a- 
celor minunate prefa
ceri revoluționare, de 
dimensiuni uriașe, ca
re au replămădft. da
torită armonioasei re
partiții a mijloacelor 
de producție, chipul 
fiecărui județ al tă
rii. înnoind viata lor 
economică, socială și 
spirituală, sporind gra
dul de civilizație și 
cultură al oamenilor.

Cu poporul, pen
tru popor, cu omul, 
pentru oameni : să 
facem totul pentru 
ca acest pămînt care 
a îndurat atîtea res
triști de-a lungul 
veacurilor, pentru ca 
milioanele de oameni 
ai muncii din această 
tară să se poată bucu
ra plenar de cuceri
rile și înfăptuirile 
muncii socialiste, ale 
libertății, ale democra
ției. ale echității — 
iată ideea călăuzitoare 
a epocii noastre pe 
care cu mindrie 
o numim „Epoca 
Ceaușescu". In care 
individul și colectivi
tatea au cunoscut un 
progres și o înflorire 
fără precedent.

Haldu GTOZ0
(Continuare 
în pag. a IV-a)

OAMENII DESPRE OAMENI ÎN CLIMATUL DEMNITĂȚII
S-AU ÎMPLINIT douăzeci de ani de la ziua^Jcind 

Marea Adunare Națională, întrunită in Adunare Con
stituantă', adopta legea fundamentală, Constituția Re
publicii Socialiste România, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat, o numea 
„Carta libertății și suveranității naționale, a înfloririi 
națiunii socialiste, a egalității in drepturi pentru toți 
cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, a 
afirmării multilaterale a demnității și personalității omu
lui, făuritor conștient ai propriei sale istorii". Zi de 
sărbătoare a întregului popor român liber și stăpîn pe 
soarta sa, ziua adoptării Constituției României socia
liste se înscrie printre marile date ale celei mai rodni
ce epoci din istoria noastră, „Epoca Ceaușescu", era 
marilor, ctitorii. Se cuvine să așezăm între acestea nu 
doar realitățile palpabile - marile platforme indus
triale, combinate, uzine și fabrici, localitățile transfor
mate pe de-a-ntregul, marile centrale electrice, șan
tierele, sistemele de irigații, Transfăgărășanul, Cana
lul Dunăre - Marea Neagră, metroul bucureștean, toa
te mărețele zidiri ale acestui timp — să așezăm cu 
aceeași îndreptățire făurirea sistemului unitar al de
mocrației muncitorești revoluționare, dezvoltarea impe
tuoasă a vieții științifice și culturale, elaborarea unui 
vast ansamblu de legi ce reflectă și direcționează pre-

facerile sociale, acestea șl altele, în aceeași măsură, 
ctitorii de seamă ale „Epocii Ceaușescu". Printre ele, 
la loc de seamă, Constituția Republicii Socialiste Româ
nia.

Cei douăzeci de ani care au trecut confirmă pe 
deplin, confirmă cu strălucire una dintre tezele Ra
portului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Progresul continuu al țării, întărirea și dezvoltarea ba
zei economice a societății, științei și culturii, ridicarea 
nivelului de viață materială și culturală a întregului 
popor consolidează și lărgesc drepturile și libertățile 
celor ce muncesc, asigură dezvoltarea democrației so
cialiste". In convorbirile pe care le-am avut în mai 
multe localități ale țării (convorbiri pe care le publi
căm în pagina a lll-a, „OAMENII DESPRE OAMENI 
IN CLIMATUL DEMNITĂȚII") interlocutorii ne-au vor
bit despre dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor 
României — baza puternică a realei egalități a tu
turor cetățenilor patriei. Ei au subliniat cu insistență 
ideea că tocmai dezvoltarea este cea care determină 
și garantează exercitarea plenară a drepturilor și li
bertăților cetățenești, cea care înrîurește hotărîtor des
tinele tuturor și ale fiecăruia în parte, garantînd în
florirea multilaterală a personalității umane.

A Două 
luceferi

evenimente ca doi 
îi luminează bio

grafia :
La 20 septembrie 1974, eu 

prilejul inaugurării Trans- 
făgărășanului, președintele 
țării i-a conferit titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

La 26 mai 1984, la marea 
adunare populară prilejuită 
de inaugurarea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, 
i s-a făcut înalta cinste de

— N-am să uit niciodată 
ziua aceea Ia Transfăgă- 
rășan... Atunci, acolo, pe 
platoul de Ia Lacul Bîlea, 
la peste 2 000 de metri, in 
aerul tare al înălțimilor și 
deopotrivă al istoriei, căci 
era istorie ceea ce trăiam 
noi în ziua aceea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a

dicarea capacității de luptă 
pentru a fi gata in orice 
moment să apere cuceririle 
revoluționare și indepen
dența patriei noastre, mili
tarii vor participa Ia acti
vitatea practică de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
comunismului in România.

de partid șl popor. Milita
rul care știe să minuiască 
cu pricepere și arma și 
unealta, care construiește 
și apără, este o creație re
prezentativă a acestei 
epoci.

— S-a spus că marile 
șantiere se dovedesc a fi 
pentru ostași cele mai bune

IN NUMELE PĂCII 
Șl LIBERTĂȚII 
POPOARELOR

Grăitoare documente de epocă despre marcanta con 
tribuție a României la victoria împotriva fascismului 

(PAGINA A ll-A)

ggllgg

' '♦l

a prezenta secretarului ge
neral al partidului raportul 
militarilor care au partici
pat la realizarea „magis
tralei albastre".

— Ce reprezintă aceste 
momente în viața dumnea
voastră ? Cine sinteți, to
varășe colonel inginer Con
stantin Vână ?

— întrebările obligă la 
mărturisiri personale. Or, 
momentele respective se 
referă de fapt nu la o per
soană, ci la un corp de oa
meni, ele privesc nu un 
destin individual, ci desti
nul unei misiuni colective. 
Vă propun, deci, să schim
băm unghiul convorbirii.

— In ce sens 1
— Exact în sensul care, 

presupun, i-ar putea inte
resa pe cititori. Deci nu 
„cine ești dumneata cuta
re", eu sau un altul. Aș re- 
formula întrebarea : Cine 
sint ostașii-constructori ?

— De acord. Și ce răs-

Acești bravi constructori 
și apărători de tară

dat o memorabilă caracte
rizare ostașilor-construc- 
tori și a fundamentat pen
tru noi un program de lar
gă perspectivă. Port me
reu cu mine extrasul din 
cuvîntare (interlocutorul il 
scoate din buzunarul de la 
piept al vestonului — n.a.) 
și, iată, vi-1 redau textual: 
„Militarii forțelor armate 
au adus o contribuție ho- 
tăritoare la realizarea 
Transfăgărășanului. Aceas
ta ne îndreptățește să le 
încredințăm noi obiective 
în anii viitori. In felul a- 
cesta, o dată cu pregătirea 
militară și politică, cu ri-

în definitiv, adevărata ca
pacitate de apărare a pa
triei stă in forța economi
că și politică a țării, in 
unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul 
partidului". Și, după cum 
s-a văzut, viața a adus o 
strălucită confirmare aces
tei înțelepte, rodnice orien
tări. Oștirea română, că
lăuzită de ideea păcii și a 
efortului constructiv, tră
iește mîndria patriotică de 
a fi contribuit la măre
țele ctitorii ale Epocii 
Ceaușescu, de a-și fi de
monstrat și în acest fel de
votamentul fierbinte față.

școli și poligoane de in
strucție. Adevărat ?

— Asprimea vieții de 
șantier, condițiile adesea 
imprevizibile de climă și 
teren pun la încercare și 
oamenii, și tehnica din do
tare. Se testează astfel pe 
viu pregătirea, priceperea, 
capacitatea de organizare 
și de mobilizare, un întreg 
ansamblu de calități profe
sionale și morale.

— Cum a fost, de pildă, 
la Transfăgărășan ?

— Zonă alpină, zăpezi a- 
bundente, avalanșe. Acolo 
s-a văzut cit de lung este 
un kilometru. Cît de greu

este să cucerești, pas cu 
pas, fiecare din cei o mie 
de metri tăiați în stînca 
muntelui. Eroismul oame
nilor nu era un fapt de 
excepție, ci condiția fireas
că, de zi cu zi, a muncii, a 
existenței, a înaintării. 
Poate cea mai mare difi
cultate cu care ne-am con
fruntat a fost deschiderea 
fronturilor de lucru, căță
ratul utilajelor pe munte, 
trecerea lor peste văgăuni
le sălbatice. S-au descope
rit și s-au aplicat multe 
soluții tehnice în premieră. 
Utilaje grele transportate 
cu elicopterul ; buldozere 
tăiate în bucăți și apoi a- 
samblate și sudate sus, pe 
creste ; poduri provizorii 
suspendate. In istoria con
strucției de drumuri este 
prima lucrare la o aseme
nea altitudine executată în- 
tr-un timp atît de scurt.

— A fost primul dum
neavoastră șantier ?

— Nu. Botezul de mili- 
tar-constructor l-am primit 
la Bicaz în 1959. Aveam 20 
de ani, tocmai absolvisem 
școala de ofițeri de geniu. 
Transfăgărășanul a fost 
primul meu șantier la 
terminarea Academiei mi
litare. Am primit misiunea

Victor VANTU

r* AUGUST DE AUR, LIMPEDE IZVOR

(Continuare in pag. a V-a>

Țară sînt al tău de drept și drept 
Ce alta mi-aș dori în lumea largă 
în tine stau cît este acest piept 
Și poate să trudească și să meargă.

Ani nu sînt mulți ce mai îmi stau nainte 
Dar să te laud că tu demnă ești
Eu n-am în vocabularul meu cuvinte 
Deci iți urez ca veșnic să trăiești.

Ești țara mea și nu vreau să am alta 
Mereu te vreau mai demnă, mai frumoasă 
Te vreau muncind, bogată, mai mănoasă 
Și munții tăi cu stei de piatră-n frunte 
Să poată orișice furtuni să-nfrunte 
Mereu mai naltă și mai luminoasă.

Te vom urca prin muncă-n piscul falnic 
Pe culmi ce încă le avem de-atins 
Ca să-nflorească românesc cuprins 
Cum fiul tău ne cheamă-n ev titanic.

El e voința-ntregului popor
Și-al țării de lumină viitor.

Mihai BENIUC
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Prin întoarcerea armelor și angajarea României, cu întregul ei potențial, alături de Uniunea 
Sovietică și aliați, în războiul antifascist, s-a dat o puternică lovitură planurilor strategice ale Ger
maniei hitleriste. Aceasta a dus la prăbușirea întregului front din sud, a deschis calea înaintării 
rapide a trupelor sovietice, a acc eterat zdrobirea dispozitivului mi litar al Germaniei în această parte 
a Europei.

N9COLAE CEAUȘESCU

ÎN NUMELE PĂCII
Șl LIBERTĂȚII POPOARELOR

Grăitoare documente de epocă despre marcanta contribuție 
a României la victoria împotriva fascismului

Cu simțăminte de justificată mîndrie patriotică, poporul 
român omagiază, in aceste zile sărbătorești, istoricul act de 
la 23 August 1944, act ce a constituit semnalul revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rlalistă. Simțăminte îndreptățite - deoarece în augustul de foc 
de acum 41 de ani, poporul român, făcînd încă o dată do
vada uriașelor sale energii revoluționare, a atașamentului 
său fierbinte față de soarta țării, a deschis drumui spre îm
plinirea celor mai înalte idealuri pe care le-a nutrit de veacuri.

Simțăminte îndreptățite întrucît prin istorica sa înfăptuire din 
August 1944 și, apoi, prin participarea sa plină de abnegație 
și dăruire la lupta împotriva Germaniei naziste, poporul ro
mân a adus o contribuție de seamă la înfrîngerea celui mai 
periculos dușman al libertății și păcii - fascismul, arătînd 
prin aceasta că, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la sesiunea solemnă din 22 august 1984, nu a avut niciodată 
nimic comun cu dictatura militaro-fascistă, că era ferm ho-

tărit să lupte pentru cauza Independenței și libertății po
poarelor, pentru democrație și progres social.

Eroica insurecție românească, lupta cu arma în mină, ală
turi de armata sovietică, pentru eliberarea teritoriului națio1 
nai și, apoi, participarea la bătăliile pentru eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei și a unei părți din Austria au avut un 
larg răsunet internațional, fiind apreciate ca evenimente ma
jore, care au grăbit sfîrșitul războiului antihitlerist, apropiind 
ziua de biruință, de la 9 Mai 1945.

Cu mîndria datoriei exemplar împlinite, ostașii români trec pe sub 
Arcul de Triumf

Drum de lupte, ..Unul dintre evenimentele decisive ale mirtului război"—- - - - - - - - - - -

de jertfe, de victorii
• In cele opt zile ale insurecției din August 1944, ar

mata română, alături de formațiunile patriotice, avînd spri
jinul întregului popor, a eliberat o suprafață de circa 
150 000 DE KILOMETRI PÂTRAȚI. Au fost scoși din luptă 
PESTE 60 000 de soldați și ofițeri inamici. Au fost distruse 
sau capturate 222 avioane, 498 nave maritime sau fluviale, 
o uriașă cantitate de tehnică de luptă.

• Vreme de 263 DE ZILE, armata română, totolizînd 
efective cifrate la aproape 540 000 DE OAMENI, a străbă
tut prin lupte grele aproape 1 700 DE KILOMETRI (de la 
țărmul Mării Negre și pînă în apropiere de Praga), esca- 
ladînd 20 MASIVE MUNTOASE, forțînd 12 CURSURI MARI

)
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Ieșirea României din războiul împotriva 
Uniunii Sovietice și alăturarea sa coaliției 
antihitleriste a fost una dintre știrile 
ce au monopolizat imediat atenția pos
turilor de radio, agențiilor de presă și 
ziarelor, . care au făcut, la scurt timp 
după aflarea noutăților românești, elogioase 
aprecieri la adresa poporului român și a 
curajosului său demers politico-militar, vor
bind despre exemplul românesc. Astfel, la 
doar două ore de Ia difuzarea proclamației 
prin care se vestea țării și lumii întregi ho- 
tărîrea de nestrămutat a României de a în
ceta ostilitățile împotriva armatei sovietice 
și războiul cu Națiunile Unite, POSTUL DE 
RADIO AMERICAN DIN EUROPA sublinia 
Însemnătatea deosebită a evenimentelor pe
trecute la 23 August 1944, remarcind, tot
odată, faptul că, ieșind din război, România 

-it-â alăturat numaidecît coaliției antihitleriste:
„Ziua de astăzi este marcată prin două 

mari evenimente, dintrț ■.■cate uriuls-a' 
desfășurat la vest și altul Ta est. In pri
mul rind, este vorba de eliberarea Parisu
lui și in al doilea rind este ieșirea Româ
niei din războiul dus împotriva Națiunilor 
Unite. De acum înainte, România este un 
nou aliat în tabăra Națiunilor Unite, ea 
manifestindu-și dorința de o se alătura

la lupta ce se duce împotriva inamicului 
comun".

Cinci ore mai tirziu, un comentariu al 
POSTULUI DE RADIO LONDRA, stăruind 
asupra evenimentelor de la București, con
semna înainte de toate că împrejurările poli
tice-și militare în care s-a declanșat insurec- 

‘ ția românească învederau curajul și eroismul 
poporului român, dorința sa fierbinte de a 
apăra ființa națională grav primejduită, în
treagă această atitudine demnă, exemplară 
avîndu-și solidă temelie în voința de a croi 
patriei un viitor demn, liber, fericit :

„România a trecut acum in rindul Na
țiunilor Unite, care luptă azi pentru civi
lizație și împotriva stăpinirii Europei de 
către germani. Fapta României constituie 
un act de mare cura) și acest act va grăbi 
sfîrșitul războiului l,România .iși va 
arăta acum voința ei pentru o viață nouă, 
liberă și fericită. Prăbușirea .hitleriștilor 

-.mrre apropie cu pași repezi, iar zilele nemți
lor din Balcani pot fi numărate pe 
degete".

Apreciind în cel mai înalt grad însemnă
tatea insurecției armate din România, presa 
de pe diferite meridiane ale lumii a sub
liniat că prin actul de curaj șl demnitate al 
poporului român s-au întărit încrederea, con
vingerea popoarelor în încheierea mai grab

nică a războiului. Astfel, ziarul suedez „DA- 
GENS NYHETER" sublinia, comentind eve
nimentele din România și consecințele lor 
pentru mersul războiului antihitlerist :

„A început adevărata fază de termi
nare a războiului (...). Sistemul vasal ger
man din sud-est a primit o lovitură hotă- 
ritoare atit din punct de vedere militar, 
cit și politic, care va avea urmări decisive 
asupra situației din întreaga Europă. Con
secințele generale ale hotăririi României, 
nu mai puțin cele psihologice, vor fi to
tuși atit de mari, incit problemele de 
detaliu vor fi inundate de torentul de 
evenimente importante care sînt de aștep
tat de acum".

Numeroase sînt aprecierile potrivit cărora 
prin actul de la 23 August 1944 a fost dată 
o puternică lovitură. nu._doar sistemului mi
litar nazist, ci "înseși’ politicii de forță 
și dictat, de .amestec brutal în viața popoare
lor, de asuprire șî 'dominație, de lovire â 
demnității acestora, politică al cărei exponent 
principal îl reprezentase hitlerismul. Astfel, 
ziarul elvețian „JOURNAL DE GENEVE" 
scria în numărul său din 25 august 1944 
despre trecerea României de partea coaliției 
antihitleriste :

„Acesta este un eveniment de o impor
tanță deosebită și care distruge întreaga

rețea diplomatici și strategică instituită 
de germani in sud-estul Europei. O țară 
de mărime mijlocie, crunt incercată de 
război, a avut prima curajul să rupă cu 
cel de-al Ill-lea Reich (...). Ceea ce a 
determinat prăbușirea germanilor in 
această parte a continentului e poate mai 
puțin insuccesul militar, cit o politică ge
nerală intemeiată pe principiile. hegemo
niei și care se sprijinea numai pe forța 
militară. Această politică, izvorită din 
doctrina nazistă, n-a întrunit niciodată 
adeziunea popoarelor ce au fost nevoite 
să o suporte (...). In România, ca și in 
Franța, nu doar armata germană este in- 
frintă, ci chiar mișcarea nazistă este 
zdrobită prin redeșteptarea conștiinței 
europene in adevăratul ei sens".

Numeroase ziare, posturi de radio, agenții 
de presă, analizînd impactul produs de in
surecția română, notează că aceasta va ră- 
mîne încrustată în paginile istoriei celei de-a 
doua conflagrații mondiale „ca unul dintre 
evenimentele decisive ale întregului război" 
(„THE NEW YORK TIMES"), ca „un eve
niment de mare importanță care a dat una 
din cele mai sensibile lovituri celui de-al 
Ill-lea Reich". (ZIARUL FRANCEZ „LE 
FIGARO").

Au luptat cu gîndul la viitor, la pacea lumii
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DE APĂ. Populația a 3 831 DE LOCALITĂȚI (intre care 53 
orașe) a salutat pe ostașii români ca eliberatori. Au fost 
provocate forțelor hitleriste pierderi cifrate la circa 14 di
vizii.

@ In cele aproape 9 luni de lupte pe frontul antihitle
rist, vitejia strămoșească a primit o nouă strălucire: aproa
pe 170 000 DE SOLDAȚI Șl OFIȚERI români (adică unul 
din trei participanți la lupte) au fost răniți sau au căzut 
în bătăliile pentru alungarea fasciștilor de pe pămîntul pa
triei, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți din teritoriul Austriei.

© In semn de recunoștință pentru abnegația, curajul 
și jertfa lor eroică, ostașilor români le-au fost conferite 
peste 300 000 DE ORDINE Șl MEDALII DE RĂZBOI româ
nești și străine.

© Efortul economic al României pentru sprijinirea 
frontului antihitlerist - în susținerea căruia s-a angajat 
plenar întreg poporul - se cifrează la PESTE 1 MILIARD 
DE DOLARI, ceea ce echivalează cu de 4 ori veniturile 
bugetului țării în anul financiar 1937—1938. In slujba 
războiului antihitlerist, a fost pusă întreaga industrie româ
nească, iar țărănimea a furnizat frontului sute de mii de 
tone de produse alimentare și furaje. La chemarea 
partidului, răspunzînd lozincii „TOTUL PENTRU FRONT, 
TOTUL PENTRU VICTORIE I", oamenii muncii din țara 
noastră au reușit, învingînd nenumărate obstacole și cu 
prețul unor mari privațiuni, să mărească necontenit pro
ducția destinată frontului, să repare echipamente și tehni
că de luptă, să refacă căi ferate, poduri și șosele. 
MII Șl MII DE TINERI, în frunte cu comuniștii și uteciștii, 
s-au înrolat ca VOLUNTARI, plecînd să lupte împotriva 
fascismului.
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„0 puternică Mură planurilor strategice hitleriste11
Comentariile ziarelor, posturilor de radio, 

agențiilor de presă au remarcat de la bun 
început că una dintre cele mai importante 
consecințe ale ieșirii României din războiul 
antihitlerist și ale alăturării sale la coaliția 
Națiunilor Unite îl reprezintă pulverizarea 
sistemului german de dominație politică și 
militară in Peninsula Balcanică și în general 
in Europa de sud-est.

Astfel, în numărul său din 25 august 1944, 
„GAZETTE DE LAUSANNE" scria, citind o 
corespondență din New York, că :

„Din punct de vedere politic, gestul 
României este considerat ca însemnînd 
prăbușirea sistemului hitlerist de alianțe 
din Balcani. Din punct de vedere militar, 
flancul sudic al frontului german din est 
s-a prăbușit pină la Marea Neagră unde 
se află suspendat in vid. Amenințarea din 
sud-est se adaugă acum grelelor ame
nințări care apăsau asupra celui ăe-al 
Ill-lea Reich din vest, din est și din sud".

La rindul său, ziarul englez „SUNDAY 
TIMES" relata in numărul din 27 august 
1944 :

„Prin trecerea României alături de 
Aliați. se dă cea mai mare lovitură mili
tară și economică Germaniei in Balcani. 
Ultima sursă de petrol de unde se ali
menta Germania a fost smulsă din miinile 
hitlerismului, grînele și rezervele econo
mice ale României sînt acum de partea 
aliaților. Liniile de comunicații cu Bulga
ria și Grecia au fost tăiate și cel mai

eficace concurs s-a dat trupelor iugoslave 
de eliberare, care vor putea de acum 
înainte să-și ia tot elanul lor ofensiv. Mai 
mult decit atit : gestul României a avut 
o\mare rezonanță politică. Bulgaria a ho- 
tărit imediat, sub impresia hotăririi 
române, ieșirea definitivă din război și a 
procedat la dezarmarea germanilor aflați 
pe teritoriul ei. Un efect similar este de 
așteptat să se producă foarte curîntk in 
Finlanda. Prăbușirea Germaniei in Bal
cani este astăzi un fapt sigur și aceasta se 
datorește acțiunii României".

In același timp, numeroase ziare străine au 
remarcat marea însemnătate a faptului că 
prin insurecția română „Poarta Focșanilor" a 
rămas deschisă, după cum deschise au ră
mas trecătorile Carpaților sudici, ceea ce a 
creat armatelor sovietice posibilitatea unei 
înaintări rapide spre vest, cu citeva sute de 
kilometri. Referlndu-se la acest fapt, ziarul 
englez „THE EVENING STANDARD" apre
cia la 28 august 1944 :

„...Coasta Mării Negre este deschisă. 
Linia potențială de apărare dintre Foc
șani și Galați a fost depășită. Dar toate 
acestea pălesc in importanță față de lua
rea in stăpînire de către români a trecă
torilor din Carpați. Aici, condițiile erau 
similare celor de la Monte Cassino din 
Italia. Germanii ar fi putut să se retragă 
in trecători și să le păstreze de pe înălți
mile muntoase care le domină. Ei ar fi 
putut să-și retragă multe trupe din Româ
nia și să se mențină cu un ecran subțire

(de trupe — n.n.) in bune poziții. In loc 
de aceasta, românii țin trecătorile (...).

La rindul său, POSTUL DE RADIO NEW 
YORK, într-un comentariu din 18 septembrie 
1944, releva faptul că evenimentele din Româ
nia au creat o breșă extrem de largă în 
partea sudică a frontului de est, breșă prin 
care au pătruns și înaintat cu rapiditate 
trupele sovietice :

„Germania este grav amenințată din 
sud-est. Bătălia Balcanilor poate fi consi
derată pe deplin ciștigată și o ofensivă 
puternică din această direcție spre Buda
pesta, Praga și Viena este iminentă (...). 
Drumul din sud-est care duce la Buda
pesta, Praga și Viena este deschis, căci 
germanii nu mai au in aceste direcții nici 
o apărare și nu mai pot concentra noi 
trupe. Este deci legitim ca poporul român 
să aibă in momentul de față un senti
ment de satisfacție, căci România are o 
contribuție însemnată la grăbirea sfirși- 
tului. Este o contribuție de care poporul 
român poate să se felicite".

Alte numeroase publicații au reliefat fap
tul că întreg potențialul economic al Româ
niei a fost smuls în urma insurecției din 
mina Germaniei naziste și pus la dispoziția 
coaliției antihitleriste. Revista sovietică 
„VOINA I RABOCII CLASS" nota, astfel, în 
articolul „Hotărîrea României", publicat în 
numărul său din 1 septembrie 1944 :

„Infrîngerile nemților în România vor 
avea de asemenea pentru Germania și 
cele mai grele repercusiuni economice.

O dată cu aliatul român, nemții au pierdut 
și petrolul și griul românesc. In economia 
germană de război, acest lucru produce un 
gol atit de mare, incit întreaga lui im
portanță nici nu poate fi estimată acum. 
Doar Ploieștii sînt pentru Germania a- 
proape singura sursă de petrol natural. 
Griul românesc, materiile prime româ
nești capătă in războiul actual, pe măsura 
pierderii de către Germania a altor surse 
de materii prime șl produse alimentare, 
o importanță tot mai mare, vitală".

Comentariile străine au remarcat, tot
odată, faptul că victoria insurecției din 
August 1944 a constituit un puternic îndemn 
șl încurajare pentru mișcările de rezjstență. 
pentru popoarele aflate sub ocupația nazistă, 
intărindu-le încrederea in biruința apropiată 
a dreptei lor lupte de eliberare. Sînt sugesti
ve în acest sens cuvintele ziarului elvețian 
„DER BUND", care, intr-o corespndență te
lefonică din Stockholm referitoare la elibe
rarea Parisului și insurecția românească, nota 
că acestea

„au produs o puternică impresie în 
țările nordice. Conform informațiilor pe 
care le avem, aceste două evenimente ar 
putea să dea un nou impuls mișcării de 
rezistență patriotică din Danemarca și 
Norvegia (...). Mai clar decit toate cele
lalte evenimente de pină acum ale răz
boiului, retragerea trupelor germane din 
Paris și trecerea României de partea Alia- 
ților trebuie să deschidă poporului german 
ochit, în sensul că definitiva cădere a 
Germaniei nu poate fi împiedicată".

„România a dat tot ce a avut mai bon pentru înfrângerea fascismului"
întorcind armele împotriva Germaniei hi- 

Ueriste, declanșind lupta pentru anularea 
odiosului dictat de la Viena, poporul român 
s-a socotit in întregul său un ostaș in slujba 
cauzei libertății și neatârnării patriei, a dem
nității acesteia. Pe front, soidații armatei 
române s-au acoperit de glorie nepieritoare, 
stimând pretutindeni admirație și prețuire. 
Referindu-se la conduita vitejească a arma
tei române, ziarul ..PRAVDA" din 17 sep
tembrie 1944 scria despre luptele purtate 
pentru eliberarea Transilvaniei :

„Agățindu-se cu disperare de toate păr
țile tari naturale ale terenului, fasciștii 
se bat pentru fiecare sat, pentru fiecare 
înălțime. Li s-a ’poruncit să oprească cu 
orice mijloc de apărare înaintarea Ar
matelor Roșii, care luptă umăr la umăr 
Cu trupele române (...) Românii au luptat 
alături de noi cu aceeași dîrzenie, cuce- 

. rind cu vitejie fiecare metru de pămint, 
fiecare nod de cale ferată, fiecare sat. De
seori duelurile de artilerie erau urmate 
de lupte corp la Corp. Pămîntul Transil
vaniei arde sub picioarele ocupanților 
germani șl unguri".

în spatele frontului. întregul nostru popor, 
înfruntind și învingînd numeroase lipsuri, iși 
încorda energiile pentru a asigura înzestra
rea și aprovizionarea armatei, pentru a sus
ține. cu aceeași abnegație, lupta celor aflați 
în tranșee, spre a apropia dorita zi a bi
ruinței. Reflectând acest efort de război, sub

liniind că muncitorii, țăranii, intelectualii 
s-au situat la înălțimea eroismului probat de 
soldații aflați pe front, un studiu apărut la 
Paris, elaborat de general Cochet și loco- 
tenent-colonel Pacquier, in 1946, remarca :

„Avînd aceleași virtuți ca și strămoșii 
lor, soldații români din 1945. iubind cu 
ardoare libertatea, l-au izgonit din nou 
pe invadatorul german. Dar lupta pentru 
libertate este scump plătită (...) In 1945, 
in mai puțin de 1 an, 170 000 oameni au 
căzut sub gloanțele germane (...) In afa
ra participării lor militare cu oameni și 
materiale, românii au sprijinit acțiunea 
Națiunilor Unite printr-o însemnată con
tribuție economică și financiară, cu toată 
starea de epuizare in care sC afla țara 
(...). Pentru a sublinia importanța efor
tului economic și financiar pe care' l-a 
făcut România, considerăm necesar să 
reamintim că in 1944 economia țării era 
complet epuizată, producția redusă, co
merțul exterior al României era neînsem
nat, locuitorii satelor românești trăiau in 
lipsuri, in sfirșit, populația a fost supusă 
la mari restricții. România. (...) a dat tot 
ce a avut mai bun pentru cauza aliaților. 
Fiii ei au căzut pentru a elibera patria 
(...) Ei au fost animați de un puternic 
suflu de libertate".

Analizînd mărimea efectivelor angajate în 
luptă, a efortului militar, economic și fi
nanciar făcut de poporul român, numeroase

personalități politice și militare, ziare, pos
turi de radio și agenții de presă au apre
ciat că, in măreața luptă pentru cauza liber
tății popoarelor. România ocupă un loc- de 
cinste, avînd o contribuție majoră la obți
nerea victoriei. Astfel, delegatul sovietic. 
A. I. Vișinski, declara la Conferința de pace 
de la Paris, la 13 august 1946 :

„La 23 August 1944, cind nu erau încă 
evidente perspectivele desfășurării viitoa
re a evenimentelor militare și cind soarta 
Germaniei era departe de a fi clară, po
litica externă a României a luat o intor- 
sătură hotărîtoare. România a încetat 
complet operațiile militare împotriva U- 
niunii Sovietice pe toate teatrele de 
război, a ieșit din războiul împotriva Na
țiunilor Unite, a rupt legăturile cu Ger
mania și sateliții ei, a intrat în război de 
partea Națiunilor Unite, împotriva Ger
maniei și Ungariei (...) Prin aceasta. 
România a acordat ajutor Națiunilor Uni
te, și in primul rind Uniunii Sovietice, 
care mai mult decit celelalte țări a su
portat greutățile militare din partea Ger
maniei și a sateliților ei".

Referindu-se la contribuția însemnată pe 
care poporul român a adus-o la bătălia 
pentru distrugerea fascismului, ziarul englez 
„SUNDAY TIMES" scria în numărul său din 
8 ianuarie 1945 :

„Din punctul de vedere al efectivului. 
România este a patra națiune europeană 
în lupta împotriva germanilor. Postul de

radio „Glasul Marii Britanii în Meditera- 
nă“, ocupindu-se de această chestiune, a- 
daugă că este posibil ca numărul divizii
lor române să se mărească".

Evocind participarea României la războiul 
antihitlerist, mărturii străine de epocă au 
reliefat că angajarea plenară a tării noas
tre, cu întregul său potențial uman, material 
și financiar, a adus o contribuție de mare 
preț la încheierea mai grabnică a războiu
lui, scutind omenirea de noi și grele jertfe 
și suferințe, salvând. înainte de toate, viata 
a mii și mii de soldați aliați. POSTUL DE 
RADIO PARIS aprecia astfel . într-o emi
siune din 13 ianuarie 1946 că :

„Franța socotește că România a adus 
prin contribuția ei o scurtare a războiu
lui de cel puțin 6 luni".

★
23 August 1944 — 23 August 1985. Arc pes

te timp al libertății și demnității naționale. 
Simțămintele, gindurile. aspirațiile din care 
s-au nutrit faptele de eroism din augustul 
de foc de acum 41 de ani iși află peste 
vreme o demnă și strălucită confirmare in 
sentimentele, gindurile și aspirațiile genera
țiilor de astăzi. Noua înfățișare a țării, 
necontenita creștere a puterii economice și 
a avuției patriei reprezintă omagiul cel mai 
înalt adus înaintașilor, printre care la loc 
de seamă se numără cei care prin luptă și 
jertfă au înscris în filele istoriei cu litere 
de aur, pentru eternitate, glorioasa zi de 
23 August 1944.

■e» >
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„Numai în condițiile socialismului, cînd poporul devine cu adevărat stăpîn pe destinele sale, 
se poate asigura o reală egalitate în drepturi... Numai într-o asemenea societate din care au fost 
înlăturate deplin și definitiv inegalitatea și asuprirea se poate vorbi de asigurarea cu adevărat 
a drepturilor fundamentale ale omului — și, în primul rînd, dreptul la muncă și la retribuire 
egală — se poate vorbi de o democrație reală, în care toți cetățenii, fără nici o deosebire și dis
criminare — bărbați și femei, tineri și vîrstnici — participă nemijlocit la conducerea vieții eco
nomice și sociale, a societății, la făurirea conștientă a propriului lor destin, liber, de bunăstare și fericire".

NICOLAE CEAUȘESCU

Dimineață de august. 
Răsare soarele peste 
milioane de oameni 

harnici — bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, locuitori 
ai orașelor și ai satelor, 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
milioane de oameni care 
încep o nouă zi de muncă 
într-o țară nouă, rod al e- 
forturilor, al voinței lor. 
Pămintul românesc, pă- 
mînt al marilor prefaceri, 
își arată cu mîndrie neste
matele : orașele noi, plat
formele industriale, locali
tățile renăscute, marile 
construcții — toate însem
nele socialismului victorios 
pe care le putem cuprin
de într-un singur cuvînt, 
adevărată „marcă" : dez
voltare.

Să ne concentrăm privi
rile, în această dimineață, 
asupra unui loc, ales a- 
proape la întîmplare din
tre altele, la fel de semni
ficative pentru creșterea 
economică impetuoasă, 
baza sigură pe care se 
înalță edificiul nostru so
cial, cea care îngăduie e- 
xercitarea pe deplin a 
drepturilor și libertăților 
cetățenești. Iată, prin gra
iul atît de expresiv al ci
frelor, ce au. însemnat pen
tru, județul SĂLAJ inter
valul dens și generos din
tre anii 1965—1985 :

H Producția industrială 
crește de 26 de ori ; in 
municipiul Zalău,, capitala 
județului, de CU de <o¥i» • ’

H Se dau ? în. funcțiune?, 
circa 140 de obiective și 
capacități de producție ; 
Sălajul devine metalurg, 
chimist, constructor de ma
șini, energetician.

H Sint create aproape 
44 000 locuri de muncă ; 
productivitatea muncii in 
industrie crește de 5,5 ori.

K Populația urbană creș
te de 2,4 ori ; in munici
piul Zalău numărul locui
torilor sporește de 4 ori.

ffl Sint date in folosin
ță : 727 săli de clasă, un 
spital cu 700 de paturi, 7 
policlinici, o casă de cul
tură in Zalău, Casa științei 
și tehnicii pentru tineret și 

s multe alte obiective so- 
cial-culturale.

...Un județ, cum spu
neam, aies aproape la in- 
timplare, ilustrează prin 
realizările sale saltul uriaș 
petrecut in doar douăzeci, 
de ani. Asemenea lui. Bo- 
toșaniul sau Gorjui, Tul- 
cea, Maramureșul sau Har
ghita, Ialomița. Alba, Vas
luiul... Dar nu mai conti
nuăm pentru că ar trebui, 
în fond, să enumerăm toa
te județele României... A- 
semenea Sălajului, toată 
Țara Românească a cunos
cut prefaceri impetuoase.

— Eu cred că dezvolta
rea județului și a munici
piului nostru — opinează 
maistrul Grigore iChere- 
ciieș, de la întreprinderea 
de armături industriale din 
fontă și oțel Zalău — as
cunde o semnificație im
portantă. Importantă — 
pentru că la iei s-au pe
trecut lucrurile peste tot. 
Dacă trăiesc într-un oraș 
care este literalmente de 
nerecunoscut pentru cine 
nu l-a văzut de 10—15 
ani, dacă mă bucur de toa
te înlesnirile unei vieți ci
vilizate, dacă am un cadru 
urban in care îmi duc via
ța aceasta s-a întîmplat 
pentru că industrializarea 
nu a ocolit județul nostru. 
Platforma industrială este 
cea care a creat zeci de 
mii de locuri de muncă, a 
adus după sine și blocuri, 
și școli, și policlinici, a a- 
dus forță de muncă inalt 
calificată și a calificat for
ța de muncă locală — in
tr-un cuvint, a creat mu
nicipiul așa cum ii vedem 
astăzi.

Pe această temelie de 
beton armat numită dez
voltare, numită industriali
zare — Sălajul își avintă 
verticalele spre înălțimi. 
Verticale care se numesc 
viață liberă, demnă, înflo
rire multilaterală a perso
nalității umane, drepturi și 
libertăți democratice.

Dar să vedem dimensiu
nile națiofiale ale acestei 
realități pe care ne-o sem
nalează județul din inima 
Transilvaniei. Următorul 
nostru interlocutor este 
Victor Drăgoi, director ad
junct în Ministerul Mun
cii :

— în anii construcției 
socialiste, cu deosebire in 
ultimele două decenii, ca 
rezultat al realizărilor do- 
bîndite în dezvoltarea eco- 
nomico-socială s-a înre
gistrat o creștere spectacu
loasă a ocupării forței de 
muncă, în special a per- 2J2

sonalului muncitor, in toa
te ramurile de activitate, 
în perioada 1965—1985, nu
mărul personalului munci
tor a sporit cu 3,3 milioa
ne, reprezentînd peste 70 
la sută din totalul, popu
lației ocupate. Creșteri 
mari au avut loc în spe
cial în județele Botoșani, 
Sălaj, Bacău, Covasna, Ia
lomița, Vaslui ș.a. ca ur
mare a politicii de ampla
sare armonioasă în terito
riu a noilor capacități de 
producție, de dezvoltare 
mai rapidă a zonelor ră
mase în urmă, în trecut, 
în ultimele două cincinale 
au fost date în funcțiune 
peste 4 350 capacități de 
producție care au asigurat 
creșterea numărului locu
rilor de muncă, pe ansam
blul economiei, cu aproape 
1,3 milioane, din care pes
te 50 la sută au revenit in
dustriei.

— Care este, după opinia 
dumneavoastră, semnifica
ția sau care sînt semnifi
cațiile acestor date ?

— Ele reprezintă ilustra
rea cea mai grăitoare a te
zei că reala asigurare a e- 
xercitării drepturilor și li
bertăților cetățenești o 
constituie asigurarea ace
lor condiții materiale care 
să -permită pe deplin a- 
ceasta.

Trei oameni din trei 
unghiuri ale țării so
cotesc ca fiind deo- 

.se.biț: de important,., deter
minant pentru viața lor, 

. drblptur !â' învățătură!’ ' '. 
’ -“'Acum douăzeci-'de ani- 

— ține să reamintească o- 
țelarul Dumitru Ene, de la 
Combinatul metalurgic din 
Tulcea — in orașul nostru 
se construiau doar bărci ; 
astăzi se fabrică, printre 
altele, întreaga cantitate 
de feroaliaje necesară ță
rii. Ca să. ajungem aici a 
fost necesar să învățăm. 
Socialismul nu numai că 
ne asigură dreptul la în
vățătură, ci ne cheamă să 
învățăm, ne cere să învă
țăm, să ne desăvîrșim.

— Ce este în zilele noas
tre producția decit o con
tinuă școală ? — se întrea
bă Ion Miloșescu, lăcătuș 
la întreprinderea de va
goane Drobeta-Turnu Sp- 
verin. La prima sa vizită 
de lucru în mijlocul co
lectivului nostru, la 13 
iunie 1966, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a hotărît 
„înzestrarea uzinei cu uti
laje din cele mai moder
ne". Așa a fost. Așa • am 
ajuns să fabricăm un sfert 
din vagoanele țării. Așa a 
ajuns modesta întreprinde
re de atunci o întreprinde- 

, re modernă. Dar asta a 
însemnat, pentru noi toți, 
învățătură. învățătură și 
iar învățătură — adică o 
continuă, o neobosită auto- 
depășire.

Georgeta Podaru este 
ma'slru la întreprinderea 
textilă „Moldova" din Bo
toșani. Ne spune :

— Producem, în fiecare 
an, peste 50 de milioane de 
metri pătrați de țesături — 
adică .doi metri și ceva 
pentru fiecare locuitor al 
țării. Ca să ajungem aici, 
ca să atingem performan
tele de calitate pe care 
le-am atins, ca să avem un 
colectiv model de 8 000 de 
oameni (care, în paranteză 
fie spus, realizează in 1985 
o nroducție-marfă de 1,1 
miliarde lei, adică exact 
cît producea industria în
tregului județ în 1965 !) a 
trebuit să muncim și să 
învățăm. Știm bine : socia
lismul înseamnă învățătu
ră permanentă, înseamnă 
perfecționare. Dreptul de 
a învăța înseamnă și da
toria de a învăța.

Solicităm opiniile prof, 
univ. dr. Coleta de Sabata, 
președintele Consiliului 
rectorilor din Centrul uni
versitar Timișoara. Iată ce 
ne-a declarat :

— Ceea ce mi se pare 
demn de subliniat sint vi
goarea și rigoarea cu care 
s-a tradus în viață artico
lul 21 din Constituția țării, 
cel care asigură oricărui 
cetățean al Republicii So
cialiste România dreptul la 
învățătură. Numai în acest 
an, în Timișoara se pregă
tesc 18 641 de studenți ro
mâni și 3 522 studenți 
străini — pregătire la co
tele celor mai înalte exi
gențe. Ne străduim să 
răspundem astfel aten
ției cu care ne încon
joară partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, sub 
a căror îndrumare lucrăm 
permanent. în ultimul cin
cinal. învățămîntul supe
rior timișorean a fost do
tat cu clădiri noi ale căror 

spații depășesc 40 000 mp 
și cu aparatură modernă. 
Cercetarea științifică uni
versitară de la noi a abor
dat probleme care acum 
fac obiectul investigațiilor 
în cele mai reputate cen
tre ale lumii. Dispunem de 
o bază experimentală uni
că în țară pentru studiul 
stocării de lungă durată a

T
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solide ale realei egalități, despre posibilitățile 
de afirmare multilaterală a personalității umane

energiei solare. Pe baza 
rezultatelor obținute in 
cercetarea energiei eoliene 
am trecut la realizarea 
practică a unor agregate 
aeroelectrice. Bune rezul
tate s-au obținut la noi și 
în automatizarea și roboti
zarea proceselor tehnologi
ce, în electronica aplicată, 
în cercetările hidrotehni
ce... La eforturile noastre 
se conjugă și rezultatele 
obținute în cele 38 de in
stitute și filiale de cerce
tări existente în munici
piu. Din această colabora
re a avut imens de cîștigat 
activitatea practică. Nu-i 
deloc întîmplător faptul că 
Timișoara se plasează in 
fruntea localităților țării 
care realizează o bună par
te din produsele sale la ni

vel mondial. îndeosebi în 
perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al 
partidului școala și știința 
s-au constituit în princi
palii factori de progres și 
civilizație.

Perfect adevărat. Cu un 
amendament : nu numai la 
Timișoara, ci în toată țara. 
Cîteva argumente : • pes

te un sfert din populația 
țării este cuprinsă astăzi 
în diferite forme de învă- 
țămint ; • mai mult de 90 
la sută din elevii învăță- 
mîntului liceal se pregă
tesc in licee industriale și 
agroindustriale ; • dis
punem in 1985 de 215 in
stitute și centre de cerce
tare științifică, față de 110 
existente in 1965 ; in acti
vitatea de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologi
că și proiectare lucrează 
în prezent 235 600 oameni 
ai muncii, de peste 5 ori 
mai mulți decît în 1965 ; • 
ca urmare a activității de 
cercetare științifică și dez
voltare tehnologică, numai 
în anii 1980—1984 au fost 
introduse în producție 
21 770 tipuri de mașini, u- 

tllaje, aparate, instalații, 
noi materiale și btlnuri de 
consum și 6 787 tehnologii 
noi și sisteme de mecani
zare și automatizare ; • 
ponderea produselor noi. 
realizate pe baza concep
ției tehnice proprii, a fost 
în perioada 1981—1984 de 
peste 37 la sută ; ® în pre
zent, este în vigoare un

Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al 
P.C.R. — este formată din 
clase și categorii socialo 
prietene, avind aceleași in
terese — dc a făuri o so
cietate nouă, fără asupri
tori, o societate a egalității 
și dreptății sociale, care să 
asigure fiecărui membru al 
său drepturi depline în

număr de brevete de in
venții românești de aproa
pe 14 ori mai mare decît 
în 1965.

Originea acestor succe
se ? Tocmai felul în care 
se asigură la noi dreptul 
la învățătură.

Este meritul istoric 
nepieritor al parti
dului nostru comu

nist, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi 
ctitorit, in epoca plină de 
glorie ce îi poartă numele, 
un sistem democratic unic 
în felul său prin care în
tregul popor ia parte acti
vă la conducerea statului, 
la elaborarea politicii in
terne și externe și la în
făptuirea ei. „Națiunea ro
mână — arăta tovarășul 

la Combinatul siderurgic 
Galați sau cele din cadrul 
adunărilor generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii, care se desfășoară 
pe uzine (la Combinatul 
'siderurgic Galați și uzinele 
au consilii ale oamenilor 
muncii) sau la nivelul 
combinatului se bucură în
totdeauna de participarea

toate domeniile : dreptul Ia 
muncă, la învățătură, la 
cultură, dreptul de a par
ticipa activ la conducerea 
întregii societăți 1“

Democrația muncitoreas- 
că-revoluționară asigură 
participarea directă a în
tregului popor la conduce
rea societății printr-un 
vast sistem de organisme.

Despre felul în care își 
exercită mandatul de ales 
al tovarășilor săi de mun
că, stăm de vorbă cu Con
stantin Văduva, maistru 
oțelar, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor mun
cii de la Combinatul side
rurgic Galați. El ne spune :

— Se poate afirma cu 
toată convingerea că dez
baterile care au loc în con
siliul oamenilor muncii de

eficientă a muncitorilor 
prezenți în aceste organe 
de conducere colectivă. Re- 
ferindu-mă strict la pre
zența mea, ca vicepreșe
dinte tn consiliul oameni
lor muncii de la Combina
tul siderurgic Galați, tre
buie să arăt pe de o parte 
că problemele colectivului 
pe care-1 reprezint, cel al 
uzinei oțelării-refractare, 
au fost constant și în mod 
corespunzător aflate în a- 
tenția consiliului, iar pe de 
alta că de fiecare dată am 
fost solicitat să-mi exprim 
părerea în legătură cu a- 
ceste probleme, astfel in
cit decizia ce urma să se 
ia să aibă o cît mai temei
nică acoperire.

Ca să dau un exemplu : 
introducerea progresului 

tehnic și ridicarea calității 
producției, prin realizarea 
unor noi instalații la nivel 
competitiv mondial, se 
află între preocupările 
constante ale consiliului 
oamenilor muncii pe com
binat. De curînd am avut 
fericirea de a-1 primi ca 
oaspete în cadrul uzinei 
noastre pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a 
făcut o vizită de lucru la 
Galați. I-am prezentat 
conducătorului partidului 
și statului nostru o meto
dă industrială deosebit de 
nouă și de modernă — 
procedeul de degazare a o- 
țelurilor in instalații de vi
dare — prin care se asi
gură ridicarea parametri
lor calitativi ai unor mărci 
cu destinații speciale. Pu
tem spune că și această in
stalație — pornind de la 
consultările cu factorii de 
concepție la realizarea ei 
propriu-zisă — a fost rodul 
deciziilor de mare impor
tanță luate în cadrul con
siliului nostru. Este doar 
un exemplu — dar ceea ce 
vreau să evidențiez este 
faptul că în unitatea noas
tră, ca peste tot in țara 
noastră, noi hotărâm, noi 
Înfăptuim.

Doina Vasilescu, pre
ședintele cooperativei 
agricole „Ogorul" Pe- 

cica, este astăzi un nume 
ștjut de întreaga țară.. Și 
așa este firesc — să-i Cu
noaștem pe eroii muncii 
socialiste, să le apreciem 
faptele, să învățăm’ din 
reușitele lor. Eroina de la 
Pecica are meritul de a fi 
adus unitatea pe care o 
conduce la condiția de uni
tate etalon pentru, agricul
tura arădeană și chiar pen
tru agricultura țării. Să nu 
uităm că „Ogorul" Pecica 
a deținut anul trecut re
cordul românesc al produc
țiilor de grîu la hectar, că 
la toate celelalte culturi 
s-au obținut rezultate foar
te bune. Dar. Doina Vasi
lescu a reconfirmat, în a- 
celași timp, că marile suc
cese în muncă sînt tot atît 
de accesibile femeilor ca și 
bărbaților. Că egalitatea in 
drepturi nu mai este astăzi 
un compliment, ci o recu
noaștere a disponibilităților 
reale ale femeii de a se 
afirma în viața socială a 
patriei. De altfel, despre 
aceste lucruri ne-a vorbit 
însăși președinta coopera
tivei agricole de pro
ducție „Ogorul" Pecica :

— Am auzit că pe mulți 
l-a surprins faptul că o 
unitate condusă de o fe
meie a reușit să obțină a- 
semenea rezultate. Să nu 
uităm însă că femeile bene
ficiază astăzi de un minunat 
cadru de afirmare a perso
nalității lor, a capacităților 
și cunoștințelor pe care 
le-au acumulat. Prin grija 
partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
in aceste două decenii de 
istorie nouă, profund trans
formatoare, egalitatea în 
drepturi a devenit pentru 
noi, femeile, un fapt cert, 
un mod de viață, o șansă 
reală de afirmare. în acest 
minunat context, urmind 
înaltul exemplu oferit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, . 
om politic eminent, om de 
știință, savant de renume 
mondial, am încercat și noi 
să răspundem încrederii 
partidului prin fapte de 
muncă. Așa am realizat 
anul trecut recolte care 
ne-au adus intr-un singur 
an două titluri de Erou al 
Muncii Socialiste. Aș zice 
că meritul acestor titluri 
revine mai ales femeilor, 
deoarece ele reprezintă în 
unitatea noastră 90 la sută 
din totalul membrilor coo
peratori. Prin munca lor 
— și mă gîndesc în primul 
rînd la șefa de fermă — 
ing. Aurelia Sedlac, la 
contabilul șef, Erica Cru- 
cean, la economistele de 
fermă Adela Demian, Eca- 
terina Bartok, Tatiana 
Șarfi, la toate celelalte 
membre ale cooperativei 
noastre, care și în acest.an 
au obținut' producții fru
moase : la cultura orzului 
am realizat peste 6 000 kg 
la hectar, iar la grîu, obți- 
nînd 8 875 kg la hectar, am 
bătut propriul nostru re
cord de anul trecut. In fe
lul acesta, la fondul cen
tralizat al statului am dat 
suplimentar peste 1500 tone 
grîu. Sint rezultate care 
se constituie într-o vie 
recunoștință față de mi
nunatele condiții de mun
că și viață de care, benefi
ciem în acest luminos pre
zent socialist.

...Covasna, acest frumos 
colț al patriei, meleag 
cuibărit în îmbrățișarea 
curburii Carpaților împă
duriți, pămint natal al 
unor oameni care, secole 
de-a rîndul, au dus o viață 
aproape neschimbată. Con
gresul al IX-lea al partidu
lui a legat și acest colț de 
țară la noua arteră a eco
nomiei naționale, arteră ce 
pulsează în ritmul alert al 

k dezvoltării multilaterale a 
țării.

Stăm de vorbă cu Emeric 
FBstos, vicepreședinte al 
consiliului popular jude
țean :

— Județul nostru a be- 
ngficiat în această perioa
dă de un volum de investi
ții de 22,7 miliarde lei, 
ceea ce a permis un ade
vărat salt în dezvoltarea 
acestor meleaguri. Astăzi, 
întreaga producție indus
trială a anului 1945 se rea
lizează în doar două-trei 
zile, cea a anulai 1965 în 46 
de zile, iar producția aces
tui an este de 8,5 ori mai 
mare decît cea a anului 
1968 ; întreaga producție 
industrială a acestui an 
este realizată în 1985 de o 
singură întreprindere, cea ■/ 
de mașini agregate și sub- 
ansamble auto din Sfîntu 
Gheorghe. In aceste condi
ții, activitatea economică 
calculată pe un locuitor si
tuează județul Covasna 
.printre primely 1Q. din țară, . 
iar după numărul lucrăto- J 
iilor: dih indttstriei raportat » 
la ,ț,00pt..dpl.lqquitori, prin- » 
tre primele 12’ județe. As- j) 
tăzi, în județul nostru se 
realizează o producție in
dustrială de peste 11 mili
arde lei, revenind 50 000 
lei producție industrială 
pe un locuitor ; el se si
tuează astfel pe locul 16 în 
ierarhia județelor.

S-au dezvoltat spectacu
los cele cinci orașe ale ju
dețului, dezvoltare asigu
rată de programul de con
strucții de locuințe mai 
ales. în ultimii 20 de ani 
s-au construit în județ a- 
proape 30 de mii locuințe, 
ceea ce asigură ca peste 40 
la sută din locuitorii jude-: 
țului și 70 la sută din lo
cuitorii orașelor să stea 
astăzi în locuințe moderne, 
confortabile.

Ne spunea Istvăn Bencze, 
maistru la întreprinderea 
de tractoare din Miercurea- 
Ciuc, județul Harghita :

— Să lucrezi în industria 
construcțiilor de mașini, 
într-o ramură de vîrf a in
dustriei ' românești, la 
Miercurea-Ciuc, într-o lo
calitate în care cu 15—20 
de ani în urmă practic nu 
era nici un fel de indus
trie 1 Să fabrici la Miercu
rea-Ciuc tractoare în răs
timp de numai nouă ani de 
zile în peste 20 de tipuri 
care se bucură de apreciere 
și căutare pe toate conți-1 
nentele lumii — iată o as-, 
pirație la împlinirea căreia 
nu îndrăzneam nici măcar 
să visăm. Și totuși, visul 
de ieri este azi o certă 
realitate. în acest an, in- i 
dustria harghiteană reali-I 
zează o producție de 14 mi
liarde Iei. Cu alte cuvinte, 
facem acum în mai puțin 
de două luni tot ce am 
realizat în anul 1968, anul 
înființării județului nos
tru. Are o semnificație 
deosebită faptul că la ma
joritatea acestora piatra 
fundamentală a pus-o în
suși mult iubitul și stima
tul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
„Una din marile cuceriri 
aie orînduirii noastre so
cialiste — spunea secreta
rul general al partidului Ia 
una din vizitele de lucru 
în orașul nostru — este 
asigurarea deplinei ega
lități pentru toți cetățenii 
și fiii patriei noastre co
mune: Republica Socialistă 
România". Sînt cuvinte ce 
redau sintetic o trainică 
realitate a societății româ- 

■ nești contemporane, una 
din cele mai de preț cuce
riri dobindite in anii noștri 
de dezvoltare liberă.

Acum 41 de ani, Istoria 
românilor lua cursul nou al 
revoluției, al socialismului; 
au urmat ani superbi de 
luptă și de muncă, de îm
pliniri, ani care — mai cu 
seamă cele două decenii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" 
— au însemnat și înseamnă 
înflorirea plenară a patriei, 
înflorirea națiunii române 
socialiste.
Georqe-Radu 
CH1ROV1CI 
Mircea BUNEA 
cu sprijinul
corespondenților „Scinteii”
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Un colectiv cu rezultate foarte bune 
analizează, în primul rind, neîmplinirile

ATITUDINE FIREASCA, CE GARANTEAZĂ REALIZĂRI Șl MAI MARI IN VIITOR
Chiar dacă bilanțul muncii colec

tivului de la întreprinderea de alu
mină din Oradea a fost în primul 
semestru, in ansamblu, pozitiv — 
planul a fost depășit la producția- 
marfă, producția netă, productivita
tea muncii și beneficii, iar cheltu
ielile totale și materiale la 1 000 lei 
producție-marfă s-au situat sub cele 
planificate — totuși, atit darea de 
seamă prezentată, cit și dezbaterile 
din adunarea generală a oamenilor 
muncii nu au manifestat cea mai 
mică umbră de automulțumlre. Dim
potrivă, întreaga desfășurare a adu
nării generale a fost marcată de o 
analiză profundă și multilaterală, în 
spirit critic și autocritic, din care 
să se poată trage învățăminte și con
cluzii pentru perioada imediat ur
mătoare, astfel ca planul pe acest 
an să fie îndeplinit la absolut toți 
indicatorii. Iată de ce în însemnă
rile de față nu vom face decît să 
transcriem cuvîntul cîtorva partici
pant la dezbateri, așa cum a fost 
rostit în forul autoconducerii mun
citorești.

Teodor Lazăr, muncitor, șef de 
formație la „filtrare albă": „Ne face 
tuturor cinste faptul că am recupe
rat restanțele la producția-marfă, în- 
registrînd deja depășiri de ordinul 
milioanelor de lei. Trebuie să avem 
însă mereu în vedere că producția 
fizică rămîne indicatorul de bază al 
muncii fiecărui colectiv, deci și pen
tru noi. în eforturile de a realiza in
tegrei planul este binevenită măsu
ra propusă de a obține randamente 
de leșiere de cel puțin 86 la sută, cu 
consumuri energetice minime. Spun 
aceasta pentru că un spor, fie el 
doar de două procente, înseamnă o 
creștere proporțională a producției 
de alumină. Fiecare procent are însă 
acoperire în aplicarea unor măsuri 
mai cu seamă de ordin tehnic. Ne 
este limpede că pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv trebuie să asigurăm 
creșterea fineței de măcinare a bau
xitei, îmbunătățirea dozării varului, 
dovedind spirit gospodăresc pretu
tindeni".

Ing. Vasile Breban, șef comparti
ment control instalații: „Faptul că 
din aprilie încoace întreprinderea a 
funcționat permanent cu 10 la sută 
peste capacitatea proiectată este lău
dabil. în condițiile in care însă pînă 
la sfîrșitul primei decade din sep
tembrie ne-am propus să recuperăm 
toate restanțele la producția fizică 
și să livrăm peste prevederi cel pu
țin 2 000 tone alumină în acest an, 
ne revin sarcini sporite în conduce
rea și supravegherea cu maximă

responsabilitate a tuturor fazelor 
procesului tehnologic, în executarea 
la timp și de bună calitate a tutu
ror reparațiilor și reviziilor. Munci
torii Zahari Matei și Vasile Turjuc 
au amintit aici — și lucrurile stau 
întocmai așa — că încă ne mai dau 
bătaie de cap pompele IAO. trasee
le de refulare, că reparațiile capita
le la evaporatoare, fierbătoare și 
preîncălzitoare nu întrunesc întot
deauna calificativul maxim, afectind 
concentrația și generînd depășirea 
consumurilor. Aș spune că la pompe 
e nevoie chiar să revedem unele as
pecte de natură tehnologică în exe
cuție, fără a neglija îmbunătățirea 
aprovizionării cu o serie de mate-

La întreprinderea 
de alumină din Oradea

riale — țevi, piese de schimb, ma
șini pneumatice reversibile — pen
tru a realiza în bune condiții pro
gramul de reparații. Oricum, crește
rea gradului de siguranță în exploa
tarea utilajelor presupune să fim 
mereu în «linia întîi», mai cu sea
mă că 40 la sută din efectivul între
prinderii lucrează Ia întreținere și 
reparații".

Ion Zincă, maistru la atelierul 
central: „Este firesc ca, așa cum a 
indicat conducerea partidului, și în 
producția de alumină să punem un 
accent mai mare pe laturile calita
tive, de eficiență. Sesizăm lesne că, 
în primul semestru, anumite consu
muri — bauxită, sodă caustică, abur 
tehnologic — au fost peste cele nor
mate. Chiar dacă acestea sînt deter
minate în principal de funcționarea 
In salturi, nu putem neglija rezerve
le de care dispunem. Ele sint in ma
joritate cunoscute, am și trecut la 
valorificarea lor. Un singur caz : 
modernizarea cuptorului II de calci- 
nare se va solda cu economisirea — 
prin recuperarea căldurii gazelor 
arse — a peste 2 000 tone combusti
bil convențional pe an. Dar cîmpul 
de acțiune e mult mai larg. Se arăta 
în darea de seamă că refuzurile la 
măcinare depășesc valoarea norma
tă, că preîncălzitoarele la leșiere 
n-au funcționat întotdeauna la para
metri optimi. A cui e vina oare? Nu 
e a noastră in primul rînd? Forțele 
sînt mobilizate în prezent la expe
rimentarea leșierii tubulare, monta
rea filtrelor disc, valorificarea ape
lor calde secundare, executarea in
stalațiilor de recuperare a căldurii

de la ambele cuptoare de calcinare. 
Darea de seamă a sesizat însă bine că 
majoritatea acestor soluții sînt pro
ptise de conducerea întreprinderii, 
făcindu-se prea puțin simțit spiritul 
de inițiativă al conducerilor unor 
secții și ateliere. Experiența ne-a 
dovedit nu o dată că spiritul între
prinzător, măsurile concrete duc de 
fiecare dată la rezultate bune, in 
timp ce «munca în general» duce a- 
desea la justificări. Iată de ce cred 
că fiecare avem datoria' să ne afir
măm mai puternic spiritul de răs
pundere revoluționar. Atingerea 
unor rezultate superioare ne obligă 
la mai mult".

Desigur, spațiul nu ne îngăduie să 
consemnăm toate intervențiile parti- 
cipanților la dezbateri. Notăm însă 
că in același spirit responsabil a fost 
abordată și problema redresării in
vestițiilor, subiect care a revenit 
stăruitor în cuvîntul inginerilor Szo- 
verfi Lajos, Boroș Iuliu și Dorel Po- 
povici, insistîndu-se asupra necesi
tății mai bunei organizări a activită
ții la investiția pentru sinterizarea 
bauxitei silicioase, a conlucrării 
strînse cu constructorul, a asigurării 
de urgență a unor utilaje tehnolo
gice. i

Se poate afirma că, în ansamblu, 
a fost o adunare generală în care ne
ajunsurile au fost „atacate" frontal, 
în care toți cei ce au luat cuvîntul 
au criticat ce au avut de criticat și 
au propus ce poate fi perfecționat, cu 
convingerea fermă că întregul co
lectiv dispune de capacitatea de a 
realiza exemplar planul și angaja
mentele asumate în întrecerea so
cialistă pe acest an, făcînd prin fap
ta de zi cu zi dovada că ține la pres
tigiul cîștigat, la renumele întreprin
derii.

Menționăm, in încheiere, cîteva 
din problemele ridicate în adunarea 
generală care își așteaptă o grabnică 
soluționare:

• alocarea fondurilor necesare 
acoperirii stocului normat de bauxi
tă pentru perioada de iarnă, spre a 
se preîntîmpina dificultățile cu care 
s-a confruntat colectivul întreprin
derii in iarna precedentă;
• asigurarea de către centrala de 

resort a opt vagoane necesare trans
portului de var;

• livrarea în întregime a cantită
ții de sodă caustică contractată cu 
Centrala industrială de produse 
anorganice din Rîmnicu Vîlcea.

loan LAZA
corespondentul „Scinteii"

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
Realizări remarcabile

în întrecerea 
socialistă

a competenței și răspunderii muncitorești
înaintea începerii adunării genera

le a reprezentanților oamenilor mun
cii de la întreprinderea de construc
ții de nave și utilaj tehnologic din 
Tulcea, tovarășul Alexandru Tudo- 
rov, secretarul comitetului de partid, 
ne spunea : „Pentru a realiza in se
mestrul al doilea din acest an două 
cargouri de 7 500 tdw, patru nave de 
pescuit costier, 14 nave fluviale și 
aproximativ 3 500 tone utilaj tehno
logic, esențial este să ne organizăm 
mai bine munca, să găsim soluții 
tehnice și organizatorice care să asi
gure creșterea mai susținută a pro
ductivității muncii. Iată de ce în 
adunarea generală vom situa in cen
trul atenției tocmai aceste obiective".

Cum, cu ce eficiență practică a 
dezbătut adunarea generală aceste 
probleme esențiale pentru îndeplini
rea prevederilor de plan pe acest an?

O precizare se impune de la în
ceput. Pentru un colectiv foarte tî- 
năr, cum este colectivul tulcean, sînt 
remarcabile maturitatea și seriozi
tatea cu care oamenii muncii de aici 
au adus în dezbatere căile prin care 
trebuie să se acționeze pentru creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii. Firesc, în abordarea pro
blemelor s-a pornit de la rezultatele 
obținute în primul semestru al anu
lui, fără să se ocolească insă neajun
surile existente. „Chiar dacă planul 
pe primele șase luni s-a realizat la 
majoritatea indicatorilor — spunea 
inginerul loan Iosifescu — în activi
tatea colectivului nostru persistă încă 
o serie de deficiente. Nu trebuie să 
ne mulțumim cu faptul că am ob
ținut unele depășiri la producția- 
marfă și la export. în lunile care au 
trecut din acest an am rămas datori 
economiei naționale cu un număr de 
nave pe care nu le-am putut finaliza. 
Motivul? Am pierdut din atenție lu
crul cel mai important — organiza
rea judicioasă a muncii. Am mani
festat uneori rețineri în introduce
rea noului. Un exemplu este edifica
tor în acest sens. După reorganizarea 
fluxului tehnologic in halele de con
strucții corp-nave, productivitatea 
muncii s-a dublat. Nu am generali
zat însă această experiență valoroasă 
și, ca urmare, pierdem timp produc
tiv la lucrările de finisaj și la cele 
de predare a produselor. Lucrările 
respective, în loc să însumeze 10 la 
sută din manopera necesară execută
rii unui produs, așa cum este pre
văzut în proiect, se ridică la aproxi
mativ 50 la sută din totalul timpu
lui înregistrat Ia realizarea unei nave 
sau a unui utilaj tehnologic. Cînd 
produsul este în fază finală de exe
cuție. apar tot felul de omisiuni, lip
sesc o serie de piese, iar altele sînt 
montate greșit. Din aceste cauze în- 
tîrziem finalizarea producției fizice".

Alți participanți la dezbateri s-au 
referit, in cuvîntul lor, la căile de 
îmbunătățire a organizării activității 
productive în scopul creșterii pro
ductivității muncii. „Pentru a asigu
ra finalizarea pină la sfîrșitul anului 
a tuturor produselor — menționa în 
intervenția sa maistrul Ion lofciu — 
esențial este să îmbunătățim colabo
rarea dintre secțiile de producție. în 
acest sens, un rol deosebit îl au dis
pecerii din cadrul compartimentului 
de urmărire a producției. Ei trebuie 
să părăsească, birourile și să urmă
rească continuu stadiul de execuție 
a produselor de care răsound. să in
tervină operativ în secțiile unde se 
înregistrează întîrzieri la efectuarea 
unor lucrări, să rezolve împreună cu 
proiectanții de tehnologie. în timp

util, toate necorelările din proiecte, 
pentru a asigura executarea suban- 
samblelor conform graficelor de lu
cru. Adesea sintem nevoiți să între- 
rupem lucrările și să așteptăm ore 
sau zile pînă se execută o piesă pe 
care una sau alta din secțiile de pro
ducție ale întreprinderii a omis să o 
realizeze".

Evidențiind rezultatele obținute în

La întreprinderea 
de construcții de nave 

și utilaj tehnologic Tulcea

privința îmbunătățirii tehnologiilor 
de fabricație, alți vorbitori au adus 
în discuție o serie de probleme încă 
nerezolvate. Bunăoară, inginerii Va
lentina Munteanu și Chirită Venin au 
arătat că, la montajul corpului, de 
navă, s-au obținut rezultate deose
bite în ce privește creșterea produc
tivității muncii datorită schimbării 
tehnologiei de lucru. Sint insă secții 
în care se lucrează după tehnologii 
ce presupun un consum mare de 
forță de munc.ă. Este vorba de sec
țiile care realizează navele fluviale, 
unde tehnologiile de fabricație nu au 
mai fost modernizate de 5—6 ani. La 
fabricarea navelor, de exemplu, a 
fost reorganizat fluxul tehnologic, 
dar nu s-a trecut pe scară largă 
la introducerea sudurii automate,

care asigură dublarea productivității 
muncii.

Subliniind necesitatea realizării cu 
promptitudine a SDV-urilor, a unor 
instalații de mecanizare a lucrărilor, 
inginerii Ion Moise și Cornel Anghel, 
precum și muncitorul Mihai Crăcană 
au demonstrat, prin calcule simple, 
cit timp productiv s-a pierdut din 
cauza lipsei acestora și au făcut, tot
odată, propuneri concrete de rezol
vare a unor probleme de mare im
portanță care se ridică în secțiile de 
producție.

Deosebit de important este faptul 
că adunarea generală, pornind de la 
propunerile participanților la dezba
teri, a stabilit sarcini concrete pen
tru soluționarea efectivă a proble
melor de care depinde creșterea pro
ductivității muncii, cum ar fi : me
canizarea lucrărilor de vopsire, reor
ganizarea fluxului de producție in 
atelierul de tubulatură, tipizarea ele
mentelor de asamblare, saturarea sec
țiilor și blocsecțiilor în faza de mon
taj. Practic, soluțiile judicioase de 
ordin tehnic și organizatoric propuse 
de muncitori și specialiști au îmbo
gățit programul de măsuri adoptat 
de adunarea generală, a cărui apli
care riguroasă va asigura condițiile 
necesare pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan, pentru spo
rirea productivității muncii în acest 
an cu aproximativ 10 la sută.

Neculal AM1HULESE1
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
rind judicios și valorificînd supe
rior materiile prime prin introdu
cerea in fabricație a unor noi teh
nologii, ei au economisit 2 586 tone 
de oțel. 65 tone de aluminiu, 
198 tone de plumb, 12 tone alamă 
și 15 tone de cupru. Și încă un 
amănunt : valoarea acestor materii 
prime economisite însumează peste 
33 milioane lei.

Produse noi, într-o ga
mă tot mai diversificată. De 
la întreprinderea constructoare de 
mașini din Reșița, corespondentul 
nostru Ion D. Cucu comunică :

— în rodnicul bilanț al_ tării la 
marea sărbătoare națională, la loc 
de cinste se situează și succesele 
harnicului colectiv de oameni ai 
muncii de aici. Pentru amănunte 
suplimentare, vă fac legătura cu 
tovarășul Nicolae Bochiș, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere.

— Una din sarcinile de mare 
complexitate încredințate în acest 
an colectivului nostru o reprezintă 
asimilarea în fabricație a două fa
milii de motoare navale cu consum 
redus de combustibil. Raportăm că 
am încheiat probele la unul dintre 
aceste motoare, respectiv, la moto
rul naval de 15 200 CP, care se. află 
în faza omologării. Acest tip de 
motor naval, cu o ridicată fiabili
tate. oferă o serie de avantaje fată 
de celelalte motoare executate pînă 
acum la Reșița.

Cu fezultate deosebite întîmpină 
marea sărbătoare națională _ și oa
menii muncii de la întreprinderea 
de mașini-unelte din Suceava. După 

f . cțim relatează corespondentul^. nos- 
: ! tt|u Sava Bejinariu. la fabrica de 
i aparate; rde--măsură și cojifeof ;ijdin 
I ‘ cadrul -acestei unități au fost-fina

lizate în aceste zile patru noi tipuri 
de produse, realizate pentru prima 
dată în tară. „Est'e vorba — preci
zează inginerul Horea Botezan, 
seoretarul comitetului de partid — 

1 de calibrele pentru tuburi petrolie
re și prăjinile de foraj, cele mai 
complexe și precise verificatoare de 
acest tip. precum și de calibrele 
inel și tampon tip ANS, destinate 

. Industriei navale".

Corespondentul nostru Manole 
Corcaci, prezent în mijlocul con
structorilor de vagoane de la între
prinderea mecanică de material ru
lant din Pașcani, anunță un succes 
de prestigiu al colectivului de aici: 
a intrat in fabricația de‘ serie un 
nou-tip de vagon autodescărcător 
basculant pe patru osii, executat 
după un proiect Întocmit de spe
cialiștii Institutului de cercetare și 
proiectare tehnologică pentru trans
porturi București. Realizat în tota
litate cu componente românești, 
noul vagon, cu o încărcătură sub 
sarcină de 46,5 tone, prezintă în
sușiri tehnice și funcționale supe
rioare și un înalt grad de sigu
ranță în circulația feroviară.

De la corespondentul nostru 
Gheorghe Giurgiu aflăm că la fabri
ca de materiale fotosensibile. din 
cadrul Combinatului „Azomureș" 
din Tîrgu Mureș, au fost realitate, 
pe baza cercetărilor românești, trei 
noi tipuri de materiale fotosensibi
le. Este vorba de setul revelator 
pentru filmele alb-negru, fixatorul 
universal și setul revelator pen
tru hîrtie alb-negru, utilizate în 
diferite domenii ale economiei na
ționale. Acestea ridică la 60 numă
rul tipurilor de materiale fotosensi
bile asimilate aici din anul 1982, 
cînd pe această modernă platformă 
industrială — creație a „Epocii 
Ceaușescu" — a început producția 
de materiale fotosensibile.

Din realizările construc
torilor Corespondentul nostru

trat in funcțiune, înainte de ter
men, încă patru importante capa
cități de producție. Noile capaci
tăți vor realiza laolaltă, pe an, o 
producție de peste 100 instalații 
de comandă hidraulică, 100 pre
venitoare de erupție, importante 
părți componente ale instalațiilor 
de foraj, o mare cantitate de piese 
de schimb, majoritatea solicitate la 
export.

La întreprinderea minieră Bor- 
?a a intrat in funcțiune lazul 
de decantare Colbu, cu o ca
pacitate de 2 milioane tone. După 
cum relatează corespondentul nos
tru Gheorghe Susa, acest important 
obiectiv de investiții a fost proiec
tat și realizat conform celor mai 
moderne cerințe de ordin tehnic, 
asigurîndu-se recircularea și refo- 
losirea apei uzate în procesul de 
preparare a minereurilor, precum 
și protecția mediului înconjurător.

Din județul Timiș, corespon
dentul nostru Cezar Ioana transmi
te că oamenii muncii de la Trustul 
antrepriză generală și construcții- 
montaj Timișoara au predat zilele 
acestea „Ia cheie" apartamentul 
nr. 2 000, realizat aici de la în
ceputul anului. Cifra este supe
rioară sarcinilor de plan prevăzute 
pentru această perioadă. Cu cele 
2 000 de apartamente, fondul loca
tiv nou construit in ultimele două 
decenii in orașe, centre muncito
rești și celelalte localități timișene 
a ajuns la 98 000 apartamente, 
peste 70 la sută din populația ju
dețului locuind, in prezent, în case 
noi.

(Urmare din pag. I)
Orașul care m-a format, 

m-a crescut ca om, acolo 
unde trăiesc .și muncesc in 
prezent, Tirgq Mureș, con
stituie șl el, aidoma tutu
ror celorlalte reședințe de 
județ, orașe, comune, șan
tiere ale construcției socia
liste — un exemplu grăi
tor al Împlinirilor extrem 
de diverse ale muncii con
structive desfășurate în 
frățească unitate. Le-aș 
putea înșira pe nenumăra
te pagini — referindu-mă 
doar ia cele mai însemna
te obiective industriale și 
culturale. cum ar fi. spre 
exemplu, Fabrica de mobi
lă „23 August", Combina
tul ..Azomureș". întrenrm- 
derile „Metalotehnica", „E- 
lectromureș". „Prodcom- 
plex", întreprinderea de 
piele și mănuși, precum și 
Institutul medico-farma- 
ceutic. Institutul de artă

iioânn..... LUblQtnll
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Gheorghe Cirstea anunță că oa
menii muncii de la Antrepriza de 
construcții hidroenergetice Pitești 
au început noi lucrări de anvergură 
pe . riul , Dîmbovița. Constructorii 
și-au instalat taberele de muncă 

-■la cițiva kilometri’ in aval de
Clăbiicet, ’ pentru ă ridica alte trei 
obiective energetice. Săptămîna a- 
ceasta au Început simultan lucră
rile la hidrocentralele din zona 
Dragoslavele, Rucăr ’ șl Frăsinet, 
care vor însuma, în prima etapă, 
o putere instalată de 75 MW.

La întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, transmite corespondentul 
nostru Constantin Căpraru, au in-

Prezent In comuna Zăvoaia, ju
dețul Brăila, corespondentul nostru 
Corneliu Ifrim transmite de la fața 
locului : Cu o oră înainte, am avut 

;aț>uciijția;. de a. rnă; număra printre 
' cei care au traversat ultimii, pe 

s părp-țnț^-:Un?-.eșmal de-'alimentare 
pentru irigații ' de dimensiunea 
unui rîu. In urma noastră, screpe- 
rele au mai „mușcat" de cîteva 
ori din barajul de pămînt, dis- 
locindu-1 și făcînd joncțiunea Intre 
canalul magistral al Sistemului 
lalomița-Călmățui și noul tronson, 
lung de 12 km. Apoi, în corsetul 
de beton au început să curgă ape
le, grăbindu-se spre cele 6 200 hec
tare, pregătite pentru a fi Irigate.

DIN ALBUMUL 
ÎMPLINIRILOR 

SOCIALISTE 
Tinerețea 

„bdtrînului44 
Ploiești

Ultimele două decenii de istorie 
nouă a patriei au adus înnoiri ra
dicale in aspectul edilitar fi arhi
tectonic al municipiului Ploiești, 
în primul rind, zona centrală a 
orașului a căpătat strălucire și ele
gantă prin construcțiile recente cu 
o arhitectură deosebită, in care se 
distinge clar și tradiția locală. An
samblurile din Piața „16 Februa
rie" și de pe bulevardul Republi
cii, care se armonizează frumos și 
util cu Halele centrale, complet re
novate și modernizate și ele in 
ultima vreme, au conturat frumo
sul centru administrativ și comer
cial.

Dar in municipiul Ploiești au 
apărut și noi cartiere, cum ar fi 
„Hanul Roșu", „Calea București
lor", platformele urbanistice „Vest". 
„Sud" și altele. în anii „Epocii 
Ceaușescu", orașul petroliștilor s-a 
îmbogățit cu peste 50 000 aparta
mente in care s-a mutat peste 70 
la sută din populația orașului.

Complexele comerciale „Omnia", 
„Mercur", „Unirea", numeroasele 
magazine de mărfuri alimentare și 
industriale nou construite însumea
ză 80 000 mp suprafață comercială 
utilă. Să mai adăugăm că in cen
trul orașului s-au înălțat două 

, mari complexe hoteliere — „Cen
tral" și „Prahova". La intrarea su
dică in municipiu te intimpină 
platforma universitară și de invă- 
țămînt tehnico-profesional: Insti
tutul de petrol și gaze, cu zeci de 
săli de cursuri, ateliere și secții 
de microproducție, cămine studen
țești, alături de noile grupuri șco
lare.

în subteranul noilor magistrale 
rutiere, construite in această peri
oadă, se află un păienjeniș de 
conducte, care însumează 30 de 
km rețele de canalizare și alfi 
150 km pentru apa potabilă a ora
șului, mii, de kilometri de cablu 
telefonic, sau pentru energia elec
trică. Dacă mai adăugăm la toate 
acăst'e'ă multiplele zone verzi — 
Parcul tineretului, in care se afli 
Sala sporturilor, Parcul dendroto- 
g-ic etc. — se poate oferi o imagine 
a ceea ce astăzi este Ploieștiul: 
un oraș modern. întinerit, pe mă
sura exigențelor acestor ani de 
ctitorie socialistă.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii"

(în fotografia de sus, eiteva din 
noile construcții alo municipiului).

Sărbătoare a inimii
teatrală. Teatrul Național, 
revistele Vatra. Igaz Szd, 
Uj Elet etc. — unitățile 
productive, instituțiile de 
cultură unde se desfășoară 
o activitate intensă, crea
toare, de importantă repu
blicană. Sint obiective in 
care, in baza afirmării to
talei egalități in drepturi, 
se produce implinlrea libe
ră a personalității validată 
de un unic criteriu : cali
tatea și cantitatea muncii, 
a tuturor înfăptuirilor 
noastre.

Limba instrumentelor de 
lucru este comună : hala 
de montaj, strungul, epru- 
beta. schela, macaraua, 
tractorul și combina cu
nosc o unică limbă, cea 
a muncii, a competen
ței. a priceperii profesio
nale, a abnegației, a dis

ciplinei și a eticii. Limba 
conștiinței socialiste și a 
patriotismului socialist. A 
calității. Limba comună, 
pe care independent de a- 
partenența națională și de 
limba moștenită de la 
mamele noastre, o afirmăm 
cu toții împreună. întrucît 
fapta. întrecerea în munca 
socialistă, efortul depus in 
Interesul omului, spre fe
ricirea și desăvirșirea vie
ții lui și a patriei, a noas
tră, a tuturora, strădania 
individuală și colectivă 
glăsuiesc cu mult mai mul
tă putere decît orice slo
vă frumoasă și colorată. 
Mulțumită lor. acestor fap
te — ca să revin din nou 
la orașul meu de baștină, 
Tîrgu Mureș — concetățe
nii mei au ce sărbători și 
in Augustul de anul aces-

noastre
ta. Cifrele vorbesc de la 
sine, spre exemplu : pro
ducția industrială, care va
lora în 1965 1,863 miliarde 
lei. a dobindit o creștere 
substanțială, alungind in 
1985 să se cifreze la 16 mi
liarde. Și cîte alte sporuri 
de asemenea proporții am 
putea semnala în varii do
menii ale vieții orașului si 
județului nostru. Ca să nu 
mai vorbim, firește, de îm
plinirile și realizările la 
scară națională care au de
terminat și determină 
înaltul nivel de trai al po
porului nostru, de pe urma 
muncii căruia. în ultimele 
două decenii, harta eco
nomică și spirituală a ță
rii a cunoscut o atît de 
profundă schimbare, incit 
sintem îndreptățiți să a- 
firmăm cu mindrie patrio

tică : „Epoca Ceaușescu", 
Congresul al IX-lea se În
scriu cu litere de aur in 
istoria poporului nostru.

DLn aceste 
re cetățean, 
naționalitate, 
trăi și a 
tru această 
dat și un 
al cinstei 
Sărbătoarea

motive, fieca- 
lndiferent da 

afirmă : a 
munci pen- 
epocă e un 

comandament 
și demnității, 
de August pur

tată in inimile noastre re
prezintă pentru noi, pen
tru Întregul nostru popor, 
prilejul angajamentului 
solemn de a sluji fără 
preget patria și partidul. 
De a ne face datoria cu
tenacitate în toate sarcini
le și obiectivele care ne 
stau în față, in fiecare zi 
și ceas ale vieții noastre, în 
patria noastră comună, 
lăcaș al frăției și egalității 
în drepturi.

om I

IALOMIȚA: Puternică mobilizare de forțe la culesul
Arșița instalată în județul Olt de 

mai bine de o lună de zile a grăbit 
cu mult coacerea florii-soarelui pe 
întreaga suprafață cultivată, care se 
ridică la aproape 32 000 hectare. 
Chiar și în nordul județului, unde 
dezvoltarea biologică a plantelor în
registra un decalaj de circa două 
săptămini față de sud, temperaturile 
ridicate au diminuat această dife
rență și, in consecință, pretutindeni 
in județ recoltarea florii-soarelui se 
află intr-un stadiu avansat. începută 
pe alocuri încă din prima decadă a 
lunii în curs, in multe unități aceas
tă lucrare este mult avansată, îndeo
sebi în cele din consiliile agroindus
triale Mărunței, Dobrosloveni, Stoi- 
cănești, Vlădila, Strejești, Găneasa și 
Ianca.

Condițiile din acest an au determi
nat însă anumite particularități. Ast
fel, in coacerea semințelor acestei 
plante se înregistrează stadii diferite 
de la lan la lan și chiar in aceeași 
parcelă. Acolo unde în bătălia pen
tru apă plantele au putut fi ajutate 
mai mult ori unde denivelările au 
determinat diferențe de umiditate, 
capitolele nu sint maturizate uni
form. Este ceea ce am constatat în 
numeroase unități agricole. Ca ur
mare, și recoltarea acestei culturi a 
Impus lucrări diferențiate, recurgîn- 
du-se pretutindeni la recoltarea ma
nuală, alături de cea mecanică, cu

combinele. Mii și mii de locuitori al 
satelor, practic întreaga forță de 
muncă validă, participă la recoltarea 
florii-soarelui, concomitent cu des
fășurarea altor lucrări agricole de 
sezon. La C.A.P. Izvoarele se re
colta ultima tarla de 70 hectare. O 
mare parte din capitule se aflau tă
iate și înfipte în bețe. „Operația a 
fost efectuată de către cooperatori 
cu patru zile în urmă, astfel că pină 
în prezent s-a asigurat o uscare uni
formă cu a celor netăiate. Acum se 
poate lucra cu combinele" — ne 
spune șeful de fermă Constantin 
Vișan.

La C.A.P. Vîlcele de Jos se efec
tua, de asemenea, recoltarea ultimei 
suprafețe din cele 150 hectare. „Cei 
peste 150 de cooperatori care au al
cătuit formațiile de recoltare au ți
nut să muncească împreună pe ul
tima parcelă de 30 hectare — ne 
spune inginerul Mihai Rusu, șeful 
fermei nr. 2. Capitolele sint culese 
manual, transportate cu coșurile și 
treierate staționar. în felul acesta, 
prevenim orice pierdere, cit de mică, 
și, totodată, economisim motorina".

„în prezent, aproape întreaga su
prafață de 1 800 hectare cu floarea- 
soarelui din consiliul agroindustrial 
Măruntei este recoltată — ne-a asi
gurat Florea Pușcașu, organizator 
de partid al consiliului. 6 atenție 
deosebită am acordat-o și producției 
secundare, astfel că am depozitat

mai bine de 1 500 tone de pleavă șl 
capitule in sectoarele zootehnice. 
Așa cum a indicat comandamentul 
județean pentru agricultură, recol
tarea manuală, alături de cea meca
nică, solarizarea capitolelor prin tă
iere prealabilă și expunere la soare, 
în tulpini, atașarea de tocători la 
combinele C-14, utilizarea căruțelor 
în transport au redus la maximum 
pierderile și au asigurat strîngerea 
integrală a producției secundare — 
furai atît de valoros pentru hrana 
animalelor, mai ales în condițiile de 
secetă excesivă din acest an".

Și la C.A.P. Cirlogani, in consiliul 
agroindustrial Strejești, am întîlnit 
cooperatori in număr mare recol- 
tind manual floarea-soarelui de pe 
ultima parcelă de 67 hectare și 
transported capitolele cu coșurile și 
cu cele 52 de căruțe. Mecani
zatorii Ion și Ilie Manolache, îm
preună cu Ilie Deaconu asigurau 
treierarea staționară a florii-soare
lui și ne-au relatat că numai prin 
acest procedeu producția medie pe 
unitate este relativ ridicată, în po
fida secetei, și că pentru unitate e la 
fel de important să fie adunată pro
ducția secundară fără nici o pier
dere, în vederea însilozării în baza 
furajeră în amestec cu pleavă și 
paie.

Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"

și livrarea legumelor
în grădinile de legume ale unită

ților agricole de stat și cooperatiste 
ialomițene cel mai mare volum de 
muncă il solicită acum recoltarea, 
sortarea și livrarea produselor. Ală
turi de forțele existente in aceste 
sectoare, organele locale de partid și 
de stat au mobilizat și pe ceilalți lo
cuitori ai satelor, elevi aflați în va
canță și pensionari. Zilnic sînt re
coltate și livrate la fondul de stat, 
pentru consum in stare proașpătă și 
industrializare, peste 1 500 tone de 
diferite legume — tomate, ardei, vi
nete, fasole verde, pepeni etc.

In ferma legumicolă de la C.A.P. 
Dridu, condusă de inginera Felicia 
Ghenov, cei 120 de cooperatori re
coltează zilnic 70 tone de vinete, ar
dei gras, tomate și 50—60 tone de 
pepeni. Fiecare om strînge o tonă de 
produse, le sortează și le pregătește 
pentru livrare. Pentru o cit mai 
bună valorificare a produselor, o 
atenție deosebită se acordă sortării 
celor destinate consumului în stare 
proaspătă.

Și la C.A.P. Maia, zilnic se recol
tează 50—60 tone de diferite legume. 
Din acestea, 50 la sută sînt destinate 
exportului, produsele fiind sortate 
cu maximă exigență.

Rezultate bune Înregistrează șl 
legumicultorii de la cooperativele 
agricole Brazii, Miloșești, Traian, de 
la întreprinderea pentru producerea 
legumelor Urziceni și întreprinderea 
pentru producerea și industrializarea 
legumelor și fructelor Fetești, unde 
zilnic graficele de recoltare și li
vrare sînt respectate cu rigurozitate.

Dar drumul produselor din gră
dini — al legumelor și al pepenilor, 
in special — de la producători Ia be
neficiari, nu este întotdeauna cel 
stabilit în programele întocmite de 
comun acord. Dacă la industrializare, 
Fabrica de conserve Fetești preia cu 
regularitate tomatele, ardeiul, vine
tele și fasolea verde, iar mijloacele 
de transport sînt cu operativitate 
descărcate,. nu același lucru îl pu
tem spune despre I.L.F.-urile din 
Capitală, care, din motive subiective, 
sînt departe de a le respecta. în 
ziua de 19 august, respectivele uni
tăți, în loc să preia 300 tone de pro
duse, au luat mai puțin de 100 tone. 
De unde trebuiau preluate aceste 
produse? Din unitățile consiliilor 
agroindustriale Fierbinți și Sinești, 
aflate la 30—35 km de Capitală. Lă
zile cu tomate, vinete, ardei gras și 
alte produse așteptau, pe o căldură

caniculară, fiind supuse unei depre
cieri rapide.

Tovarășul inginer Marin Lupu, di
rectorul Trustului horticol Ialomița, 
prezent în această zonă, a intervenit 
la I.L.F. Berceni și Militari 
pentru a trimite mijloacele de trans
port necesare preluării produselor, 
dar fără efectul scontat. „Căutăm să 
facem față cerințelor prin mobiliza
rea unor forțe sporite la recoltat — 
ne spune directorul trustului. Acor
dăm, de asemenea, atenție maximă 
calității produselor. Bine ar fi ca și 
unitățile I.L.F., a căror sarcină ex
presă este să preia și să valorifice 
la piață legumele, să-și facă datoria 
cu aceeași răspundere".

Dacă acum se recoltează zilnic
1 500 tone de produse horticole, în 
curînd se va ajunge la un ritm de
2 000 de tone de legume pe zi. Iată 
de ce considerăm că organele de re
sort care se ocupă de aproviziona
rea cu legume a Capitalei ar trebui 
să fie mai receptive față de solicită
rile producătorilor în respectarea 
graficelor de livrare. în fond, nimeni 
nu cere nimănui o favoare, ci doar 
ca fiecare să-și facă datoria.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteli*
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Manifestări omagiale dedicate zilei de 23 August
HUNEDOARA. Marea sărbătoare 

a poporului român de la 23 Au
gust prilejuiește și în județul Hu
nedoara organizarea a numeroase 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice, prin care se a- 
duce un cald omagiu mărețelor 
impliniri ale anilor socialismului, 
îndeosebi marilor izbînzi obținu
te de poporul român în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Astfel, la 
Deva a avut loc simpozionul „Re
voluția din August 1944, expresie 
a voinței întregii națiuni, moment 
de răscruce în istoria patriei". în 
cadrul simpozionului au luat ;CU- 
vintul membri ai biroului comite
tului județean de partid, activiști 
de partid și de stat, cadre din do
meniul învățămintului și culturii, 
care au vorbit despre mărețele în
făptuiri revoluționare dobîndite de 
poporul nostru, mai ales după Con
gresul al IX-lea al partidului, des
pre luminoasele perspective ce se 
deschid întregii națiuni pe drumul 
glorios al socialismului și comunis
mului.

în toate localitățile județului, în 
Întreprinderi, fabrici, uzine și pe 
șantiere, în instituții, cluburi și 
case de cultură continuă să aibă 
loc simpozioane, expuneri, dezba
teri, mese rotunde, alte manifestări 
politico-ideologice care subliniază 
semnificațiile măreței sărbători de 
la 23 August, contribuția României 
la victoria asupra fascismului în 
cel de-al doilea război mondial, 
realizările obținute de poporul nos
tru în anii socialismului și mai 
ales în ultimele două decenii, de 
cînd în fruntea partidului se află 
cel mai bun fiu al poporului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept și clarvăză
tor al României socialiste. (Sabin 
Cerbu).

CLUJ. „înfăptuirea, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă", „Contribuția armatei ro
mâne la înfrîngerea fascismului", 
„Marile prefaceri care au avut loc 
în țara noastră în cei peste 40 de 
ani care au trecut de la actul is
toric din August 1944 și îndeosebi 
In ultimele două decenii", „Per
spectivele de dezvoltare economi- 
co-socială a României deschise de 
Congresul al XÎÎI-lea al partidu
lui", „Contribuția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
instaurarea unui climat de pace și

colaborare între popoarele lumii" 
au constituit temele unor simpo
zioane, conferințe, dezbateri, mese 
rotunde, organizate la Casa muni
cipală de cultură, Casa de cultură 
a studenților. Casa tineretului, în
treprinderea „Terapia" din Cluj- 
Napoca, Combinatul de lianți și ma
teriale refractare din Turda, Clu
bul tineretului din Aghireș, cămi
nele culturale din Călărași, Flo- 
rești, Mociu, Viișoara și altele din 
județul Cluj. în cadrul acestor ma
nifestări au fost, de asemenea, 
subliniate realizările obținute in 
dezvoltarea economico-socială a 
orașelor și satelor clujene, succe
sele cu care oamenii muncii îfitîm- 
pină ziua de 23 August. Totodată, 
au fost prezentate spectacole cul
tural-artistice susținute de colecti
ve artistice de amatori. Pe ecrane
le mai multor cinematografe din 
municipiile, orașele și comunele 
județului sînt prezentate filme care 
evocă eroismul poporului român în 
lupta împotriva fascismului, pen
tru eliberarea patriei, precum și 
marile ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". (Marin Oprea).

BRAȘOV. în cadrul unei diversi
tăți largi de manifestări politico- 
educative — simpozioane, expu
neri, mese rotunde, montaje lite- 
rar-muzicale, întîlniri cu veteranii 
războiului de eliberare națională — 
sînt evocate evenimentele legate de 
pregătirea și înfăptuirea revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă șl antiimperialis
tă de la 23 August 1944, de parti
ciparea României la războiul îm
potriva Germaniei fasciste. Astfel, 
la clubul Combinatului de celuloză 
și hîrtie Zărnești a fost prezenta
tă expunerea : „Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare în organizarea și desfășura
rea revoluției din August 1944". 
Tot la Zărnești, dar la clubul în
treprinderii „6 Martie", s-a prezen
tat o expunere în care a fost re
liefată contribuția pe care Româ
nia a adus-o la victoria asupra 
Germaniei naziste, prilej cu care 
s-a evocat eroismul legendarei 
„Baterii albastre", formată din lu
crători ai acestei întreprinderi, 
care, cot la cot cu ostașii armatei 
române, au oprit înaintarea arma
telor fasciste spre Brașov, alungîn- 
du-le apoi înspre Sfîntu Gheorghe 
și mai departe. Deosebit de in
structivă și educativă s-a dovedit 
întîlnirea muncitorilor de la „Trac

torul" cu cițiva dintre participanții 
la actul istoric de la 23 August 
1944 și la luptele împotriva arma
telor fasciste. Sub genericul „Ora
șul Codlea pe coordonatele a 41 de 
ani de tnărețe înfăptuiri", s-a des
chis, la Casa de cultură din loca
litate, o expoziție care înfățișează 
aspecte din prefacerile pe care le-a 
cunoscut și această fostă localitate 
rurală in anii de după eliberarea 
țării. (Nicolae Mocanu).

BRĂILA. In unitățile economice 
și sociale, la casele de cultură, clu
burile muncitorești, căminele cul
turale și școlile din județul Brăila 
continuă să se desfășoare acțiuni 
politico-educative și cultural-artis
tice menite să omagieze momentul 
istoric al marii noastre sărbători 
naționale, grandioasele înfăptuiri 
ale poporului român în ultimele 
două decenii. Astfel, la Clubul 
I.U.G. „Progresul" s-a desfășurat 
simpozionul „Semnificațiile istori
ce ale revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944", 
la Combinatul de fibre, celuloză și 
hîrtie dezbaterea, organizată de 
Muzeul Brăilei, Intitulată „Ctitorii 
ale Epocii Ceaușescu în județul 
Brăila", iar la Casa de cultură a 
științei și tehnicii pentru tineret 
expunerea „Epoca Ceaușescu — e- 
poca celor mai înfloritoare împli
niri din istoria României". Totoda
tă, în mai multe întreprinderi din 
municipiu au avut loc expuneri 
sub genericul „Două decenii de 
profunde transformări revoluționa
re ale societății românești", iar în 
holul cinematografului „Republi
ca", din inițiativa Comitetului ju
dețean U.T.C., a fost vernisată ex
poziția de grafică „Pace pe Terra", 
cu lucrări realizate de tineri brăi- 
leni. (Corneliu Ifrim).

HARGHITA. Sub genericul „23 
August — măreață zi înscrisă cu 
litere de aur în istoria țării", la 
noua Casă de cultură din munici
piul Miercurea-Ciuc s-a desfășu
rat un mare spectacol festiv, la care 
și-au dat concursul cele mai bune 
formații artistice laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". Dominată de prezentarea 
unor vibrante poezii patriotice, a 
unor compoziții corale revoluționa
re, de o bogată suită de cîntece și 
dansuri populare din comoara de 
aur a folclorului românesc și al 
naționalităților conlocuitoare, în

treaga manifestare s-a constituit 
într-o vibrantă expresie a bucuriei 
oamenilor muncii, români și ma
ghiari, de pe meleagurile Harghi
tei de a trăi și a munci strîns 
uniți în jurul partidului, pentru 
progresul multilateral al patriei 
comune, pentru bunăstarea și fe
ricirea întregului popor. Sub ge
nericele „23 August — piatră de 
hotar în istoria poporului nostru" 
și „20 de ani de mărețe împliniri 
în Epoca Nicolae Ceaușescu", în 
toate orașele și comunele județu
lui au loc expoziții, simpozioane, 
expuneri, mese rotunde, proiecții 
de filme documentare, spectacole 
festive, care reflectă amplu însem
nătatea deosebită a acestor mari 
evenimente aniversare din Istoria 
patriei. (I.D. Kiss).

LA ACADEMIA MILITARĂ a 
fost organizat un simpozion oma
gial consacrat aniversării zilei de 
23 August. In cadrul referatelor a 
fost prezentată pe larg viziunea 
științifică, profund dialectică a to
varășului Nicolae Ceaușescu asu
pra conținutului, sensurilor și im
plicațiilor multiple ale revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă șl antiimperialistă din 
August 1944, eveniment epocal mar- 
cînd o eră nouă de viguroase trans
formări revoluționare, care a des
chis calea construirii socialismului, 
a dezvoltării și afirmării demne, 
libere, independente și suverane a 
României. Simpozionul a pus în 
evidență mărețele realizări obținu
te de poporul român în toate do
meniile vieții social-politlce, eco
nomice, spirituale, in anii revoluției 
și construcției socialiste, mai cu 
seamă după Congresul al IX-lea al 
partidului, în perioada înscrisă în 
conștiința națiunii noastre cu nume
le genialului ei strateg și înteme
ietor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

In unități și instituții militare de 
învățămînt și cultură s-au desfă
șurat concursuri care au prilejuit 
ostașilor și elevilor, cadrelor mili
tare de vîrstă utecistă rememorarea 
unor momente emoționante ilus- 
trînd pregătirea și înfăptuirea re
voluției din August 1944, angajarea 
eroică a armatei române, in totali
tatea ei, la luptele purtate pentru 
eliberarea deplină a patriei de sub 
cotropitorii fasciști și, mai departe, 
pe frontul antihitlerist pînă la vic
toria finală asupra Germaniei na
ziste.

REZULTATE
IN ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ

Acești bravi constructori și apărători de țară
(Urmare din pag. I)
chiar a doua zi după ce 
ieșisem proaspăt inginer. 
Era în aprilie în 1970, soția 
Îmi dăruise cel de-al doi
lea copil... De altfel, jumă
tate din promoția mea de 
ingineri constructori de la 
Academie și-a început, tot 
atunci, activitatea la Țranș- 
făgărășan.

— După care ați .„atacat" 
șantierul;.'.dintre Dunăre, și 
Mare... ■.

— Ceva mai tîrziu. Cana
lul încă nu începuse. Dar, 
între timp, mi-am făcut o 
„încălzire" la canalele de 
irigații. Am lucrat doi ani 
la sistemul Mostiștea.

— Cum vi s-a părut șan
tierul „magistralei albas
tre" după examenul de Ia 
Transfăgărășan ?

— Credeam că va fi mal 
simplu și mai ușor. Un 
șantier în stepă, îmi zi
ceam, nu se poate compa
ra cu unul pe crestele 
munților. Venind însă la 
fața locului, unde mi s-a 
încredințat răspunderea de 
inginer-șef al brigăzii hi
drotehnice, impresia avea 
să mi se schimbe repede. 
Aici nu erau avalanșe de 
zăpadă, dar trăiam sub a- 
valanșa continuă a prafu
lui stîrnit de vînturile do
brogene și răscolit ziua și

noaptea de autobasculante 
șl excavatoare. Nu aveam 
de escaladat cote ameți
toare, dar ne asaltau cu 
viclenie infiltrațiile și sur
pările. Și apoi, amploarea, 
diversitatea și complexita
tea lucrărilor 1 Condițiile 
specifice de teren, unici
tatea obiectivelor ne-au 
impus să căutăm în per
manență, în colaborare cu 
proiectapții, soluții tehni-- 
co-inginergști originale. Am 
reușit astfel să adaptăm’' 
cu succes unele utilaje din ' 
dotarea trupelor de geniu, 
am realizat platelaje din 
traverse de cale ferată șl 
platforme plutitoare din 
poduri militare pentru ac
cesul utilajelor în zonele 
mlăștinoase și cu multă 
apă, am perfecționat siste
mele de transportare a 
pietrei, am pus Ia punct 
tehnologia uscării unor 
porțiuni de canal și a de- 
rocărilor sub apă cu aju
torul scafandrilor. O ade
vărată probă de măiestrie 
pentru geniști a consti- 
tiflt-o operația de dezafec
tare, strămutare și recon
strucție pe noile amplasa
mente a unor poduri, sta
ții de pompare, conducte, 
rețele. Toate acestea și 
multe altele au reașezat 
ape și pămînturi, au remo- 
delat armonios geografia

zonei, deschizînd cale libe
ră noului fluviu românesc 
dintre Dunăre și Mare.

— Iar astăzi, după a- 
proape zece ani, vă aflați 
la post tot aici...

— E și firesc. In colabo
rare cu Antrepriza Cana
lul ' Dunăre — Marea 
Neagră, desăvîrșlm mărea
ța lucrare. Se apropie de 
finalizare noile porturi 
Medgidiâ1 șif Basarabi.tdupă 
ce portul de la Cernavodă 

;â-fifftra:t .’reCdrft-ări activita
te. ’De asemenea, conti
nuăm lucrarea de durată a 
protejării și finisării talu- 
zelor din zona de creastă. 
I-ați văzut, nu, pe ostașii 
noștri cățărați pe frînghii 
ca niște alpiniști temerari?

— Va să zică a coborît 
Transfăgărășanul la mare... 
mă pomenesc zicînd și, în 
momentul de pauză ce se 
creează, caut să mi-1 ima
ginez în clocotul activi
tății.

Ce știu șl ce nu știu des
pre acest om ? Căpitan la 
Transfăgărășan, maior la 
irigații, colonel la canal. Ce 
îl distinge ? Cutezanța ? 
Competența ? Spiritul de 
abnegație ? Un om scund, 
suplu, fără nimic de ge
nul masiv-impunător-foto- 
genic pe care îl propagă 
înșelătoarele clișee despre 
eroi. Dar o privire în. care

parcă se îngemănează cu
loarea cerului și a apelor 
în preajma cărora și-a pe
trecut bărbătește viața. 
Dincolo de portretul colec
tiv al ostașilor-construc- 
tori, pe care I-a schițat cu 
precizie și expresivitate, 
care este totuși tonalitatea 
sa proprie ? Tatonez :

— Ce gîndește un erou 
al muncii despre eroism ?

— Eroii asini plămădiți și 
descoperiți de epoca lor. 
Niciod»:tră.<T-șî:''nieăieî!i‘ îm
prejurările mărunte, stă
rile lîncede, mizele derizo
rii n-au născut adevărați 
eroi. De așa ceva sînt ca
pabile numai epocile revo
luționare, de avint creator. 
Așa cum este epoca des
chisă de Congresul IX. ale 
cărei obiective de anver
gură națională au generat 
un eroism de masă. „Sin- 
tem un popor care știe să 
muncească" spunea de cu- 
rînd, cu îndreptățită mîn- 
drie, tovarășul Ceaușescu. 
Iată, construcțiile despre 
care am discutat : cîți eroi, 
cu sau fără steluță de aur, 
n-au dat ele la iveală 1 Pă
rerea mea este că în fie
care om demn de acest 
nume se află un filon de 
eroism. Depinde de forța 
împrejurărilor și de forța 
conștiinței ca acest prețios 
filon să iasă la lumină.

— Ce gîndește militarul 
despre pace ? Care sînt ar
gumentele sale ?

— Pe cele de ordin ge
neral le cunoaște oricine, 
n-are rost să Ie repet. 
Mi-aș permite să aduc 
cîteva argumente perso
nale. Sînt copil de țăran 
din Cungrea, comună olte
nească din preajma Dră- 
gășanilor. Tatăl meu. Gri* 

•- gore Vână, a căzut în răz- 
" bor și eu tn-am pomenit de ’’ c 
•rtiic tyeafp de fami-li,e“-i’la împ 
coarnele plugului. De 'a- ’ 
tunci am urit războiul și, 
peste ani, mă bucur că fac 
parte dintr-o armată care 
stă de strajă păcii. Am, 
apoi, doi copii și vreau 
să-i văd mereu la fel de 
senini ca astăzi. Și, în 
sfîrșit, vreau să construiesc 
în continuare pentru țara 
mea, ca s-o știu și mal 
înfloritoare în viitorul mi
leniu.

într-o lume în care bu
getele proiectelor pașnice 
sînt tot mai strîmtorate de 
nesațiul rachetelor pămîn- 
tești și stelare, în care tot 
mai multe minți și degete 
se exersează pe 1claviatura 
morții nucleare, opțiunea 
fermă a rnilitarului român, 
constructor și apărător de 
țară, se înscrie ca O șansă 
în plus pentru supraviețui
rea planetei.

li

Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea so
cialistă de către colective fruntașe de oameni ai muncii din între
prinderi industriale, transporturi, unități de telecomunicații, precum 
ji din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza realizării indicatorilor 
a întrecerii socialiste, la 31 iulie

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică Sibiu, cu 593,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,9 la sută la pro
ducția fizică, 9.9 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
10 la sută la producția netă, 8,7 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decît cele planificate 
2,7 la sută, iar consumurile 
energie electrică și combustibil 
fost sub cele normate cu 7,2 
sută.

Locul ÎI : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi", cu 416,2 
puncte.

Locul III ; Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteli", București, cu 407,9 
puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
TUTUNULUI

Șî A APELOR MINERALE
Locul I : întreprinderea viei și 

vinului Vîlcea, cu 1015,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 22,9 la sută la 
producția netă, 11 la sută la pro
ductivitatea muncii, 16,2 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția fizică, producția 
marfă vîndută și încasată și la be
neficii ; cheltuielile totale și ma
teriale la 1 000 lei producție marfă 
au fost mai mici decît cele plani
ficate.

Locul II : întreprinderea de bere 
București, cu 825,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete- București, cu 689,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI AUTO — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
și industria alimentară Rm. Vilcea, 
CU 832 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 35,5 la sută la 
volumul mărfurilor transportate, 39 
la sută Ia productivitatea muncii, 
20 la sută la numărul de remorci 
utilizate ; depășiri de plan au mai 
fost- obținute la producția netă și la 
beneficii ; consumurile de carbu
ranți au fost sub cele normate cu 
0,8 la sută, iar cheltuielile la 1 000 
lei venituri brute au fost mai mici 
decît cele planificate cu 4,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
ț transport și utilaj pentru construc
ții Ițovinari a Ministerului Minelor, 

[ jiți^tuKGqfj.aqj 764,7 puncte. 
I ■ întreprinderea: de
|| t^Șți^jfeĂn’l chimie „Transchim" 
București, cu 580 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu Mare, 
cu 366,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută Ia 
prestații in unități fizice, 2,2 la sută 
la prestări de servicii pentru popu
lație, 3,9 la sută la beneficii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la volumul activității de poștă șl 
telecomunicații ; cheltuielile la 
1 000 lei venituri au fost mai mici 
decît cele planificate cu 3,1 la sută.

Locul II : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Neamț, 
322,6 puncte.

Locul III : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Iași, 
308,5 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 

ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județea-

prevăzuți in criteriile de organizare 
(°), pe primele locuri se situează :

cu 
de 
au 
la

de 
cu
de 
cu

nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Dîm
bovița, cu 268 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate, 4 la sută la volu
mul de achiziții de materii prime 
de origine animală colectate ; 6 la 
sută la beneficii ; volumul fizic al 
materialelor refolosibile colectate a 
fost depășit cu 29 la sută la oțel, 
13 la sută la fontă, 16 la sută la 
alamă, 7 Ia sută la bronz, 28 la sută 
la aluminiu ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei volum de colectare 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea si valo
rificarea materialelor refolosibile 
Suceava, cu 265 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo-

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 7,6 la sută Ia export, 
2,8 la sută la producția marfă vin- 
dută și încasată, 7,7 la sută la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 3,2 la sută, iar cele 
energie electrică și combustibil 
6 ‘la sută.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje

de 
cu

Și piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 944,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,6 la sută la 
producția fizică, 8,9 la sută la pro
ducția netă, 3,7 Ia sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 4 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port, beneficii și Ia livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 3,3 la sută, iar cele 
materiale cu 1,7 la sută,

ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

Locul I: Centrala de utilaje și 
piese de schimb București, cu 165,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro
ducția fizică, 0,3 la sută la produc
tivitatea muncii; centrala s-a înca
drat în nivelul planificat la pro
ducția marfă vîndută și încasată și 
Ia beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 1,8 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 5,3 Ia sută.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : întreprinderea Centrala 

pielăriei, cauciucului, încălțămintei, 
cu 295,7 puncte.

Principalii indicator! de plan au 
fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro- 
ducția_ netă, 17,6 la sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; cen
trala și-a realizat sarcinile de plan 
la productivitatea muncii, produc
ția marfă vîndută și încasată și la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime'și materiale au fost sub cele 
normate cu 1,3 Ia sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu 
5,3 la sută.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala „Delta Dună

rii" Tulcea, cu 663,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 15,2 la sută la 
producția fizică, 22 la sută Ia pro
ducția netă, 12,8 Ia sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 15 la 
sută Ia productivitatea muncii ; de- 
pășiri de plan au mai fost obținute 

!" ducțiâ marfa vîndută și încasată, M beneficii; cheltuielile totale la 
8,9 la suta la volumul de pregătiri 1 000, lei producție marfă - ^u fost rntriîap/j 7Q ctiFo vnlnmnl' rlrs ■ mloî rîiSoîJ- n'nlo

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE PRIMELE ȘAPTE LUNI
rificarea materialelor refolosibile 
Călărași, cu 261 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Timiș, cu 
1 237,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31,2 la sută la 
producția netă și la productivitatea 
muncii, 29.7 la sută la numărul de 
călători transportați, 26,4 la sută la 
prestări de servicii către populație; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile tota
le la 1 000 lei venituri brute au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
12,1 Ia sută, iar cele materiale cu 
15 la sută ; consumurile de energie 
electrică și combustibil au fost sub 
cele normate cu 20 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 234 puncte.

Locul III ; întreprinderea jude
țeană de transport local Constan
ța, cu 983,8 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești cu 197 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la 
producția fizică, 5,9 la sută la pro-

miniere, 7,9 la sută la volumul de 
deschideri miniere, 3,5 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție 
au fost mai mici decît cele 
ficate cu 2.4 la sută, iar cele 
riale cu 6,3

Locul II : 
taliferelor 
puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov, 
cu 257,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,7 la sută la pro
ducția netă, 3,3 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 2,7 la 
sută la productivitatea muncii ; 5,2- 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 2,5 la 
sută, iar cele de energie electrică 
Și

la sută.
Centrala sării șl 
București, cu

marfă 
plani- 
mate-

neme-
180,2

Joi, 22 august, toate unitățile co
merciale alimentare și nealimentare 
vor funcționa cu program prelungit 
de 1—2 ore. Unitățile de alimentație 
publică vor funcționa după progra
mul normal al zilei respective.

Vineri, 23 august, toate magazi
nele alimentare și nealimentare vor 
fi închise, cu excepția unităților de 
difuzare a presei, care vor funcționa 
in primele ore ale dimineții. Unită
țile de alimentație publică vor func
ționa după programul zilei de dumi
nică. exceptind restaurantele, care 
încep programul de la ora 12,00.

Sîmbătă, 24 august, vor fi deschise 
între orele 7 și 11 următoarele tipuri 
de unități: magazinele de pîine; cen
trele de desfacere a laptelui ; unită
țile de legume-fructe ; sifonăriile ; 
tutungeriile (50 la sută din rețea) ; 
unitățile de difuzare a presei. Uni
tățile de alimentație publică, piețele 
agroalimentare, florăriile vor func
ționa după programul unei zile de 
duminică.

Duminică, 25 august, unitățile co
merciale alimentare și nealimentare 
cu program de duminică, precum și 
unitățile. de alimentație publică vor 
funcționa după programul obișnuit 
al zilei de duminică.

★
Toate unitățile de alimentație pu

blică și nealimentare din zonele de 
agrement ale Capitalei vor func
ționa în zilele de 23 și 24. august 
după programul unei zile de dumi
nică.

FARMACIILE
în zilele de 23 și 24 august vor fl 

deschise în permanență — ziua și 
noaptea — farmaciile cu orar în 
3 schimburi din : bd. Leontin Sălă- 
jan, Complex comercial A. 14 ; bd. 
General Magheru 18 ; Calea Șerban

Programul unităților comerciale, de alimentație publică 
și prestări servicii în zilele de 22-29 august 1985

Vodă 43 ; șos. Colentina 1 bloc 34 ; 
șos. Pantelimon 253 bloc 44; str. Băi- 
ceni 1 (Drumul Taberei) ; bd. 1 Mai 
343; șos. Alexandriei bl. P. C. 10 
L. 24 ; șos. Giulești 123, precum și 
punctul farmaceutic de pe peronul 
Gării de Nord.

In ziua de vineri 23 August vor fl 
deschise, între orele 6 și 20, un nu
măr de 11 farmacii, care se află am
plasate pe arterele parcurse de co
loane, precum și alte 25 de farmacii 
din toate sectoarele Capitalei, care 
vor funcționa între orele 7,30 și 20.

In ziua de sîmbătă, 24 august, vor 
fi deschise, intre orele 7,30 și 20, un 
număr de 36 de farmacii.

Toate unitățile (farmacii și puncta 
farmaceutice) vor afișa în mod vi
zibil, în vitrină, cele mai apropiate 
farmacii, cu număr, adresă și telefon, 
care funcționează in ziua în cara 
unitatea respectivă este închisă.
UNITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII

Reparații televizoare : In ziua de 
23 August, vor funcționa, între orele 
10 și 19, unitățile din : bd. 1 Mai 170, 
tel. 65 37 85 ; bd. I. G. Duca 15, tel. 
18 28 89 ; șos. Ștefan cel Mare 15, tel. 
10 45 50 ; str. Avrig 63, tel. 35 30 10 ; 
str. 30 Decembrie 16, tel. 15 75 23 și 
12 24 95 ; str. Dristorul 97, tel. 47 24 15; 
șos. Olteniței 51, tel. 83 60 75 și 
83 69 75 ; șos. Giurgiului 129, tel. 
79 21 67; Calea Plevnei 11, tel. 15 04 47 
și 14 24 90 ; șos. Alexandriei bl. L. 25, 
tel. 76 40 44 ; bd. Moghioroș 27, tel. 
46 52 25 ; bd. Păcii 9 A, tel. 69 40 30. 
In ziua de 24 august vor funcționa, 
după programul 8—13. unitățile din :

bd. 1 Mai 170, tel. 65 37 85 ; bd. 
I. G. Duca 15, tel. 18 28 89 ; șos. Ște
fan cel Mare 15, tel. 10 45 50 ; str. 
Avrig 63, tel. 35 30 10 ; str. 30 Decem
brie 16, tel. 15 75 23 și 14 24 95 ; str. 
Baba Novac 25, tel. 47 61 40 ; șos. Ol
teniței 51, tel. 83 60 75 și 83 69 75 ; bd. 
C. Brîncoveanu 116, tel. 82 53 65 ; Ca
lea Plevnei 11, tel. 15 04 47 și 14 24 90; 
Complex Humulești — Sălaj, tel. 
80 34 50 ; bd. Al. Moghioroș 27, tel. 
46 52 25 și bd. Emil Bodnaraș 21, tel. 
45 14 90.

Reparații radio-rcccptoare, picu- 
puri, magnetofoanc, radiocaseto- 
foane. In ziua de 23 august, după 
programul 10—19 și în ziua de 
24 august, după programul 8—13, vor 
funcționa unitățile din : bd. N. Titu- 
lescu 98, tel. 18 51 22 ; str. Doamna 
Ghica 65, tel. 88 56 15 ; str. Avrig 63, 
tel. 35 15 68 ; str. Smîrdan 30, tel. 
15 93 41 și Calea Plevnei 13.

Verificări instalații și reparații de 
antene individuale și colective de 
radio și televizoare. In ziua de 
23 august, după programul 8—13, și 
în ziua de 24 august, după programul 
8—13. va funcționa unitatea din șos. 
Pipera 21—23. In ziua de 25 august, 
vor funcționa, după programul 8—15, 
toate unitățile de prestări servicii 
pentru profilurile sus-amintite.

întreținere și reparații auto. în 
ziua de 23 august vor funcționa, 
după programul 8—13, unitățile din 
Calea Floreasca 23, tel. 33 43 52 (me
canică, electricitate) și din bd. 1 Mai 
148 (vulcanizare). în ziua de 24 au
gust vor funcționa, după programul 
8—13, unitățile din bd. Aerogării 38,

tel. 33 16 21 (mecanică, electricitate, 
spălat-gresat) ; Calea Floreasca 43, 
tel. 79 52 75 (vulcanizare) ; Intrarea 
Filioarei 3—5, tel. 19 12 70 (mecanică, 
electricitate). In ziua de 25 august 
vor funcționa, după programul 8—13, 
unitățile din str. N. Sebe 29—31, tel. 
43 35 96 (mecanică, electricitate, spă
lat, gresat, vulcanizare) ; șos. Giur
giului 178, tel. 85 45 25 (mecanică, 
electricitate). In zilele de 23, 24 și 
25 august, între orele 8 și 13, va 
funcționa Dispeceratul pentru activi
tatea de depanare (autotractare) din 
str. Goldfaden 18.

Intervenții la instalații sanitare, 
electrice, de încălzire centrală. în 
ziua de 23 august vor funcționa, 
după programul 8—14, unitățile din 
str. Popa Nan 67, tel. 15 02 26 șl Ca
lea 13 Septembrie 97, bl. 93, tel. 
81 36 85 și, după programul 14—20, 
unitățile din : șos. Giurgiului 129 A, 
tel. 85 62 30 și Calea Moșilor 268 
bl. 12, tel. 11 79 83. In ziua de 24 au
gust vor funcționa, după programul 
8—14, unitățile din Calea Dudești 80, 
tel. 20 77 71 și bd. 1 Mai 113, bl. 11, 
tel. 66 40 24. După programul 14—20, 
vor funcționa unitățile din bd. Păcii 
16, tel. 71 33 51 și bd. Dimitrov 78, tel. 
42 35 54. în ziua de 25 august vor 
funcționa, după programul 8—14, 
unitățile din str. Ritmului 1, tel. 
42 43 05 și str. M. Eminescu 123, tel. 
10 31 19.

Intervenții și reparații la frigidere, 
aragaze, deblocări de uși. In zilele 
de 23—25 august vor funcționa, după 
programul 8—20, dispeceratele din 
str. Cuza Vodă 152 bl. A. 2, tel. 
75 28 35 și 75 70 85 ; str. Smîrdan 30, 
tel. 14 65 47.

Centrul de informare al Coopera
ției Meșteșugărești București va 
funcționa în perioada 23—25 august, 
între orele 7 și 13, șl va răspunde la 
tel. 13 58 84 și 13 58 65.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție 
și beneficiile sînt calculați pe 
sase luni.

combustibil cu 1,1 la sută.
INDUSTRIA 

DE MAȘINI-UNELTE, 
ELECTROTEHNICA 
ȘI ELECTRONICA 

Locul I : Centrala industrială 
echipament special București, 
461,5 puncte.

de
cu

mâi mici ’ dfecît cele pltăirficate cu 
10,1 la sută, iar cele materiale 
7,2 Ia sută.

Locul II : Centrala producției șl 
Industrializării tutunului București, 
cu 470,5 puncte.

Locul III : Centrala Industriei de 
morărit, decorticat, '■panificație șl 
produse făinoase București, cu 324 
puncte.

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 620,5 
puncte.

Principalii indicator! de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 0,7 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 0,5 
la sută Ia productivitatea muncii, 
Î8.6 la sută Ia beneficii; depășiri de 
plan au mai fost obținute la ex
port; consumurile de materii prime 
si materiale au fost sub cele nor
mate cu 7,2 la sută, iar cele de e- 
nergie electrică și combustibil cu 
12,7 la sută.

1.1
cu

(Agerpres)^

tv
20,00 Telejurnal • In ajunul marii 

sărbători
20,25 Arc peste un timp eroic (color). 

Patria liberă, patria eternă. Do
cumentar

20,43 Soare de august biruitor (color). 
Spectacol realizat la Monumentul 
eroilor patriei de la Academia mi
litară cu participarea formațiilor 
Ministerului Apărării Naționale

21,0$ „V" de la Victorie (color). Docu
mentar artistic. O producție a 
Studioului de film TV

21,S3 Clntec nou de sărbătoare (color). 
Melodii populare

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul <lc meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 august, ora 20 — 25 au
gust, ora 20. în țară : Vremea va fl 
predominant frumoasă șl se va încălzi. 
Cerul va fi variabil, cu unele înnorări 
mal pronunțate in regiunile nordice 
șl estice ale țării, unde izolat vor că
dea averse de ploaie, însoțite si de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime, nocturne, vor fl cuprinse în
tre 9 și 19 grade, iar cele maxime, 
diurne, Intre 23 șl 33 grade. Izolat mai 
ridicate. In București : Vremea va ti 
predominant frumoasă sl se va încălzi. 
Cerul va fi variabil. Vlntul va sufla 
predominant slab. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre 14 si 17 grade, 
Iar cele maxime, diurne. Intre 29 șl 32 
grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX : RECORD DE PARTICIPARE 
LA CAMPIONATELE MONDIALE 

DE TINERET DE LA BUCUREȘTI
La București, cea de-a treia ediție 

a campionatelor mondiale pentru ti
neret (1—8 septembrie) va inregistra 
un record de participare, atît ca nu
măr de țări, cit și in privința numă
rului de concurenți. La Yokohama 
(1979) au participat 98 sportivi din 
21 de țări, la Santo Domingo (1983) 
— 119 din 22 de țări, iar pînă în 
prezent s-au înscris la campionatele 
de la București 208 boxeri din 31 de 
țări !

Iată și formațiile cele mal nu
meroase din diferitele continente : 
Cuba (12). S.U.A. (12) și Canada (10) 
dintre țările americane. Uganda (12) 
din Africa, iar dintre statele Euro
pei s-au înscris cu formații com
plete, adică cu cite 12 pugillști. re
prezentativele din Bulgaria. R.D. 
Germană, Ungaria și U.R.S.S,

Reamintim că formația României 
va avea reprezentanți la toate ca
tegoriile.

FOTBAL. • în vederea meciului 
pe care echipa de fotbal a Finlan
dei 11 va susține la 28 august cu 
selecționata României. în prelimina
riile campionatului mondial, federa
ția finlandeză de specialitate a se
lecționat 16 jucători : Jari Euro- 
paeus. Ari Hjelm, Leo Houtsonen, 
Elli Huttunen, Jukka Ikalainen, 
Paumo Kymalalnen, Aki Lahtinen, 
Mikko Lipponen, Jyrki Nieminen, 
Markku Palmros, Esa Pekonen, Jari

Rantanen. Pași Rautiainen, Hanu 
Turunen, Kari Ukkonen. Karl Vir- 
tanen. Echipa Finlandei va sosi du
minică, 25 august, la Timișoara. 
• în etapa a 4-a a campionatului 
de fotbal al Elveției, echipa Neuchâ- 
tel Xamax, viitoarea adversară a 
formației Sportul studențesc în 
„Cupa U.E.F.A.", a Învins în depla
sare, cu scorul de 3—1, echipa Gran- 
ges.

ATLETISM. La cea de-a 4-a edi
ție a campionatelor de atletism ala 
Africii, desfășurate la Cairo, spor
tivii nigerieni au cucerit 25 de me
dalii, dintre care 11 de aur. 10 de 
argint și 4 de bronz. Atleții din Ke
nya s-au situat pe locul doi. cu 7 
medalii de aur, 6 de argint și 8 do 
bronz.

Performerii competiției au fost A- 
madou dia Ba (Senegal) — 48”29/100 
la 400 m garduri. Chidi Imoh (Ni
geria) — 10”22/100 la 100 m plat, 
Sammy Koskei (Kenya) — l’45”30/100 
la 800 m și campioana olimpică Na- 
wal el Moutawakil (Maroc) — Ș6” 
In proba feminină de 400 m gar
duri.

TIR. La Wroclaw, în concursul da 
tir al Spartachiadei armatelor prie
tene, în proba de pistol cu aer com
primat pe primul loc s-a clasat e- 
chipa U.R.S.S. — 1 747 puncte, ur
mată de România — 1 738 puncte, 
R.D. Germană — 1 737 puncte etc. 
La individual a cîștigat sportivul so
vietic Serghei Korostîlev cu 587 
puncte, urmat de Sorin Babii (Româ
nia) — 586 puncte.

teatre dina Batistei) : Melodii, melodii — 
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18.30.

O Teatrul National (14 71 71. sala 
mică) : Titanic vals — 19: (sala
Atelier) : Intre patru ochi — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrtnă — 19.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : 
Boema, bucuria mea ! — 19.30: (gră

cinema
• Emisia continuă: SCALA (11 03 72) 
— 9,15; 11.30: 13.30: 15.45: 18; 20,15.
• Un comisar acuză : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11: 13,15; 15.30; 17,45. 20.
• Declarație de dragoste : LIRA

(31 71 71) — 15,30: 17,30: 19,30: la gră
dină — 20,45, PACEA (71 30 85) — 15; 
17: 19.
• Pas în doi : MELODIA (11 13 49) —
9: 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20. Gloria 
(47 46 75) — 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Ziua „Z“ : POPULAR (35 15 17) — 
15: 17,15: 19.30, PATRIA (11 86 25) — 
9; 11.30: 14; 16.30: 19.
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
MUNCA (21 50 97) — 15: 17,15: 19.30.
• Masca de argint : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17: 19.
• Buletin de București — 15: 17: Ce! 
mai frumoși 20 de ani — Epoca

Ceaușescu — 10 î PROGRESUL
(23 94 10).
• Se intorc cocorii — 9; 11: 13.15;
13.30: 17,45: Pentru libertate, pentru 
victorie — 20 : TIMPURI NOI
(15 61 10),
• Ostaticul : FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9: 11.
• Așa bunic, așa nepot : DOINA — 
13; 15; 17: 19. AURORA "(35 04 66) — 
9* 11* 13* 15* 17* 19.
• Secretul cifrului: CAPITOL (16 29 17) 
— 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Adio vise ale tinereții : VICTO

RIA (16 28 79) — #; 11,15; 13,30; 15,43; 
18; 20.
• Week-end la Zuydcoote : STUDIO 
(50 53 15) — 9,30: 12: 14.30: 17: 19,30.
• Doctorițele : BUZEȘTI (50 43 58) — 
14: 16: 18.
• Secretul Apolloniei : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19.
• Urmărit : COTROCENI (49 48 43) — 
15: 17; 19.
• Oaspeți de scară — 15: 17, Tinere
tul României socialiste — 10 : VIITO
RUL (10 67 40).
• Detașament cu misiune specială :
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13: 15;
17; 19.

• Joe Limonadă : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. la grădină —
20.45.
• Legenda dragostei : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12: 16: 19. EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 12: 16: 19. FLAMURA 
(85 77 12) — 10; 13; 16; 19.
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12: 15,30: 18.30.
• Toată lumea este a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15: 12,15: 15,45:
18.45, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 12: 
16: 19. CULTURAL (83 50 13) — 9; 12: 
16: 19.
• Căpitanul răzbunării : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.

• Cursa infernală: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13: 15: 17; 19. GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18; 
20, PARC HOTEL — 21.
• Undeva, etndva: GRIVIȚA 07 08 58)
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.
O Superman : DACIA (50 35 94) — 9: 
12: 16: 19. FLOREASCA (33 29 71) — 
9: 12: 16: 19.
• Atenție Ia „Pana do vultur" : 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15: 17; 
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11: 13; 15: 
17; 19.
• Filiera : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,45.
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Manifestări consacrate marii sărbători 
naționale a poporului roman

jo cerință primordială a opiniei publice internaționale:^

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
MOSCOVA : Apel adresat parlamentelor 

tuturor țărilor lumii

Orientul Mijlociu

Cu prilejul zilei de 23 August, în diferite țâri ale lumii continuă să 
aibă loc ample manifestări consacrate victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din patria noastră și 
împlinirii, anul acesta, a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Secretariatul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc a avut loc o 
adunare festivă, la care au luat 
parte membri ai conducerii Secre
tariatului, reprezentanți ai țărilor 
membre, lucrători ai Secretariatu
lui si organizațiilor economice in
ternaționale cu sediul la Moscova.

A fost prezentată o expoziție de 
fotografii înfățișînd succesele ob
ținute de România în dezvoltarea 
economico-socială.

Artiști români au susținut un 
program care s-a bucurat de succes 
deosebit.

★
La clubul tipografiei „Proletarul 

Roșu“ din Moscova s-a deschis o 
expoziție de fotografii intitulată 
„România azi".

în alocuțiunile rostite la vernisaj 
au fost reliefate însemnătatea ac
tului istoric de la 23 August 1944, 
realizările poporului român în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei, tehnicii, culturii si învăță- 
mîntului, evoluția ascendentă a ra
porturilor de prietenie si colabora
re dintre România și Uniunea So
vietică. •

în aceeași zi, în capitala U.R.S.S. 
a avut loc inaugurarea unei expo
ziții de desen și acuarelă din 
România, prilej cu care a fost evo
cată dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare româno- 
sovietică pe tărîm cultural.

La Kiev a avut loc adunarea 
festivă a reprezentanților oameni
lor muncii din oraș, la care a luat 
cuvintul Nikolai Serghev, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Kiev. Au participat Iurii Bahtin, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
Konstantin Masik, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, conducători ai unor or
gane centrale, membri ai conduce
rii secției din Ucraina a Asociației 
de prietenie sovieto-române.

SOFIA 21 (Agerpres). — în orașul 
bulgar Stara zjagora s-a desfășurat 
o adunare festivă, în cadrul căreia 
vorbitorii au evidențiat puternica 
dezvoltare economico-socială a 
României in anii socialismului, 
succesele obținute in ultimii 20 de 
ani, de cînd in fruntea partidului 
si a statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sub a cărui 
conducere a fost elaborată și se în
făptuiește o politică profund știin
țifică, în spirit revoluționar, de 
făurire a ,societății socialiste; mul
tilateral dezvoltate, S-a evoț-rt dez
voltarea continuă a relațiilor ele 
prietenie și colaborare româno-bul- 
gare. subliniindu-se rolul ho'tărîtor 
pe care îl au intilnirile și convor
birile tradiționale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

La cinematograful „Tînăra Gar
dă" din Sofia, cu prilejul inaugu
rării -linei gale a filmului româ
nesc, au fost rostite alocuțiuni în 
cadrul cărora au fost evidențiate 
succesele deosebite obținute de tara 
noastră în diferite domenii, îndeo
sebi după cel de-al IX-iea Con
gres al P.C.R. Cu același prilej au 
fost evidențiate realizările de pres

tigiu ale cinematografiei românești 
în anii socialismului.

PHENIAN 21 (Agerpres). — Mi
nisterul Forțelor Armate Populare 
al R. P. D. Coreene a organizat o 
întîlnire în cadrul căreia au fost 
prezentate o expoziție de fotografii 
și filmul documentar românesc 
„Pentru libertate, pentru victorie", 
în cuvintările rostite cu acest pri
lej au fost evidențiate însemnăta
tea actului istoric de la 23 August 
1944 și puternica dezvoltare econo
mico-socială a României în anii 
socialismului, îndeosebi in peri
oada de după Congresul al IX-lea 
al P.C.R. A fost subliniat cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
româno-coreene, care au la bază 
hotărîrile și înțelegerile convenite 
la București și Phenian între con
ducătorii popoarelor și statelor 
român și coreean, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — în 
capitala R. P. Polone s-au deschis 
expoziția de fotografii documen
tare „Anii marilor înfăptuiri — 
20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R.", precum și „Zilele filmu
lui românesc". La inaugurare au 
participat cadre din conducerea 
Ministerului Afacerilor Externe, 
activiști de partid, alte persoane 
oficiale, oameni de artă și cultură, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Varșovia.

TIRANA 21 (Agerpres). — La 
Palatul Culturii din Tirana a fost 
prezentat un film artistic românesc. 
Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Comerțului Ex
terior, ai altor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, șefi de 
misiuni diplomatice.

RABAT 21 (Agerpres). — La Ra
bat a fost organizată o conferință 
de presă, în cadrul căreia a fost 
evocată semnificația actului istoric 
de la 23 August 1944, evidențiin- 
du-se prefacerile revoluționare ce 
au avut loc in viața poporului ro
mân, dezvoltarea multilaterală a 
României după Congresul al IX- 
lea.

AH Yata, secretar general al 
Partidului Progresului și Socialis
mului, Mohamed Larbi Messari, 
membru al Comitetului Executiv 
al Partidului Istiqlal, participant! 
la conferința de presă au adresaț 
— din partea partidelor pe care 
le reprezintă — tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, poporului român 
prieten cele mai calde felicitări cu 
ocazia aniversării revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

LUSAKA 21 (Agerpres). — La 
Lusaka a avut loc o adunare fes
tivă, la care au participat membri 
ai Secretariatului Partidului Unit al 
Independenței Naționale, cadre su
perioare din Ministerul de Externe 
al Zâmbi ei, oameni de cultură și 
știință, ziariști.

Adunarea a prilejuit relevarea 
importanței deosebite a actului is

toric de la 23 August 1944 pentru 
dezvoltarea ulterioară a României 
pe calea socialismului și bunăstă
rii, pentru progresul continuu al 
poporului român și afirmarea sa 
puternică pe plan internațional. Au 
fost evidențiate marile succese ob
ținute în perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea, cînd în fruntea 
partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ilustru con
ducător, gînditor și luptător revo
luționar. Vorbitorii au apreciat cu 
satisfacție raporturile strînse de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare statornicite între partidele, 
guvernele și popoarele celor două 
țări, pe baza hotărîrilor la ni
vel înalt adoptate cu pri
lejul întâlnirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth Da
vid Kaunda.

In capitala Zambiei a fost des
chisă, totodată, o expoziție de 
carte social-politică, științifică și de 
artă românească. în centrul aten
ției se află operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu publicate în țară 
și în străinătate. Un alt stand cen
tral prezintă lucrările științifice ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. Expoziția s-a 
bucurat de o înaltă apreciere din 
partea oamenilor de știință și cul
tură, a activiștilor de partid și zia
riștilor participant! la vernisaj.

HARARE 21 (Agerpres). — La 
Harare a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia a fost evo
cată semnificația deosebită a actu
lui istoric de la 23 August 1944. Au 
fost înfățișate remarcabilele succe
se dobîndite de poporul nostru în 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, îndeosebi ma
rile realizări obținute în cele două 
decenii care au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. și 
de la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului. Au 
fost prezentate liniile directoare 
ale politicii interne și externe ela
borate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., evidențiindu-se dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Republica Zimbabwe.

Au participat activiști ai Uniunii 
Naționale Africane din Zimbabwe 
— Z.A.N.U., reprezentanți ai M.A.E. 
și ai altor ministere, ziariști.

DAMASC 21 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
Siria — România, la Centrul cul
tural arab din Damasc a avut loc 
o adunare festivă, în cadrul căreia 
au fost reliefate semnificația actu
lui istoric de la 23 August 1944, 
succesele obținute de România pe 

‘drumul făuririi unei vieți noi, al 
construirii socialismului și comu
nismului, îndeosebi in ultimele 
două decenii. Vorbițgfli aii gV!deOi 
țiat, totodată, ampla dezvoltare pe 
care au cunoscut-o relațiile de 
strinsă prietenie și de cooperare 
fructuoasă dintre România și Si
ria, dind expresie dorinței de adîn- 
cire pe mai departe a raporturi
lor româno-siriene, în spiritul în- 
tîlnirilor și înțelegerilor devenite 
tradiționale dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și' Hafez Al-As- 
sad, în interesul reciproc al popoa
relor român și sirian prietene, al 
cauzei păcii in Orientul Mijlociu și 
în întreaga lume.

Participant» la adunare au vizio
nat cu deosebit interes filmul do
cumentar „România, Ceaușescu, 
Pace".

Cu același prilej a fost prezen
tată o bogată și reprezentativă ex
poziție de carte românească. în 
care la loc de cinste sînt expuse 
lucrări din gindirea social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Totodată, in capitala siriană a fost 
inaugurată „Săptămîna turistică 
românească", prilej pentru o mai 
bună cunoaștere a potențialului 
turistic și a folclorului țării noastre.

AMMAN 21 (Agerpres). — în ca
drul unei seri culturale românești 
desfășurate la Amman a fost evo
cată semnificația zilei de 23 Au
gust, evidențiindu-se marile succe
se obținute de poporul român, în
deosebi în epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. Au 
fost, de asemenea, puse în evi
dentă bunele relații existente între 
România și Iordania.

Cu acest prilej a fost inaugurată 
o expoziție prezentînd realizări ale 
poporului nostru în diferite dome
nii și a fost prezentat un film ar
tistic românesc.

VIENA 21 (Agerpres). — La 
Wolfsberg, în landul austriac Ca
rinthia, s-a desfășurat o manifes
tare, în cadrul căreia primarul 
orașului a prezentat semnificația și 
implicațiile actului de la 23 Au
gust 1944 pentru istoria poporului 
român și a Europei postbelice, pre
cum și marile realizări obținute de 
tara noastră în anii socialismului, 
îndeosebi in ultimii 20 de ani.

A urmat un spectacol de muzică 
și dansuri populare românești.

BERNA 21 (Agerpres). — în ora
șul elvețian Stans a avut loc o 
manifestare culturală în cadrul că
reia primarul Ferdinand Keiser a 
prezentat momente de referință 
din istoria milenară a poporului 
român, din lupta sa pentru liber
tate și independentă națională.

A fost vernisată expoziția de artă 
plastică „Pictori români expun" și 
s-a prezentat un program artistic 
cu lucrări din folclorul românesc 
și elvețian.

TEL AVIV 21 (Agertpres). — în 
Israel a avut loc o adunare festi
vă, urmată de o gailă de filme. In 
luările de ouvint din cadrul adu
nării a fost evocată semnificația 
actului istoric de la 23 August. Au 
fost subliniate, de asemenea, apor
tul României la înfringerea fascis
mului in cel de-al doilea război 
mondial, marile realizări obținute 
de poporul român, îndeosebi în cele 
două decenii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. Vor
bitorii au evidențiat politica de 
pace a României, contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la so
luționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu, bunele -raporturi dintre 
statul Israel. și România.

în continuare-, a fost prezentat un 
film artistic românesc.

QUITO 21 (Agerpres). — Sub 
egida Departamentului de cultură 
al municipiului Quito, a Societății 
culturale româno-ecuadoriene și a 
Ambasadei României, în capitala 
Ecuadorului a avut loc vernisajul 
expoziției „Momente din lupta po
porului român pentru unitate și 
independență".

Au participat reprezentanți ai 
municipalității, ziariști, cadre di
dactice de la Universitatea centra
lă Quito, oameni de cultură și artă, 
membri ai corpului diplomatic, un 
numeros public.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Grupul parlamentar al U.R.S.S. a 
adresat un apel către parlamentele 
tuturor țărilor lumii, chemîndu-le 
să acționeze mai activ în vederea 
opririi creșterii arsenalelor nu
cleare și a perfecționării acestor 
arme — transmite agenția T.A.S.S.

Datoria parlamentelor tuturor

statelor — nucleare și nenucleare, 
mari și mici — este de a adopta o 
poziție clară împotriva continuării 
experiențelor cu arma atomică, de 
a-și uni eforturile pentru ca cenușa 
nucleară să nu mai cadă niciodată 
pe planeta noastră — se arată 
apel.

Cereri pentru încetarea experiențelor nucleare 
în zona Pacificului de sud

; TOKIO 21 (Agerpres). — Consi- 
ț liul japonez pentru interzicerea ar- 
i melor atomice și cu hidrogen a ce- 
1 rut Franței să înceteze experiențele 
l cu arme nucleare în partea de sud 
/ a Oceanului Pacific. Intr-o tele- 
' gramă adresată șefului statului 
t francez, Franțois Mitterrand. Con- 
’ siliul nipon subliniază că hotărirea 
ț Franței de a continua exploziile 
i nuclbare în această zonă este în 
' flagrantă contradicție cu voința 
| popoarelor din bazinul Pacificului, 
* 
ț 
ț

în

în

î I î
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î
î
Iicare se pronunță pentru crearea 

regiune a unei zone libere de arme 
nucleare — relatează agenția i 
T.A.S.S. ’

BONN 21 (Agerpres). — Opoziția 
social-democrată vest-germană a 
adresat președintelui Franței, 
Franțois Mitterrand, apelul de a 
ordona încetarea experiențelor nu
cleare franceze in zona Pacificului 
de sud — informează agenția 
D.P.A.

Masă rotundă a partizanilor păcii din S.U.fl
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

La Cambridge (Massachusetts) 
s-au inaugurat lucrările unei mese 
rotunde consacrate problemelor 
strategiei și tacticii mișcării ameri- 

I cane a partizanilor păcii, relatează 
' agenția T.A.S.S. La reuniune parti- 
I cipă conducători ai unor organiza-

PARIS 21 (Agerpres). — După cum 
informează agenția France Presse, 
știrile că scufundarea navei „Rain
bow Warrior", aparținînd organiza
ției ecologiste internaționale Green
peace — care se pregătea să condu
că o demoristrație de protest împo
triva continuării experințelor cu 
arme nucleare în insulele Polineziei 
— ar fi opera serviciilor secrete 
franceze au declanșat aprige dezba
teri și controverse politice la Paris.

Jean Lecanuet, președintele coali
ției Uniunea pentru Democrația 
Franceză (U.D.F.) și al. Comisiei se
natoriale pentru politică externă și 
apărare, a declarat că „serviciile se
crete franceze sînt cele care au pro
vocat scufundarea navei". „Dacă ele 
au acționat astfel, au făcut-o din or
din. Problema este acum de a ști 
din ordinul cui", a adăugat vorbito
rul, calificînd drept „absurdă și la
mentabilă" această operațiune.

La rîndul lor, Charles Pasqua, pre
ședintele 
partidului 
blicâ" (R.P.R.), și fostul ministru 
apărării Yvon Bourges, membru

grupului de senatori al 
„Adunarea pentru Repu- 
“............................ al

al

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
Statele Unite vor experimenta, 
curînd, pentru prima dată, o ar
mă antisatelit, împotriva unei 
ținte reale aflate în spațiul cos-' 
mic — informează agențiile U.P.I., 
A.P., Reuter și A.F.P., citind 
purtătorul de cuvînt al Casei Albe. 
Arma antisatelit va fi lansată de pe 
un avion supersonic de tipul „F-15" 
și va avea ca țintă un satelit ame
rican aflat pe o orbită la mică 
titudine. Notificată unor state, 
periența, a cărei dată nu a fost, 
tuși, dezvăluită, ar putea avea 
la 15 zile de la notificare.

în

al- 
ex- 
to- 
loc

ții obștești, științifice și religioase 
din Statele Unite. Potrivit datelor 
citate de ziarul „The New York 
Times", în prezent, în S.U.A. își 
desfășoară activitatea pdste 5 700 
de organizații ale partizanilor 
păcii.

î î I I I I î î ) I I
î 1

aceleiași formațiuni politice, au ce
rut demisia primului ministru, Lau
rent Fabius. „Dacă serviciile secrete 
sînt implicate în această afacere, a 
declarat Yvon Bourges, responsabil 
este șeful guvernului".

Critici similare au fost făcute de 
reprezentanți ai Partidului Comunist 
Francez și ai ecologiștilor.

• Escalada ciocnirilor armate 
in Liban • Chemare adresată 
părților în conflict de secre

tarul general al O.N.U.
BEIRUT 21 (Agerpres). — în prin

cipalele zone de conflict din Liban 
au reizbucnit, miercuri, schimburile 
de focuri dimtre tortele rivale. în 
regiunea muntoasă care domină 
Beirutul au avut loc puternice due
luri de artilerie și lansatoare de ra
chete între milițiile creștine și mu
sulmane. în capitală 
cetare a focului a 
'parțial.

Surse ale .poliției ______  ____
de agenția France Presse, informea
ză că între forte ale milițiilor șiite 
„Amal" și combatanți palestinieni 
s-au produs dueluri cu acme auto
mate și cu rachete antitanc.. jn apro
pierea taberei de refugiați palesti
nieni de la Bourj ~ ■
Beirutului.

Postul de radio 
gen țiile A.P. și 
fă-cut cunoscut că ______________
damente și exploziile unor bombe 
plasate în automobile capcană s-au 
soldat în ultimele zece zile cu un 
bilanț de 264 de morți și 775 de ră
niți.

în această ambianță de escaladă 
militară, contactele politice între 
milițiile adverse se află în impas.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
„Secretarul general al O.N.U. pri
vește cu oroare crescîndă valul de 
explozii ale automobilelor-capcană 
care continuă în Liban", a declarat 
purtătorul de cuvînt al Națiunilor 
Unite, citat de agenția U.P.I. El a 
precizat că secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, „a- 
pelează urgent Ia toate părțile inte
resate ca, spre binele Libanului șl 
in numele decenței, să se pună ca
păt acestui proces inutil de distru
gere și toate părțile să coopereze cu 
autoritățile în eforturile acestora de 
a restabili pacea și unitatea".

CAIRO 21 (Agerpres). — O gru
pare necunoscută, autointitulată „Re
voluția Egiptului", și-a asumat res
ponsabilitatea morții lui Albert It- 
rakshe, atașat al Ambasadei Israe
lului din Cairo, ucis marți de un 
grup de persoane înarmate — men
ționează agențiile Reuter și Associa
ted Press, citind o declarație scrisă 
remisă birourilor unor agenții inter
naționale de presă din capitala egip
teană.

acordul de in
fest respectat
libaneze, cutate

Barajneh, în sudul
Liban, citat de a- 
France Presse, a 
violentele bombar-
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CONVORBIRI CHINO-TANZA- 
NIENE. Secretarul general al C.C. 
al P. C. Chinez, Hu Yaobang, a 
conferit, la Beijing, cu președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, aflat în 
vizită in R. P. Chineză. Cu acest 
prilej, au fost evocate relațiile de 
prietenie dintre China și Tanzania 
și a fost efectuat un schimb de 
opinii cu privire la probleme inter
naționale de interes comun.

SĂRBĂTORIREA ZILEI CON
STITUȚIEI IN UNGARIA. In 
Ungaria au fost organizate festivi
tăți consacrate aniversării Zilei 
Constituției. La adunarea din Ora
șul Nyiregyhaza a luat cuvintul Ka- 
roly Nemeth, secretar general ad
junct al P.M.S.U.

MEMORANDUM. Comitetul pen
ii tru reunificarea pașnică a patriei a 

dat publicității un memorandum în 
Icare dezvăluie represiunea brutală 

la care a recurs de la începutul 
anului regimul de la Seul împotri- 

Iva populației sud-coreene. trans
mite agenția A.C.T.C. Victime ale 
acestor acțiuni au căzut în primul 
rind studenții, muncitorii, oamenii 

Ide cultură și artă, personalitățile 
democratice care luptă împotriva 
regimului de dictatură, pentru de- 

| mocrație.

ORGANIZAȚIA UNITĂȚII A- 
FRICANE a lansat un apel la sal
varea vieții militantului de culoare 
împotriva apartheidului Benjamin 
Moloise, membru al Consiliului Na
țional African (C.N.A.), condamnat 
Ia moarte de autoritățile sud- 
africane.

ATENTAT. Liderul partidului 
sikh „Akali Dal", Harchand Singh 
Longo wal, și-a pierdut viața în 
urma unui atentat comis de extre
miști șikhși — a anunțat agenția 
Press Trust of ’. Indiși, citată de 
Reuter și France Presse. Longowal 
ajunsese, luna trecută, la un acord 
cu primul ministru indian, Rajiv 
Gandhi, cu privire la soluționarea 
crizei din statul Punjab.

MANIFESTAȚII LA SANTIAGO 
DE CHILE. în Chile au continuat 
acțiunile pentru revenirea țării la. 
un regim democratic. După cum 
arată agenția France Presse, mai 
multe zeci de manifestanți au fost 
arestați de forțele polițienești la 
Santiago de Chile. Polițiștii au în
cercat să împiedice manifestanții 
să se adune în centrul capitalei, 
la. apelul lansat de Comandamentul 
național al muncitorilor. Ei au fo
losit tunuri cu apă și grenade cu 
gaze lacrimogene.

-J

ROMÂNIA SOCIALISTĂ - VALOROASE CONTRIBUȚII LA SOLUTIONAREA MARILOR PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE

AUGUST

Acțiuni și demersuri ferme pentru afirmarea 
noilor principii de relații in viața internațională

„La baza tuturor raporturilor cu alte state am situat și vom si
tua neabătut principiile deplinei egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța. Considerăm că numai pe baza acestor principii se pot asi
gura pacea, o conlucrare egală între toate națiunile lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Devenită, după istoricul act de la 

23 August 1944, o țară liberă și in
dependentă, stăpînă pe destinele 
sales România s-a afirmat cu putere 
pe arena internațională prin politi
ca sa consecventă de pace, colabo
rare și largă înțelegere între na
țiuni. Dezvoltarea și multiplicarea 
permanentă și pe toate planurile a 
legăturilor de colaborare ale țării 
noastre — îndeosebi în ultimele 
două decenii de cînd la cîrma 
destinelor patriei se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dialogul con
tinuu spre toate orizonturile contem
poraneității și cu toate țările lumii 
au. prin ele însele, o adevărată pu
tere de exemplu in ansamblul ra
porturilor politice și economice mon
diale, contribuind la creșterea stimei 
și considerației de care România 
socialistă și președintele ei se bucu
ră pe toate meridianele. „Secretul" 
— dacă se poate numi astfel — al 
acestei largi deschideri internaționa
le. al faptului că în prezent țara 
noastră întreține relații diplomatice 
și economice cu 155 de state de pe 
toate continentele este cum nu se 
poate mai simplu. El constă în 
aceea că România a pus și pune în 
permanență la baza raporturilor sale 
cu celelalte țări ale lumii principiile 
noi de relații interstatale, bazate pe 
respectarea independenței și suvera
nității naționale a fiecărui stat, pe 
egalitatea în drepturi și avantajul

reciproc, neamestecul în treburile in
terne, nerecurgerea la forță sau 
amenințarea cu forța, pe afirmarea 
dreptului inalienabi) și intangibil al 
fiecărui popor de a fi stăpin pe des
tinele sale.

Cheia de boltă a păcii și 
colaborării. Promovarea neabătu
tă a acestor principii constituie, ast
fel, o orientare programatică ce gu
vernează întreaga activitate interna
țională a României, însăși esența 
politicii noastre externe. Consfințite 
în Constituția țării, la scurtă vreme 
după istoricul Congres al IX-lea și 
apoi în Programul partidului, noile 
principii au fost reafirmate în toate 
documentele congreselor și confe
rințelor naționale ale partidului. O 
ilustrare a consecvenței exemplare 
cu care partidul și statul nostru ac
ționează pentru întronarea trainică a 
noilor principii de relații o constituie 
și faptul că ele au fost înscrise în 
peste 110 tratate și declarații comu
ne semnate de România cil state de 
pe toate continentele. Totodată, de-a 
lungul anilor, țara noastră a militat 
la O.N.U., în alte foruri și organis
me internaționale pentru dezvoltarea 
conținutului noilor principii și codi
ficarea lor, precum și pentru oglindi
rea lor în documente internaționale 
multilaterale, ca, de pildă, Actul 
final de la Helsinki.

în conștiința unor largi cercuri 
politice, a popoarelor din diverse 
regiuni ale lumii, numele României, 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
sint asociate în mod nemijlocit cu 
lupta pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a justiției și 
echității, în care raporturile dintre 
state să se întemeieze pe deplina ega
litate in drepturi, pe stimă și respect 
reciproc. în toate împrejurările, 
partidul și statul nostru au exprimat 
un sprijin clar, categoric pentru 
cauza independenței și suveranității 
naționale, pentru respectarea egali
tății intre state, indiferent de mări
me, putere economică sau militară, 
pentru neamestecul sub nici o formă 
și sub nici un pretext in treburile 
interne ale altor state. Și ori de cite 
ori aceste principii au fost încălcate, 
ori de cîte ori unui popor i-a fost 
ignorat dreptul de a-și hotărî propria 
cale a dezvoltării sale, România, pre
ședintele ei s-au situat fără ezita
re și cu toată energia în apărarea 
acestor principii sacre, cerînd res
pectarea lor strictă.

Angajarea fermă a României so
cialiste in sprijinul instaurării noilor 
principii în relațiile interstatale se 
întemeiază pe convingerea că intro- 
narea și generalizarea lor consti
tuie cheia de boltă a păcii în lumea 
contemporană. Este o realitate de
monstrată de însăși evoluția vieții 
internaționale că respectarea strictă

a noilor principii este de natură să 
asigure condițiile de liniște și de 
securitate vital necesare concentrării 
eforturilor popoarelor în direcția 
progresului lor economic și social, a 
valorificării potențialului de creație 
materială și spirituală al fiecărei na
țiuni, în același timp, întronarea 
trainică a normelor democratice ale 
echității și justiției este o condiție 
sine qua non a creării unei atmosfe
re internaționale de încredere și 
respect reciproc, între state libere și 
egale în drepturi, aceasta constituind 
însăși esența coexistenței pașnice 
intre state în lumea de azi de o atit 
de mare diversitate.

Primatul absolut al trata
tivelor Importanța pe care partidul 
nostru o acordă noilor principii deri
vă nu numai din aceea că ele sint 
menite să garanteze conviețuirea 
pașnică a statelor, ci și din faptul 
că oferă cheia soluționării pe cale 
pașnică, prin tratative, a problemelor 
care preocupă omenirea. Pornind 
tocmai de aici, România a situat și 
situează eforturile neobosite pentru 
reglementarea pe cale pașnică, nrin 
tratative a tuturor problemelor dintre 
state ca una din componentele esen
țiale ale întregii sale politici externe, 
desfășurată cu atîta dinamism, con
secvență și principialitate în perioa
da de la 23 August 1944 și cu deo

sebire în anii de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Cu o neslăbită 
energie, țara noastră, președintele ei 
s-au pronunțat întotdeauna, in 
absolut toate împrejurările, indife
rent de-locul sau momentul în care 
s-a ivit un diferend sau o problemă 
litigioasă, pentru soluționarea lor 
pașnică, prin negocieri.

Referindu-se la primatul căilor 
pașnice de soluționare a conflictelor, 
președintele României a pus și pune 
in chip consecvent în evidență alter
nativa : ori reunirea în jurul mesei 
tratativelor, ori distrugerile și sufe
rințele provocate de conflicte și care 
pot ajunge să amenințe în
săși existenta civilizației umane. 
In concepția profund umanistă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, oricît 
de complicate și grele ar fi proble
mele aflate în discuție, ele sînt 
infinit preferabile recurgerii la calea 
armelor. Calea negocierilor este 
singura cale rațională, singura cale 
ce servește intereselor fiecărui 
popor, intereselor generale ale dez
voltării și păcii.

în conformitate cu acest postulat, 
țara noastră a fost și este de părere 
că, în împrejurările actuale, una 
dintre direcțiile de acțiune ale Orga
nizației Națiunilor Unite o consti
tuie tocmai atenția prioritară pe 
care organizația mondială este che
mată să o acorde, în ansamblul preo
cupărilor sale, rezolvării probleme
lor internaționale exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative, in acest fel 
îndeplinindu-și una din menirile 
fundamentale pentru care a fost 
creată. în acest sens, se cuvine 
amintită adoptarea prin consens în 
1982, din inițiativa țării noastre, a 
„Declarației privind reglementarea 
pașnică a diferendelor internaționa
le", unanim apreciată ca aducînd 
îmbunătățiri și completări substan
țiale acestui important principiu al 
dreptului internațional. De o deo
sebită însemnătate în această direc
ție este și propunerea formulată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
crearea in cadrul O.N.U. a unui or
ganism special pentru bune oficii, 
mediere și conciliere, care să acțio
neze pentru soluționarea pe calea 
pașnică, a tratativelor, a conflictelor 
și oricăror probleme dintre state.

îmbinînd poziția de principiu cu 
acțiunea politică practică, concretă, 
România a acționat și acționează 
consecvent pentru soluționarea pe 
cale pașnică a conflictelor din Orien
tul Mijlociu, din zona Golfului, din

Africa, Asia, America Centrală și din 
alte regiuni ale lumii. Această acti
vitate se îmbină organic cu luările 
ferme de poziție ale țării noastre îm
potriva oricăror acte de agresiune și 
practici ale politicii de forță, domi
nație și dictat, în sprijinul țărilor 
care își apără dreptul la existență 
independentă, liberă și demnă.

O cerință impusă de rea
litățile lumii contemporane. 
O altă orientare de principiu, stator
nic urmărită în toate acțiunile po
liticii externe românești, de-a lungul 
celor patru decenii și mai. bine de 
la actul de la 23 August și mai ales 
în cele două decenii ale „Epocii 
Ceaușescu", o reprezintă asigurarea 
dreptului tuturor statelor, în primul 
rind al celor mici și mijlocii, al țări
lor în curs de dezvoltare, neutre și 
nealiniate, care formează majorita
tea covîrșitoare a statelor lumii, do 
a-și face auzit glasul in vederea 
împlinirii marilor obiective ale con
temporaneității — oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
întărirea păcii și securității interna
ționale, promovarea noii ordini eco
nomice internaționale, afirmarea 
dezvoltării libere a tuturor națiuni
lor. Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participarea pe baze egale a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, si
tuare geografică, potențial ș.a., la 
viața internațională reprezintă un 
imperativ izvorît din realitățile lumii 
contemporane, din marile mutații 
sociale și naționale survenite pe 
arena mondială, din cerințele demo
cratizării vieții politice internaționa
le, inclusiv dobîndirea independenței 
a zeci și zeci de popoare. Conducă
torul partidului și statului nostru 
are marele merit de a fi formulat 
postulatul că prezența efectivă a tu
turor statelor și popoarelor în dez
baterea ansamblului problematicii 
mondiale și în cristalizarea de solu
ții ■ adecvate reprezintă o componen
tă organică a luptei popoarelor îm
potriva politicii imperialiste, de for
ță, dictat și dominație, un factor pri
mordial pentru mersul înainte al so
cietății umane.

înscriindu-se pe linia acestor im
perative, România s-a numărat prin
tre cei mai activi promotori ai de
mocratizării raporturilor interstatale, 
ai creării condițiilor pentru ca toate 
statele să-și poată aduce contribuția

la abordarea și rezolvarea tuturor 
problemelor lumii în care trăim. 
Sint cunoscute activitatea consec
ventă, numeroasele inițiative ale 
României atît pe plan bilateral, cit 
și în foruri internaționale, în vede
rea instaurării trainice a unor reguli 
și proceduri de lucru care să asigure 
înfăptuirea consecventă a principiu
lui egalității în drepturi a tuturor 
statelor, să permită accesul tuturor 
statelor interesate la dezbaterea di
feritelor probleme. Intr-un aseme
nea context s-au înscris propune
rile românești privind desfășurarea 
reuniunilor general-europene pe 
baza unor norme noi, democratice 
de procedură. Totodată, în amplul 
și intensul dialog internațional pe 
care l-a promovat și îl promovează 
în mod statornic, în documentele 
convenite la cel mai înalt nivel, 
România s-a preocupat permanent 
ca participarea egală în drepturi a 
statelor la viața internațională să fie 
înscrisă ca normă fundamentală de 
conduită atît în raporturile bilate
rale, cit și în relațiile cu terțe state.

Unind vorba cu fapta, România 
s-a manifestat, în același timp, prin- 
tr-o prezență de un dinamism fără 
precedent in viața internațională. 
Se poate spune că nu a existat pro
blemă importantă a contemporanei
tății in toți acești ani ai vieții noi, 
pe calea deschisă de revolu
ția eliberatoare de acum peste patru 
decenii, în care România să nu-și 
fi spus cu claritate cuvintul, să nu 
fi avansat propuneri, soluții și ini
țiative menite să determine mutații 
pozitive în sfera relațiilor interna
ționale, în vederea făuririi unei lumi 
a păcii și justiției.

Eforturile susținute ale țării noas
tre pentru întronarea noilor prin
cipii de relații, pentru reglemen
tarea exclusiv pe cale pașnică a 
tuturor problemelor litigioase, pen
tru asigurarea participării tuturor 
statelor la rezolvarea multiplelor 
chestiuni cu care este confruntată 
omenirea, prezența sa activă in mie
zul fierbinte al actualității politice 
mondiale constituie una din sursele 
înaltului prestigiu de care se bucură 
pretutindeni in lume activitatea ex
ternă a României Socialiste, a pre
ședintelui țării, consacrată împlinirii 
aspirațiilor de pace, independență șl 
progres ale poporului român, ale 
tuturor națiunilor.

Radu BOGRAN
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