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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ!

a primit pe Fabio Fabbri,
membru al Direcțiunii Partidului Socialist Italian
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
luni, la Snagov, pe Fabio Fabbri,
membru al Direcțiunii Partidului
Socialist Italian, președintele Grupu
lui socialist în Senat, aflat in vizită
în tara noastră. Ia invitația C.C. al
P.C.R.
Oaspetele a înminat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un mesaj din
partea secretarului general al Parti
dului Socialist Italian, președintele
Consiliului de Miniștri al Republicii
Italiene. Betti,no Craxi, prin care se
adresează conducătorului partidului
și statului nostru un salut călduros
din partea sa. a guvernului italian
și a socialiștilor italieni, precum și
cele mai bune urări. în mesaj, după
ce se menționează raporturile bune
existente între cele două țări și po
poare. precum și posibilitățile dez
voltării lor în continuare, secretarul
general al P.S.I., primul ministru al
Italiei, arată că va fi bucuros să se
reîntâlnească. în toamna acestui an.
cu secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu prilejui vizitei de prietenie pe
care urmează să o efectueze în
România, la invitația C.C. al P.C.R.
și a guvernului român.
Fabio Fabbri a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu călduroase
felicitări cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului român și a împăr
tășit impresia deosebită pe care i-au
produs-o demonstrația oamenilor
muncii din București, căldura cu
care este înconjurat șeful statului
român, marea dorință de pace a po
porului român, puternicul sentiment
de independență națională, de dra
goste de țară și de conducătorul ei.
realizările obținute în făurirea Româ
niei moderne. De asemenea, senato
rul italian a exprimat mulțumiri
pentru întrevederea acordată, pre
cum și stima sa față de personalita
tea președintelui Nicolae Ceaușescu.
subliniind marele prestigiu de care
se bucură pe toate meridianele glo
bului pentru fermitatea cu care ac
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Cu hotărîrea de a amplifica succesele obținute
în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August

ANGAJARE MUNCITOREASCĂ PENTRU REALIZAREA
INTEGRALĂ A PLANULUI!
întregul nostru popor a sărbătorit
cea de-a 41-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională,
antifascistă și anti imperialistă intr-o
atmosferă de puternică unitate in
jurul partidului, al secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de profundă mindrie patriotică pen
tru marile realizări obținute in anii
construcției socialiste și, îndeosebi,
în ultimele două decenii. Semnifi
cația sărbătoririi zilei de 23 August
a fost în acest an puternic reliefată
de faptul că ea a coincis în mud
fericit cu aniversarea a 20 de ani de
la Congresul al IX-lea. al Part'dului
Comunist Român, eveniment înscris
cu litere de aur în istoria patriei, a
poporului nostru, care a deschis ca
lea unor transformări revoluționare
fără precedent în dezvoltarea eco
nomică și socială- a țării. Perioada
care a trecut de la Congresul al
IX-lea, de cind în fruntea partidului
și
statului
se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu
al națiunii, revoluționar și patriot
înflăcărat, s-a dovedit a fi cea mai
fertilă și bogată în împliniri din
întreaga istorie a patriei, poporul
nostru numind-o cu legitimă iriîndrie
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
La marea demonstrație din Capi
tală, in cadrul adunărilor festive ce
au avut loc in toate județele țării,
oamenii muncii, dind glas sentimen
telor de nețărmurită dragoste, de
istimă
și ' profundă
recunoștin
ță pe care întregul nostru
po
por le nutrește față- de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au raportat im
portante succese in îndeplinirea pla
nului și angajamentelor asumate în
întrecerea socialistă pe acest an.
și-au afirmat hotărîrea de a-și con
sacra toate forțele și energiile crea
toare înfăptuirii istoricelor hotărîri
ale Congresului
al XIII-lea ai
P.C.R., animați de convingerea fer
mă că numai prin munca lor fără
preget pentru dezvoltarea unei eco
nomii moderne,. .pijternjipe. Si înflori
toare, pentru creșterea mai susținu
tă a avuției naționale, asigură teme
lia trainică a ridicării continue "a
bunăstării tuturor celor ce muncesc
din patria noastră socialista.
Succesele obținute în cinstea zilei
de 23 August in toate domeniile de
activitate se constituie intr-un ta
blou insuflețitor, bogat în înfăptuiri
care demonstrează cu puterea fapte
lor înălță conștiință, muncitorească,
revoluționară, competenta și spiri
tul de buni gospodari ale oamenilor
muncii.. Este demn de relevat că, in
7 luni din acest an, oamenii muncii
din industrie au obținut, față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, un spor de 4,4 la sută la producția-marfă industrială și de 5 la

sută la productivitatea muncii; multe
colective de întreprinderi au rapor
tat îndeplinirea înainte de termen a
sarcinilor de plan pe întregul cin
cinal.
Dar în lumina exigențelor con
ducerii partidului nostru comu
nist, chiar și cele mai importante
rezultate trebuie privite ca trepte
spre noi și tot mai mari succese pe
frontul muncii. Această cerință se
impune cu aitât mai mult cu cit com
plexitatea deosebită a sarcinilor economice ce au mai rămas de înfăp
tuit pină la sfîrșitul anului imprimă
lunilor următoare caracterul
unei
perioade decisive, în care fiecare oră
și. fiecare zi au un rol hotărâtor
pentru îndeplinirea exemplară, la
toți indicatorii, a planului pe acest
ultim an al cincinalului și asigura
rea unei- temelii trainice trecerii la
înfăptuirea obiectivelor viitorului
cincinal. Tocmai de aceea, oamenii
muncii din industrie și agricultură,
de pe' șantierele de construcții, din
institutele de cercetare și inginerie
tehnologică, din toate sectoarele de
activitate sint chemați să desfășoare
în continuare larg marea întrecere
socialistă să acționeze cu întreaga
lor energie și inițiativă creatoare
pentru a consolida realizările obți
nute prin ,noi fapte de muncă, spre
a îndeplini in cele mai bune condiții
planul pe acest an și pe întregul
cincinal.
Care sint direcțiile principale în
care trebuie să se acționeze in con
tinuare în întrecerea socialistă ? Ele
se desprind cu pregnanță din ana
lizele exigente, aprofundate făcute de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara comună a Consiliului National
al Oamenilor Muncii și Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice si
Sociale, la plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. și a activului central
de partid, precum și din programe
le elaborate de partid pentru ridi
carea pe o treaipță calitativ supe
rioară a întregii activități economice.
In spiritul indicațiilor și orientări
lor formulate de secretarul general
al partidului, un obiectiv major care
trebuie să polarizeze i.n continuare
.preocupările tuturor comuniștilor, ale
tuturor oamenilor munci» din indus
trie ii constituie realizarea ritmică
și integrală, la toate sortimentele, a
planului la producția fizică. Subli
niem această cerință întrucît,
cu
toate rezultatele bune obținute de
numeroase întreprinderi în perioada
care a trecut din acest an, într-o
serie de unități economice prevede
rile de plan nu au fost îndeplinite
integral la anumite produse absolut
necesare economiei naționale. Este
cit se poate de evident că realizarea
în întregime de către fiecare între

prindere a producției fizice in struc
tura sortimentală planificată are o
însemnătate vitală pentru dezvolta
rea economiei naționale in ritmul
prevăzut, pentru buna funcționare a
mecanismului aprovizionării tehnicomateriale. Tocmai de aceea, organele
și organizațiile de partid, organele
de conducere colectivă din întreprin
deri, centrale industriale și ministere
au datoria de a lua măsuri energice
și de a acționa cu cea mai . mare
exigență și răspundere pentru recu
perarea neîntîrziată a restanțelor —
acolo unde există — și realizarea
integrală, la toate sortimentele, a pla
nului la producția fizică pe acest an.
De bună seamă, o atenție deose
bită se cuvine acordată, în acest
cadru, asigurării resurselor materiale
și energetice necesare dezvoltării în
ritm susținut a economiei naționale,
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
ce revin în lunile următoare oame
nilor muncii din industria extractivă
și industria energetică impune pre
tutindeni. in toate unitățile din aces
te ramuri, acțiuni susținute, ferme si
eficiente pentru realizarea tuturor
măsurilor cuprinse in programele
adoptate de condiicerea partidului cu
privire la creșterea producției de
cărbune, energie electrică, țiței, gaze
naturale, minereuri și alte materii
prime. Cu întreaga răspundere tre
buie să se înțeleagă că realizarea
riguroasă a programelor privind lăr
girea bazei energetice și de materii
prime are o mare importanță pen
tru îndeplinirea planului in celelalte
ramuri ale economiei naționale, pen
tru dezvoltarea generală a forțelor
de producție.
Cu cea mai mare exigență și răs
pundere este necesar să se ac
ționeze in continuare pentru înde
plinirea integrală a planului la ex
port pe acest an. în lumina indica
țiilor și orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. măsurile între
prinse. in această direcție de condu
cerile întreprinderilor. " centralelor
industriale și ministerelor trebuie să
vizeze soluționarea operativă, cu de
plină răspundere, a tuturor proble
melor de care depinde realizarea in
tegrală, in structura prevăzută in
contractele încheiate cu partenerii
externi și la înalt nivel calitativ, a
producției destinate exportului. Nici
un moment nu trebuie să se piardă
din vedere că îndeplinirea exemplară
a prevederilor privind exportul con
stituie. așa cum sublinia secretarul
general al partidului, problema esen
țială a planului pe anul 1985.
în domeniul investițiilor, ministe
rele. centralele, antreprizele de con
strucții, întreprinderile și consiliile
populare au obligația să ia toate , mă

surile ce se impun pentru respecta
rea neabătută a indicației tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind concen
trarea tuturor mijloacelor tehnice,
materiale și a forței de muncă în
vederea intensificării ritmului de lu
cru pe șantiere, reducerii duratei de
execuție și punerii în,funcțiune a tu
turor obiectivelor la termenele' pre
văzute în plan. în această -amplă
activitate se impune să se acorde
cea mai mare atenție obiectivelor
destinate sporirii- bazei energetice și
de materii pritpe, realizării progra
mului de dezvoltare intensivă, mo
dernizare și ridicare a nivelului teh
nic al industriei și agriculturii, al
întregii economii naționale.
Concomitent cu realizarea planului
la producția fizică și la export, a ce
lorlalți indicatori cantitativi, o aten
ție deosebită se cere să fie acordată
în această perioadă, in toate între
prinderile și sectoarele de activitate,
creșterii mai susținute ă eficientei
economice. Acesta este un obiectiv
fundamental al actualei etape de
dezvoltare intensivă a economiei na
ționale, ce se circumscrie în cel mai
înalt grad interesului general, major,
pe care il avem cu toții de a asigura
creșterea mâi rapidă a avuției socie
tății. a venitului național și crearea,
pe această bază, de resurse tot mai
mari pentru progresul economicbsocial al țării. Iar o eficiență econo
mică superioară înseamnă o produc
tivitate a muncii tot mai mare, pro
duse de înalt nivel tehnic si calitativ,
competitive pe piața mondială, indici
cit mai ridicați de valorificare a
resurselor materiale și energetice, de
folosire a mașinilor și instalațiilor —
intr-un cuvint. o rentabilitate mereu
sporită, in toate unitățile economice
și domeniile de activitate. ,
Dimensiunea și amploarea obiecti
velor de dezvoltare economică și so
cială a tării din ac'est an impun, mai
mult ca oricind, că organizațiile de
piu’tid,. îndeplini,ndu-șljneabătut. rolul
de conducător politie. " să acționeze
permanent, zi de zi. prin toate for
mele muncii politico-educative, pen
tru mobilizarea puternică a comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii
în vederea valorificării depline a
puternicului potențial productiv de
care dispune economia națională,
astfel incit pretutindeni. în toate
întreprinderile, să se asigure înde
plinirea exemplară, la toți indicato
rii cantitativi și calitativi, a planu
lui pe acest an și pe întregul cinci
nal. spre a se asigura o temelie trai
nică trecerii la. înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al XIIIlea al partidului.
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Ilie ȘTEFAN

ționează pentru apărarea păcii, a
independentei și suveranității tuturor
națiunilor, pentru promovarea spiri
tului de colaborare și prietenie intre
popoarele lumii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj și sentimen
tele exprimate și a rugat să se trans
mită secretarului general al Parti
dului Socialist Italian. premierul
Bettino Craxi, un cald salut și urări
de succes în activitatea sa. Totodată,
conducătorul partidului și statului
român și-a exprimat convingerea că
vizita pe care liderul P.S. Italian
urmează să o efectueze în România
va contribui Ia întărirea colaborării
dintre cele două partide, a relațiilor
dintre popoarele român și italian,
dintre .România șl Italia.
In cursul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupările
celor două partide și a avut loc un
schimb de vederi în legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. și
P.S.I., precum și asupra unor pro
bleme actuale ale vieții politice in
ternaționale. în acest cadru au fost
evidențiate cu satisfacție raporturile
prietenești, de colaborare dintre
P.C.R. și P.S.I., exprimîndu-se con
vingerea că dezvoltarea lor în con
tinuare contribuie la întărirea conlu
crării multilaterale dintre cele două
țâri, la aprofundarea relațiilor tra
diționale de prietenie dintre popoa
rele român și italian. în folosul re
ciproc, al cauzei păcii, destinderii,
securității și cooperării în Europa și
în întreaga lume, la stimularea dia
logului Est-’frest.
Schimbul de păreri în legătură cu
situația politică mondială a pus în
evidență identitatea sau larga con
vergență a punctelor de vedere ale
celor două partide în problemele
abordate.
în cadrul convorbirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a exprimat îngri
jorarea față de încordarea deosebit
de gravă la care s-a ajuns în lume,
subliniind că problema fundamentală
a zilelor noastre o constituie oprirea
cursei înarmărilor, trecerea la dezar.mare, în primul rînd la dezarmare

nucleară, eliminarea pericolului unui
război nuclear, nimicitor.
în legătură cu aceasta, s-a relevat
însemnătatea unirii eforturilor tu
turor țărilor europene, ale partidelor
comuniste, socialiste, social-democrate, ale tuturor forțelor progresis
te, ale guvernelor, ale popoarelor,
care, prin acțiuni comune, să deter
mine realizarea, în cadrul tratative
lor sovieto-americane de la Geneva,
a unui acord care să pună capăt
înarmărilor nucleare și cosmice, să
determine trecerea la dezarmare, la
reducerea armamentelor și a chel
tuielilor militare, iar fondurile ast
fel obținute să fie folosite pentru
stimularea dezvoltării economice și
sociale, îndeosebi în țările în curs
de dezvoltare.
A fost pusă în evidență necesita
tea eliminării forței și amenințării
cu forța din viața internațională,
rezolvării tuturor conflictelor dintre
state pe cale politică, prin tratative,
prin respectarea independenței și
suveranității fiecărui stat.
Conducătorul partidului șl statu
lui nostru și senatorul italian au re
liefat importanța soluționării pro
blemelor țărilor în curs de dezvol
tare, inclusiv a datoriilor extrem de
mari ale acestora, realizării unei noi
ordini economice, apreciindu-se că
aceasta constituie un factor primor
dial pentru depășirea crizei econo
mice, pentru stabilitatea șl dezvolta
rea economiei mondiale.
în timpul întrevederii a fost sub
liniată contribuția pe care vizita se
natorului Fabio Fabbri o aduce la
dezvoltarea relațiilor româno-italiene
și reafirmată hotărîrea celor două
partide de a întări conlucrarea din
tre ele, de a continua dialogul, de
a-și aduce contribuția, alături de
forțele iubitoare de pace de pretu
tindeni, la schimbarea cursului
periculos al evenimentelor, la pro
movarea, in Europa și în lume, a
unei politici de destindere, colabora
re, pace și înțelegere.
La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a luat parte Ion Stoian, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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si agîitaiarea unităților adminlstrativ-Moriale
Valoarea perspectivei
în cercetarea tehnologică

Una din cele trei moderne platforme industriale care dau ritm nou de viață Vasluiului

Hidrocentrala
Răcăciuni produce
energie electrică
La Răcăciuni, pe șantierul ce
lei mai mari hidrocentrale ce se
înalță pe Șiret, în aval de Bacău,
constructorii și montorii au în
registrat zilele acestea un suc
ces de prestigiu : încheierea lu
crărilor și conectarea la siste
mul energetic național a primu
lui fiidroagregât cu o putere in
stalată de 22,5 MW. Formațiile
de lucru conduse de inginerul
Constantin Baroi și maiștrii Ni
colae Cojocaru, Gheorghe Manoliu, Ștefan Scurtu etc. au ridipat în calea Șiretului un baraj
lung de 122 metri și înalt de 22
metri, în spatele căruia s-a for
mat un lac de acumulare cu un
volum de circa' 110 milioane me
tri cubi de apă. De asemenea,
au fost construite diguri, precum
și un canal de fugă lung de 6
km, care au necesitat dislocarea
a 3,3 milioane metri cubi de pămînt.
La rîndul lor, montorii con
duși de inginerul Bernard Beda
și maiștrii Ilie Nemțeanu,
Gheorghe Ghimpu, Gheorghe
Ciubotaru etc. au realizat într-un timp record instalarea hidroagregatelor și a celorlalte
utilaje și echipamente.
în prezent, aceiași oameni
și-au concentrat forțele la mon
tarea celui de-al doilea hidroagregat, hotăriți să-1 pună in
funcțiune pină la finele anului,
pentru ca centrala electrică de
la Răcăciuni să funcționeze la
puterea instalată de 45 MW.
(Gheorghe Baltă, corespondentul
„Scînteii").

• reportaje • însemnări •
în zorii zilei in care
scriem acest reportaj, la
maternitatea din Vaslui s-a
născut fetița Diana-Adriana. primul copil în tînăra
familie a muncitorilor Au
rica și Ion Chiriac, de la
Combinatul de fire sinteti
ce. Este, totodată, al 1 694lea copil care vede lumina
zilei aici de la începutul acestui an. Avînd drept
punct de pornire al repor
tajului nostru un asemenea
eveniment fericit, mențio
năm că municipiul din mij
locul podișului moldove
nesc înregistrează una din
cele mai înalte rate de na
talitate din întreaga țară :
24,9 la mie. Faptul dobindește o deosebită semnifi
cație, mai ales dacă facem o
comparație cu realitățile de
odinioară : Vasluiul era li
nul dintre orașele „îmbătrînite"; lipsită de o viață
economică activă, produc
tivă, „străvechea așezare a
unei glorii trecute lîncezea,
se mumifica, dădea înapoi",
așa cum afirmau chiar pu
blicațiile vremii.
— Dezvoltarea puternică
a Vasluiului contemporan
s-a desfășurat pe baza re
generatoare a orientărilor
Congresului al IX-lea al
partidului, ne spune Grigore Munteanu, primarul
municipiului. Procesul în
noitor, care a luat avînt
aici mai ales după ce oraa devenit reșe-

dința de județ, in 1968, este
o materializare a politicii
partidului, a concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu
cu privire la dezvoltarea
puternică, armonioasă_ a
tuturor zonelor țării, ridi
carea lor pe treptele înalte
ale industriei moderne, ale
culturii și civilizației socia

de peste 60 000 locuitori,
iar numărul apartamente
lor se ridică la 15 000. Aceasta înseamnă adevărata
renaștere a Vasluiului !
Elena Maxim s-a născut
în zilele celui de-al IX-lea
Congres al partidului in
tr-o familie numeroasă, cu
patru băieți și patru fete,

la „Textila". M-am calificat
și visul mi s-a implinit.
Două decenii ! Un arc de
boltă in viața fericită a
unei fete, un excepțional
timp al creației și împlini
rilor in noua demnitate a
unei țări.
— întreaga dezvoltare a
industriei vasluiene, deci

Trainicele temelii
ale Vasluiului contemporan
liste. Aceasta a presupus
însemnate investiții din
partea
statului,
sprijin
multilateral, îmbinate cu
munca plină de ardoare, cu
eforturile făcute de oamenii
animați de dragoste de țară,,
de devotament față de
partid. Citeva date sint edi
ficatoare pentru marele salt
realizat doar în două dece
nii : dacă în 1965 orașul
nostru realiza o producție
industrială sub 100 milioane
lei, avea o populație de
17 000 locuitori și era dotat
doar cu 247 apartamente în
blocuri noi, astăzi, în 1985,
producția industrială este
de 5,6 miliarde, populația

din Muntenii de Bus, o lo
calitate din imediata apro
piere a orașului.
— încă de cind eram
mică, părinții mă aduceau
adesea la Vaslui. Cind am
început să merg la școală,
țin minte că cele mai mul
te clădiri „din tîrg“ nu se
deosebeau prea mult de ca
sele din satul meu. Apoi,
pe măsură ce m-am făcut
mare, am văzut cum Vas
luiul crește întruna, cu
blocurile și străzile sale
mereu mai frumoase, cu
noile sale cartiere și. fa
brici. Am ținut mult să lu
crez și eu ia una din fabri
cile acestea, și anume aici,

și a Întreprinderii noas
tre, o datorăm activită
ții neobosite a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, este
gindul filatoarei Florica
Năforniță, secretara comi
tetului de partid de la
„Textila". întemeierea fa
bricii noastre a fost hotărită intr-o vizită de lucru
din 1970. Am pornit cu o
filatură de bumbac cu 800
de oameni. Cind ne-a vizi
tat din nou, în 1973, secre
tarul general al partidului
a hotărit dezvoltarea pu
ternică,: modernă a unității
noastre. Au fost date în
producție o țesâtorie cu
1 500 războaie,. o secție de

finisaj, o filatură de fire
pieptănate, un sector de
confecții. în prezent, la
„Textila" lucrează 4 300 de
oameni, în majoritate fe
mei. ' /
în popasurile noastre
vasluiene din ateste zile
încărcate de profunde sem
nificații i-am cunoscut la
locurile lor de muncă și pe
oțelarii, furnaliștii și turnătorii-modelatori de la
„Mecanica".
Metalurgiști
vasluieni ! Iată o expresie
care nu are circulație decît
de un deceniu.
— Cind am plecat la fa
cultate, ca să devin inginer
metalurg, nici nu visam că,
atit de curînd, voi putea
să-mi fac meseria chiar in
orașul meu natal, ne măr
turisește lingă cuptoarele
încinse inginerul Luca Vasile. Prin întemeierea aici,
pe. locurile lui Ștefan cel
Mare și ale lui Peneș
Curcanul, a unei industrii
moderne,
de înalt nivel,
Vasluiul ține pasul cu țara
întreagă, ale cărei mari
cetăți industriale sint tot
atîtea redute ale indepen
denței, ale puterii noastre
economice în continuă creș
tere. Dezvoltarea echili-

Gh. ATANAS1U
Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"
(Continuare în pag. a IV-a)

Printre factorii strategici care asi
gură îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului,
cercetarea tehnologică deține un rol
major. Cu deosebire după cel de-al
IX-lea Congres al P.C.R., cind în
fruntea partidului a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, acest im
portant sector al creației tehnicoștiințifice a cunoscut o largă și pu
ternică dezvoltare. Impulsionarea
activității de cercetare tehnologică
este, de altfel, consecință firească a
concepției revoluționare, novatoare
a secretarului general al partidului
privind rolul și funcțiile științei în
făurirea și dezvoltarea construcției
socialiste. Un rol
major, decisiv în
conducerea și or
ganizarea cerce
tării științifice și
tehnologice româ
nești, in materia
lizarea conceptu
lui de știință ca
forță de produc
ție revine în mod
deosebit tovară
șei academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, eminent om de
știință, savant de largă recunoaște
re și prețuire internațională, din a
cărei bogată și prestigioasă operă
științifică un domeniu aparte îl re
prezintă tocmai cercetarea tehnolo
gică.
în industria constructoare de ma
șini, ca și in celelalte ramuri, se
muncește cu dăruire pentru a răs
punde cu fapte încrederii conducerii
partidului, secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in po
tențialul creator al cercetătorilor și
tehnologilor noștri. Menționez, ca
unul dintre exemple, rolul hotărîtor
pe care îl ocupă cercetarea proprie în
rezolvarea problemelor de care de
pinde echilibrul energetic național,
atit sub aspectul producției de ener
gie și de materii prime energetice,
cit și al economisirii energiei. Pe pri
mul plan stau soluțiile dare vizează
reducerea și chiar eliminarea con
sumului de hidrocarburi la cazaneie
care ard combustibili solizi cu con
ținut caloric redus, care îmbunătă
țesc pe cele adoptate pe baza unor
documentații străine și din care une
le sint în curs de aplicare pe scară
largă. Tot pe baza unor cercetări
proprii se realizează și noile dezvol
tări în domeniul hidroagregatelor
pentru folosirea „huilei albe", pre
cum și întreg programul de echipa
mente pentru valorificarea unor
surse noi de energie : solară, geotermală, biogaz. Pentru a asigura
condițiile necesare dublării produc
ției de cărbune în următorii trei ani,
se depun mari eforturi pentru crea

rea utilajelor complexe de mecani
zare necesare aplicării unor tehno
logii superioare, dintre care mențio
nez numai sistemele mecanizate de
săpare a puțurilor de mină de |5—7
metri diametru și 1 000 metri adîncime.
în condițiile crizei economice in
ternaționale actuale și ale restricții
lor practicate de către unele țări în
ce privește accesul la noile tehno
logii, ne străduim ca toate aceste
dezvoltări de noi sisteme de utilaje
— o bună parte prezentînd parame
tri de vîrf și necesitînd o clasă j su
perioară de precizie tehnologică —
să fie realizate astfel incit să sel re
curgă cit mai pu
țin la tehnică din
import. Atingerea
acestui obiectiv
implică un mare
efort în faza de
concepție, dublat
de laborioase ve
rificări
experi
mentale. Faptele
au dovedit că stimulind inițiative
creatoare, organizind cit mai bine
colaborarea dintre institute cu profile
diferite, folosind mai bine capacită
țile de autodotare ale institutelor, se
pot rezolva probleme din cele mai
grele.
în centrul preocupărilor cercetării
tehnologice stau desigur și progra
mele destinate îmbunătățirii calității
produselor, creșterii productivității
muncii, perfecționării metodelor de
lucru și reducerii consumurilor ma
teriale în propriile noastre între
prinderi, urmărind creșterea eficien
ței economice a producției și mări
rea competitivității mașinilor și pro
duselor românești pe piața interna
țională. în acest sens, introducerea
tehnologiilor moderne de control
structural și dimensional, automati
zarea manipulării pieselor, robotiza
rea fac obiectul a numeroase lu
crări cu aplicații prompte în indus
trie.
Confruntate cu ample programe
de cercetare-dezvoltare în toate do
meniile, unitățile din sistemul de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică al industriei constructoare
de mașini nu fac întotdeauna față
tuturor cerințelor, în multe cazuri
fiind necesară exercitarea unor op
țiuni în funcție de diferite criterii.
De fiecare dată, în activitatea noas-

ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE
CREATOARE CU CERINȚELE
MAJORE ALE PRODUCȚIEI

Dr. Inq. Aurel SANDU

director general al Institutului
central pentru construcții
de mașini
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performantă omologată la recepția
stofelor de un spectofotometru elec
tronic, care a constatat cu exactita
te absolută absența totală a orică
rei abateri de nuanță.
O maximă antică afirmă că a fi
necesar se învecinează cu a < fi posi
bil. Or, pentru întreprinderea „Do
robanțul" era necesar să accepte
oferta pentru a realiza planul la
export, pentru a-și consolida presti
giul și a-și lărgi cercul partenerilor
externi in perspectiva altor co
menzi. Era însă și posibil : unitatea
dispune de o excelentă bază tehnico-materială, de muncitori cu ex
periență, de înaltă calificare. Colec
tivul de muncă de aici, pornind de
la necesitatea amintită, prin cute
zanță, angajare muncitorească și in-

prin toate formele muncii politicoorganizatorice, pentru a menține la
cote ridicate și a dezvolta conștiința
muncitorească a întregului colectiv,
pentru angajarea plenară, responsa
bilă a fiecărui comunist, a fiecărui
muncitor in realizarea exemplară,
la un înalt nivel calitativ, a produc
ției destinată exportului.
Cea mai importantă realizare a
organizației de partid, care explică
toate celelalte rezultate, este stator
nicirea unui climat de muncă de
înaltă răspundere, avînd ca punct de
sprijin împlinirile pe plan profesional. Luată în parte, activitatea
fiecărui membru al colectivului nu
are
dimensiunile senzaționalului.
______ ,___________
însumate la scara întreprinderii,
faptele individuale, de muncă, reu
șitele personale dau consistență ma
rilor performanțe colective. Comu
nista Aurica Cîmpeanu din secția
filatură, care tși depășește constant
norma de lucru cu 12—15 la sută,
ne precizează : „Totul este să lucrezi
cu turație mare. După părerea mea
mașina trebuie simțită, trebuie s-o
îngrijești la timp și atunci și ea te
ascultă". Mihaela Ion, la rîndul ei,
ne spune : „Este drept că fiecărei
filatoare ii revin sarcini precise de
producție. Dar planul secției se
realizează cu contribuția tuturora.
De aceea nu ne este indiferent cum
lucrează colegele noastre, cu atit
mai mult cu cit noi, comunistele,
avem datoria să fim exemplu în
muncă și să le determinăm și pe
celelalte filatoare să ne urmeze".
Din cuvintele comunistei Eugenia
Grigorescu desprindem sentimentul
nobil al solidarității muncitorești :
„Sintem 13 lucrătoare pe schimb în
secția pieptănat, revenind fiecăreia
10 mașini de deservit. Practic însă,
ne ajutăm permanent, incit pot spu
ne că întreg colectivul răspunde do
buna funcționare a tuturor mașini
lor. Ne înțelegem minunat".
Climatul de muncă, coeziunea co
lectivului nu se bazează pe o armo
nie statică, liniară, ci, dimpotrivă,
pe confruntarea de idei, pe străda
niile continue de autodepășire, pe
discernămînt critic în alegerea so
luțiilor celor mai eficiente, pe re
ceptivitate la opiniile altora. Poate
cele mai edificatoare în acest sens
sint schimburile de păreri între
compartimentele de execuție și ate
lierul de proiectare. Nu o dată se
întîmplă ca proiectarea să propună
secțiilor modele dificile. Chiar dacă
ele sînt realizate în atelierul de ex
perimentare, lucrurile se complică
atunci cînd sînt trecute în producția
mare, iar factorii de execuție iși
manifestă uneori rezerve. „Putem
realiza modelul, dacă..." La aseme
nea discuții sint însă de față și re
prezentanții serviciilor tehnice, că
rora le revine datoria de a iniția
măsuri în consecință pentru a înlă
tura dificultățile ivite. Așa s-a intîmplat de fapt cind, ținind seama
de cerințele pieței externe, atelie
rul de proiectare a creat desene si
poziții coloristice de o mare com
plexitate. Reținerile au fost justifi
cate pină în momentul in care spe
cialiștii serviciilor tehnice au preluat sarcina modificării sistemului
de suveici și care, împreună cu
personalul muncitor din secțiile de
producție, au operat modificările
tehnice necesare. De altfel, atelierul
de proiectare, prin pasiunea creatoarelor de modele, prin măiestria
lor, reprezintă unul din avanooslurile puternice ale colectivului în
lupta pentru promovarea și afirma
rea noului. Toate creatoarele de
modele au trecut mai întîi prin
școala producției. Comunista Elena
Dumitrescu, șefa atelierului de crea
ție. cum i se mai zice comparti
mentului de proiectare, a plămădit
un puternic nucleu de creatoare de
modele, dezvoltîndu-le fantezia, in
ventivitatea, capacitatea de a nu
ceda in fața greutăților, de a avea
forța să demonstreze că modelele
propuse sînt uneori dificile, dar nu
imposibil de realizat.
Ascensiunea spre noi performanțe
a devenit una din constantele activi
tății harnicului colectiv de la „Do
robanțul" din Ploiești. Dacă in
urmă cu cîțiva ani, întreprinderea
ocupa cu regularitate locuri .fruntașe
în Întrecerea socialistă, în ultimii
doi ani ea s-a plasat pe primul loc
pe ramură. Demn de menționat este
că și anul acesta principalii indica
tori de plan au fost realizați și de
pășiți lună de lună. întreprinderea
ploieșteană, peste un an centenară,
este, în cel mai deplin înțeles al cuvîntului, o harnică familie muncito
rească, formată la flacăra vie a spi
ritului de răspundere revoluționar.

FAPTE ALE HĂRNICIEI
ȘI ABNEGA ȚIEI MUNCITOREȘTI
I

în zilele de 23, 24 și 25 august, în întreprinderi
unde activitatea s-a desfășurat fără întrerupere
Oamenil muncii de pe întreg cuprinsul țării au raportat la marea
sărbătoare națională de la 23 August importante realizări in îndeplinirea
planului, concretizate în cantități suplimentare de produse utile econo
miei naționale și solicitate la export, in asimilarea de noi produse cu
performante tehnice superioare, în sporuri de productivitate. în economii
de resurse materiale și energetice. Aceste realizări ilustrează răspunsul
muncitoresc, prin fapte, la vibrantele chemări adresate întregului popor
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a
acționa cu abnegație și spirit revoluționar pentru a îndeplini in cele mai
bune condiții planul pe acest an și pe întregul cincinal actual.
în unitățile industriale pe care ne-am obișnuit să le numim cu „foc
continuu", ca și în alte întreprinderi, oamenii muncii s-au aflat lă da
torie în zilele de 23, 24 și 25 august, înscriind pe graficele întrecerii noi
rezultate de seamă. Prezenți în aceste zile într-o serie de unități econo
mice în care pulsul muncii n-a contenit nici o clipă, corespondenți ai
„Scinteii" au transmis ieri vești îmbucurătoare despre activitatea plină
de dăruire și răspundere a acestor colective muncitorești.

Energeticienii —
permanent la datorie
PORȚILE DE FIER. Energeticie
nii de la Porțile de Fier I au intîmpinat sărbătoarea națională de la
23 August cu realizări notabile :
255 milioane kWh energie electrică
pulsați peste prevederile de plan în
sistemul energetic național de la
începutul anului. Acest succes, pre
cizează corespondentul nostru, Virgiliu Tătaru, a fost obținut în con
dițiile realizării unor economii de
310 000 kWh la consumul propriu.
Muncitorii, tehnicienii și inginerii
care își desfășoară activitatea în
această unitate reprezentativă a eco
nomiei și țării — unitate distinsă cu
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" — au o singură deviză :
„Prin muncă cit mai spornică, pa
triei cît mai multă energie electrică!"
Acționind în spiritul acestei devize,
ei au realizat numai în zilele de 23,
24 și 25 august o producție de 56 mi
lioane kWh energie electrică.
MUREȘ. Cei peste 1 000 de energeticieni de pe cele trei platforme
ale
întreprinderii electrocentrale
Mureș — Iernut, Fîntînele si Tîrnăveni — s-au aflat în zilele de 23, 24
și 25 august, asemenea altor colective
muncitorești, în haine de lucru. în
aceste zile, transmite corespondentul
nostru Gheorghe Giurgiu, prin ex
ploatarea judicioasă a utilajelor și
agregatelor și asigurarea funcționă
rii neîntrerupte a grupurilor ener
getice. ei au pulsat în sistemul ener
getic național, în plus față de sarci
nile de plan, 2,6 milioane kWh ener
gie electrică. Cu această cantitate,
energia electrică produsă suplimen
tar în acest an se ridică la mai bine
de 200 milioane kWh.
RIMNICU VÎLCEA. După cum co
munică corespondentul nostru. Ion
Stanciu, la parametrii maximi au
funcționat în aceste trei zile și cele
16 hidrocentrale ale Lotrului și Ol
tului, acești „luceferi energetici"
care totalizează o . putere insta
lată de aproape 1 Î00 MW. In
ginerul Constantin Forescu. directo
rul Tehnic al întreprinderii electro
centrale Rîmnicu Vilcea. pe care
l-am găsit la pupitrul de comandă,
a ținut să precizeze :
— în dimineața zilei de 23 August
am ridicat nivelul producției supli
mentare de energie electrică la
53 milioane kWh. pentru ca in ulti
mele trei zile să mai pulsăm în
sistemul energetic național, peste
sarcinile planificate, încă 450 000
kWh.

Din adîncuri —
cantități sporite
de cărbune și țiței

minerii sălăjeni celor două mari evenimente ale acestui an : aniver
sarea zilei de 23 August și împli
nirea a două decenii de la Con
greșul al IX-lea al P.C.R. st, totodată, intr-o certă premisă privind
încheierea
cu
succes# înainte
de termen, a actualului cincinal,
BERCA. Harnicul colectiv al Sche
lei petroliere Berea, județul Buzău,
comunică corespondentul nostru Stelian Chiper, a obținut in ultima pe
rioadă rezultate superioare în pro
ducție.
— în zilele de 23, 24 și 25 august —
ne spune inginerul Florea Matei —
colectivul nostru a reușit să sporeas-

— Atît în perioada premergătoare
marii noastre sărbători naționale,
cit și în zilele de 23, 24 și 25 august —
precizează tovarășul Gheorghe Oprea, secretarul comitetului de par
tid din combinat — la oțelărie am
reușit să elaborăm peste programul
zilnic circa 100 tone oțel. In ziua de
23 August am atins un autentic vîrf
de producție, realizînd cîte 4 șarje
rapide la cuptoarele 1 și 2 și cîte o
șarjă rapidă la cuptoarele 3, 4 și 5.
Rezultatele consemnate în aceste
zile întregesc bilanțul rezultatelor
obținute de la începutul anului și
pînă în prezent de metalurgiștii reșițeni, bilanț care cuprinde, între
altele, realizarea peste plan a 1 400
tone cocs metalurgic, 18 000 tone
fontă cenușie, 27 500 tone profile gre
le și semifabricate pentru forjă și
1 450 tone oțel-beton.
HUNEDOARA. Succesele obținu
te în cinstea marii sărbători națio
nale a poporului român de siderurgiștii hunedoreni au fost consolidate
în zilele de 23, 24 și 25 august prin noi
fapte de muncă, informează cores
pondentul nostru Sabin Cerbu. Printr-o organizare superioară a produc
ției și a muncii și prin folosirea cu
indici mai inalți a instalațiilor și
utilajelor siderurgice, ei au realizat
în cele trei zile, peste plan, 65 tone

depășite cu 33 la
23, 24 și- 25 august,
țiile au funcționat
vrate suplimentar
în valoare de 16,6

sută, în zilele de
aici toate instaladin plin, fiind li
la export
.......produse
____
milioane lei.
OCNA MUREȘ. Corespondentul
nostru, Ștefan Dinică, anunță că
aceste trei zile au fost deosebit de
rodnice și pentru chimiștii de la
Combinatul de produse sodice Ocna
Mureș, care au depășit planul la
producția fizică cu 30 tone silicat
de potasiu, 30 tone silicat de sodiu,
15 tone sodă caustică, 12 tone silicat
de sodiu solid și alte produse. Va
loarea producției-marfă suplimen
tară realizată în aceste zile depă
șește 350 000 lei. „In acest bilanț
muncitoresc — ne spune tovarășul
Constantin Onac, lnginerul-șef al
combinatului — se includ și reali
zările obținute la export. Cu pro
ducția livrată în aceste trei zile,
planul la export a fost depășit în
perioada care a trecut din august cu
400 tone sodă caustică și 20 tone
silicogen".
SLOBOZIA. Zilele de 23, 24 șl 25
august au fost pentru chimiștii Com
binatului de îngrășăminte din Slo
bozia zile in care au obținut suc
cese de seamă — comunică cores
pondentul nostru Mihai Vișoiu. Ei
au realizat suplimentar o producție
de 1 500 de tone îngrășăminte lichi
de, însemnate depășiri înregistrind
și Ia azotat de amoniu șl uree. Demn
de relevat este faptul că întreaga
producție realizată a și fost livrată
la export.

Șantierelor —
mai multe materiale
de construcții

că producția zilnică de țiței cu 10 torie/
iar cea de gaze de la 1,6 la 1,8 mi
lioane Nmc. De asemenea, la gazo
lină, făță de planul zilnic de 1.6
tone, am ajuns la peste 2 tone. Organizîndu-ne mai bine întreaga ac
tivitate, în ziua de 24 august, am
pus în funcțiune, cu 5 zile înainte
de termen, o sondă de țiței, una de
gaze și am început reparațiile capi
tale la încă 10 sonde de țiței. S-au
evidențiat, prin rezultatele obținute,
brigăzile de producție conduse de
Vasile Bonciu, Nicolae Dumitrache
și Ion Pintea, care au extras supli
mentar 30 tone țiței și 450 000 Nmc
gaze.
MOINEȘTI. Petroliștii din cadrul
Trustului de foraj-extracție Moinești
s-au aflat în aceste zile de sărbă
toare la posturi, transmite corespon
dentul nostru Gheorghe Baltă.
Obiectivul principal l-a constituit
punerea în funcțiune înainte de ter
men a celor trei sonde noi de la
Șipotești, Chilii și Contești. Ingine
rul Mircea Refec, directorul trustu
lui, ne-a informat că în cinstea zilei
de 23 August petroliștii din această
zonă au pus în funcțiune 16 noi
sonde de mare și medie adîncime, adică de două ori mai multe decît me
dia lunară realizată în acest an. Tot
odată, pentru stimularea afluxului
de țiței în sonde au fost efectuate în
aceste zile numeroase operațiuni
tehnologice, care vor duce la un plus
de producție de circa 8 000 tone țiței.

VALEA JIULUI. Hotărîți să răs
pundă prin noi fapte de muncă che
mării vibrante a secretarului ge
neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. de a da patriei
cît mai mult cărbune, minerii din
Valea Jiului și-au desfășurat activi
tatea in „foc continuu" și în zile
le de 23, 24 și 25 august, transmite co
respondentul nostru Sabin Cerbu. în
toate cele 10 mine și cariere de su
prafață din acest bazin carbonifer
s-a muncit cu dăruire și elan re
voluționar pentru a spori producția
de cărbune. Ca urmare, prin apro
vizionarea corespunzătoare a frontu
rilor de lucru, organizarea superioa
ră a activității tuturor brigăzilor de
mineri și folosire rațională a teh
in vetrele cu „foc nestins"
nicii din dotare, în aceste trei zile
s-au extras 71 000 tone cărbune cocale metalurgiei
sificabil și energetic. O contribuție
REȘIȚA.
Oamenii muncii de pe
importantă au adus minerii de la
platforma „cetății de foc" a Reșiței,
Lonea. Petrila. Lupeni și Vulcan.
relatează corespondentul nostru Ion
Totodată. în aceste zile, formații de
D. Cucu, s-au aflat și în aceste zile
electromecanici au efectuat revizii și
la
datorie.
reparații la o serie de utilaje și in
stalații miniere de maximă impor
tantă.
VOIVOZI. In pragul marii noastre
sărbători naționale — ne spune ing.
Ani secetoși au mal fost.
Mihai Iosub, directorul întreprinderii
Agricultorii din județul Olt
miniere Voivozi, județul Bihor —
s-au mai . confruntat cu
colectivul nostru a înregistrat un
precipitațiile scăzute, cu
succes de prestigiu : un milion tone
temperaturile ridicate. Trei
lignit net sortat extras din subteran
ani la rind. norii și-au
și cariere de la începutul anului. Un
slobozit apa dătătoare de
bilanț care se constituie de la sine
liniște și belșug, cu zgircelntr;-un record, dat fiind faptul că
nie. in mod capricios —
am’atins acest nivel de producție cu
deseori cind și unde, nu
mai bine de 50 de zile înainte de
trebuia, ori prea devreme,
termenul planificat.
ori prea tîrziu. ori prea
Zilele de 23, 24 și 25 august au fost
puțin. Dar. arșiță ca in
aici, la Voivozi, zile record, preci
acest an, spun bătrinii. n-a
nostru loan
zează corespondentul
mai fost de mult pe aceste
Laza. In abatajele din sectoarele Culocuri.
zap, Suplac și Jurteana II. brigăzile
Dacă o caniculă de pro
conduse de minerii Teofil Gavriș,
porțiile celei actuale, s-ar
Dumitru. Gui și Florian Linear au
fi abătut peste aceste
realizat viteze de avansare de 3—3,5
locuri cu două decenii în
metri, depășind astfel planul cu 1—2
urmă, omul ar fi fost cel
fîșii. echivalente cu 250—300 tone
care ar fi cedat in lupta
lignit. Pulsul unei activități bine or
cu natura. Lipseau mijloa
ganizate a fost evident și la lucră
cele materiale cu care să
rile de pregătiri miniere, unde or
poată fi preintimpinată ca
tacii lui Miron Juca, de pildă, dor
lamitatea.
nici de a-și doborî propriul record
Așa se explică faptul că,
de 221 metri liniari, au consemnat
în condițiile cind șeceta
în fiecare schimb viteze superioare
persistă de patru ani. iar
cu un metru. Toate aceste fapte de
in actualul an agricol este
muncă atestă hotărîrea fermă a mi
mai aprigă ca oricind. la
nerilor bihoreni de a da țării peste
principalele culturi deși nu
plan, numai in această lună, 10 000
s-au realizat recoltele pe
tone lignit, de a ridica astfel la peste
care oamenii și le-au pro
190 000 tone producția suplimentară
pus și pentru care au mun
obținută de la începutul anului.
cit din răsputeri, pină acum
SĂRMĂȘAG. La întreprinderea
____
sînt notabile :
rezultatele
minieră „Sălajul" din Sărmășag. in
peste 4 600 kg producție
formează corespondentul nostru. Eu
medie la orz, 3 600 kg la
gen Teglaș. s-au extras’ suplimen
hectar la griu. Nu intîmtar, în zilele de 23, 24 și 25 august,
plător și nu lesnicios s-a
peste 100 tone cărbune.
ajuns la acestea. Secetă a fost și la se— Pînă la sfîrșitul lunii — pre
mănat, și înainte și după.
cizează Beniamin Coapși, secretarul
Afinarea solului, alegerea
comitetului de partid — minerii din,
întreprinderea noastră vor extrage.
cu grijă a soiurilor, epoca
11 400 tone cărbune net peste sarci
de însămînțare optimă cit
nile de plan pe cele 8 luni ale amai scurtă, irigațiile de a-.
nului. Aceste rezultate se constituie
într-un ales omagiu adus .de către . _

FIENI. Oamenii muncii de la Com
binatul de lianți și azbociment din
Fieni, unitate distinsă cu înaltul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste", au
obținut și in zilele de 23, 24 și 25 au
gust rezultate remarcabile in acti
vitatea productivă, relatează cores
pondentul nostru, Gheorghe Manea,
în aceste trei zile, aici au fost
realizate, peste prevederi, 3 600 tone
ciment, 300 tone vâr și 14 km tu
buri din azbociment.
— Se poate aprecia că pentru co
lectivul nostru a devenit un titlu de
răspundere din a realiza producții
sporite, în condiții de eficiență ri
dicată — ține să ne spună maistrul
Gheorghe Mihăescu, secretarul comi
tetului de partid din combinat. Mai
exact, In perioada care a trecut din
acest an am produs, suplimentar,’
88 000 tone ciment, 4 500 tone var și
60 km tuburi din azbociment.
TURDA. Și la Combinatul de lianți
cocs metalurgic și 80 tone fontă. Cu
și materiale refractare din Turda,
realizări deosebite se înscriu oțelaril
comunică din judtețul Cluj coresponde lâiițV&M.-l, care a.u prpclus in
Oprea, s*‘a'lu
aceste'Zile, peste prevederi, TOO''tone M tdentul.rfdstru,tMarin
crat in aceste zile atit în carierele
de oțel de calitate superioară și lade
calcar,
cît
și
în
secțiile
cu foc
minatorii de la laminorul de 800 mm,
continuu. Aici s-au remarcat, prin
care au obținut suplimentar o pro
rezultatele obținute, formațiile con
ducție de 65 tone laminate grele fi
duse de maiștrii loan Giurgiu, de la
nite.
cuptoarele de clincher, Ioan Mircea,
TULCEA. Zilele de 23, 24 și 25 august
de la morile de ciment, Ilie Hideg,
au fost și pentru colectivul Combi
de la transporturi, și Romul Borza,
natului metalurgic Tulcea zile de
de la sectorul mecano-energetic, care
muncă susținută — comunică cores
au realizat in cele trei zile peste
pondentul nostru Neculai Amihule200 tpne ciment și 100 tone var in
sei. Se remarcă, prin rezultatele ob
plus față de plan.
ținute, oamenii muncii de la secția
HOGHIZ. In zilele de 23, 24 șl 25
nr. 1, care au depășit producția zil
august, transmite
corespondentul
nică cu două șarje la toate cele cinci
nostru, Nicolae Mocanu, cimentiștii
cuptoare aflate în funcțiune. In an
de la Combinatul din Hoghiz s-au
samblu, producția realizată peste
aflat la posturile lor : lingă cuptoa
prevederi, în cele trei zile, de me
rele de clincher, lingă mori, in ca
talurgiștii tulceni se ridică la peste
riere sau pe rampa de încărcare.
150 tone feroaliaje de cea mai bună
in mod exemplar și asiguMuncind
calitate.
rind funcționarea in bune condiții a
utilajelor, ei au yeușit ca în cele
Suplimentar —
trei zile să realizeze o producție
suplimentară de I 800 tone ciment.
produse chimice
La acest succes și-au adus o con
tribuție
deosebită formațiile conduse
utile economiei naționale
de maistrul loan Matei, care au de
PITEȘTI. Vești bune transmite, șl
servit morile, de maistrul Constantin
corespondentul
nostru, Gheorghe
Tudose, care au asigurat încărcarea
Cîrstea, de la Combinatul petrochi
și expedierea neîntreruptă a cimen
mic de la Pitești, unde, de' la înce
tului către beneficiari, precum și
putul anului, s-a obținut o producformația condusă de Ștefan Covacs,
ție-marfă industrială suplimentară
care a supravegheat și întreținut în
în valoare de 80 milioane lei, iar
perfectă stare de funcționare echi
prevederile de plan la export au fost
pamentele tehnologice..

Desigur, cronica rezultatelor colectivelor muncitorești care in aceste
zile de sărbătoare s-au aflat la datorie_ este
________________
___ ,_________
mult mai amplă.
Ele ilustrează hotărîrea nestrămutată a oamenilor muncii de a consolida și dez
volta realizările obținute in întîmpinarea zilei de 23 August, de a
acționa fără preget pentru a îndeplini exemplar, la toți indicatorii, pla
nul pe acest an hotârîtor al actualului cincinal, în vederea asigurării
progresului necontenit al patriei socialiste.

Ilie ȘTEFAN

Normele internaționale privind
stofele de lînă de cea mai bună ca
litate admit o abatere de nuanță de
minus sau plus un ton, greu de se
sizat pentru un ochi neexperimen
tat ; condiție pe care nu multe țe
sătorii o pot îndeplini. O firmă bri
tanică a făcut insă întreprinderii de
stofe „Dorobanțul" din Ploiești o
ofertă puțin obișnuită : livrarea la
un anume termen a unei impor
tante cantități de stofe din lină cu
abatere de nuanță zero, înainte ca
oferta să fie acceptată, comitetul de
partid, împreună cu biroul
exe
cutiv al consiliului oamenilor muncii
au examinat situația pe toate fețele.
S-a pus problema dacă este cazul
ca întreprinderea să-și asume o ase
menea răspundere. Au fost șl anu
mite rețineri, însoțite insă de un șir
de argumente : termenul scurt de li
vrare, utilaje neadecvate pentru asemenea țesături, riscul de a com
promite materie primă scumpă,- lină
'extrfem.”de fina, Tdptul că <;prA-/
gătirea profesională a țesătoare
lor nu fusese solicitată pînă acum la
asemenea cote de exigență. Dar ma
joritatea celor consultați au fost de
părere că nu trebuie împărtășită
soluția minimei rezistențe, aceea de
a se renunța la ofertă, pornindu-se
de la premisa că unitatea dispune de
capacitatea tehnică, de forțele umane
necesare pentru a face față exigen
țelor partenerului extern. Pledau in
plus exemplele de responsabilitate șl
angajare ale colectivului in depăși
rea unor situații similare.
De bună seamă, pentru onorarea
la termen
și la nivelul calitativ’
cerut de firma străină a acestei co
menzi erau necesare reorganizarea
fluxului de producție, schimbarea
priorităților, a lucrului pe războaie,
introducerea rapidă a unor noi teh
nologii. în acest scop au fost anali
zate cu
atenție forțele
printr-o
largă consultare a specialiștilor, a
muncitorilor cu experiență politică
și profesională, a fost stabilit un
plan de acțiune care a circumscris
cu exactitate răspunderile serviciilor
de' concepție și tehnologice, ale co
muniștilor din aceste compartimen
te, a fost constituit un colectiv al
activului de partid care a primit
sarcini precise. De asemenea, comi
tetul de partid a exercitat, prin
membrii săi, un control operativ
asupra îndeplinirii planului de ac
țiune, intervenind la timp pentru
înlăturarea unor dereglări. Totodată,
prin diferite forme ale muncii poli
tico-educative, s-a apelat la con
știința muncitorească a textilistelor.
Prin munca sa fără preget, colecti
vul a fost și de acea-stă dată la înăl
țime, înscriind în palmaresul Succe
selor o remarcabilă performanță ; o

CAMPANIA AGRICOLĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR

Oameni în. lupta apriga cu
provizionare, răsărire și în
treținere, lucrările de în
treținere manuale și meca
nice la culturile prăsitoare
s-au constituit în tot atîtea verigi-cheie ale unui
lanț tehnologic bine elabo
rat și aplicat pentru condi
ții' specifice.
Irigațiile — cheia de bol
tă a întregii bătălii, ne
apar ca lucrarea cea mai
impresionantă, la care au
participat mii și mii de
oameni. De la I.E.E.L.I.F.
Caracal aflăm că numai in
perioada mai-iulie la plan
te au ajuns 284 milioane
metri cubi de apă, echiva
lentul a două lacuri ca cel
al hidrocentralei Strejești
— primul și cel mai mare
lac de acumulare din ju
deț. de pe riul Olt. Dar,
nu numai in cele trei luni
menționate s-a irigat, ci
din toamnă pînă în prezent.
în treacăt fie spus, cele
cinci mari sisteme de iri
gații aflate în exploatare
în județ ar fi putut asigu
ra mai multă apă la rădă
cinile plantelor. Datorită
întreruperilor în alimenta-,
rea cu energie electrică, nu
au putut fi irigate la timp
și suficient întinse supra
fețe cu diferite culturi.
în funcționarea marilor

sisteme de irigații au fost
necazuri și de altă natură.
In ziua de 23 august. Mihai
Păunescu, din C.A.P. Osica
de Sus, ce se afla cu for
mația sa la mutarea țevi
lor, ne spunea că se află
la a patra udare la porumb. De ce. la această
dată de abia la a patra 1
Ne explică inginerul-șef
Dumitru Buznea : „Toate
lucrările au fost efectuate
la timp, cultura arată bine,
se vede. Ar fi arătat și
mai bine dacă puteam asi
gura 5—6 udări insă da
torită defecțiunilor, plotul
17 a funcționat cu mari în
treruperi, ca și întreg sis
temul Bucșani-Cioroiu".
Dar bătălia pentru apă
desfășurată în acest an în
județul Olt nu s-a limitat
nicidecum doar la marile
sisteme de irigații.
Orice susur de apă, cit
de mic, este îndreptat că
tre plante. La Studina.
1878 hectare cu porumb,
floarea-soarelui si sfeclă
de zahăr sint irigate prin
sistemul Stoenești-Vișina.
„Cum aceasta nu reprezin
tă decît circa jumătate din
totalul suprafeței arabile,
iar din martie pînă acum
norii ne-au stropit lanuri
le de 7 ori cu un total de
9 litri apă pe metru pă-

trat — precizează Florei
Popescu, primarul comunei
— ne-am preocupat de aplicarea unor soluții com
plementare.
Din
piriul
Grădinile, prin udarea gra
vitațională. am asigurat
irigarea prin brazde a 80
hectare din fermele 3 și 5
ale asociației de legume.
Intr-o zonă sub pantă, in
care de multi ani se pre
lingea apa, am dezpotmolit cu draglina locul și am
captat două izvoare cu un
debit de 500 metri cubi pe
oră, apă pe care am acu
mulat-o in bazinul de retenție Studina. de
unde
irigăm . încă 260 hectare".
O activitate tenace pen
tru udarea prin brazde, din
piraie, puțuri, izvoare cap
tate sau dirijate gravitațio
nal. cu butoaiele, furtunuri
și găleata, am intilnit pe
parcursul documentării in
multe alte locuri din ju
deț. La Scornicești. se udă
din piriul Plapcea. în con
siliul agroindustrial Stoicănești — din Vedea și
Dorofei. Totodată. aici,
unde pînza freatică se află
la mare adîncime în plat
forma Boianului. apa este
adusă la plante din 5 pu
țuri forate contribuind la
Irigarea a 590 hectare. La
asociațiile economice Co-

rabia, Drăgănești si Strejești, fermierii ne-au ară
tat irigarea prin . brazde,
prin blocarea canalelor de
aducțiune și dirijarea apei
pe rigole. In nord, pe
platforma Cotmeanei, unde
apa de la mare adincime
se adună cu zgîrcenie in
unele puțuri din văi. a
fost adusă cu cisternele și
găleata la rădăcinile pomi
lor însetați, din consiliile
unice Spineni și Verguleasa.
La cultura mare, se află,
datorită reliefului și condi
țiilor naturale, suprafețe
întinse cultivate în sistem
ncirigat, pregătite tehnolo
gic in acest sens, ce re
simt, firește, mai accen
tuat lipsa precipitațiilor.
La C.A.P. Dobrosloveni —
ca să nu ne referim la
nordul județului, mai vi
tregit — pină acum au fost
două ploi, amindouă scurte
și cu apă putină. Prima,
pe 4 mai. a căzut inegal ;
a doua, pe 17 iulie, a fost
nefolositoare pentru po
rumb. ..Cred că vom obți
ne in jur de 3 000 kg po
rumb în medie la hpctar.
Ceea ce este puțin, nu ne
poate mulțumi — ne spu
nea maistrul mecanic Ion
Gheorghe. președintele unității. Noi am obtinut. în

însemnări despre
o familie muncitorească
formată la flacăra vie
a spiritului revoluționar
credere în forțele proprii, a transfor
mat posibilitatea în realitate, producind stofe cu abatere de
‘ nuanță
zero. Totodată, exemplu] menționat
ilustrează convingător cîteva din
tre trăsăturile stilului de muncă al
organizației de partid : abordarea și
soluționarea cu operativitate a pro
blemelor ivite, promovarea cu în
drăzneală a noului, repartizarea ju
dicioasă a forțelor, aplicarea rigu
roasă a principiilor muncii colective,
paralel cu creșterea răspunderii
personale, organizarea temeinică a
controlului îndeplinirii sarcinilor.
Am amintit de prestigiul între
prinderii. In această privință tre
buie precizat că partenerul străin
nu s-a adresat întîmplător unității
ploieștene. Și nu s-a adresat întîm
plător deoarece marca fabricii „Do
robanțul" a devenit deja un garant
de calitate. Astfel, în anul 1982,
secretariatul internațional al linii i-a
acordat dreptul să aplice însemnul
„Woolmark" pe stofele produse.
„Obținerea acestei licențe — ne
spunea ing. Teodor Nemțoiu, secre
tar adjunct al comitetului de par
tid, — reprezintă intr-adevăr o pres
tigioasă consacrare internațională,
dar implicit și asumarea unei deo
sebite răspunderi, deoarece, în ca
zul in care calitatea stofelor livrate
nu' corespunde normelor stabilite,
licența este retrasă. O asemenea si
tuație este cu totul de nedorit. De
aceea, organizația noastră de partid
are datoria să acționeze permanent,

condiții de neirigat și 8 500
kg porumb boabe la hec
tar. Dacă in acest an se
ceta nu ar fi fost peste
așteptări, nu ne mulțu
meam nici cu 15 tone".
Se apropie ceasul de
bilanț al tuturor acestor
mari eforturi. „Experiența
din ultimii ani ne-a fost
de mare folos in acest an
— ne spunea Stelică Dănciulescu. organizatorul de
partid al consiliului unic
Izbiceni. Organizațiile de
partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din consiliul
nostru au trecut cu nota
maximă acest aspru exa
men. De aceea, dacă pro
ducțiile record de porumb
pe care ni le-am propus
vor fi diminuate cu citeva
mii de kilograme la hectar,
acestea tot vor fi mai mult
decît duble fată de cele
realizate cu cîtiva ani în
urmă. Rezultatele obținute
în apriga confruntare cu
seceta din acest an ne-au
întărit încrederea în posi
bilitățile De care le avem,
în propriile forte. Cu sigu
ranță că experiența de
acum, experiența din ulti
mii ani va fi utilizată cu
și mai mare succes în
viitor. Experiența acumu
lată ne va fi de folos să
ne depășim pe noi înșine
in anii agricoli cit de cit
normali, cu condiții măcar
puțin mai bune față de
acelea din prezent".

Mihai
GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii

Constantin VARVARA
Constantin CAPRARU
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CONDUCĂTORULUI IUBIT AL PARTIDULUI Șl POPORULUI,
CELE MAI ALESE GlNDURI DIN PARTEA ÎNTREGULUI POPOR!
De pe întregul cuprins al patriei, vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu,

cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă
însuflețiți de' puternica dumnea
voastră personalitate, de înaltul
exemplu de dăruire , și abnegație cu
care v-ați consacrat slujirii patriei,
încrezători in idealurile luminoase
ale socialismului și comunismului,
pe care le promovați cu deosebită
forță și remarcabilă angajare, vă
adresăm din adineul inimilor cele
mai vii mulțumiri și recunoștința
fierbinte pentru tot ceea ce faceți ca
scumpa noastră patrie să devină
mereu mai înfloritoare, pe făgașul
de biruință pe care l-ați trasat cu
admirabilă clarviziune și magistrală
prevedere in urmă cu 20 de ani,
la istoricul Congres al IX-le'a al
partidului, moment crucial, declan
șator de noi elanuri in construcția
socialistă a țării — se menționează
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R.

către tovarășa Elena Ceaușescu,
eminent om politic, patriot înflăcărat
și savant de renume mondial, care
îndrumă cu înaltă competență și dra
goste de mamă formarea copiilor ca
oameni de nădejde ai unei societăți
în care învățămintul, știința și cuN
tura deschid porți largi împlinirii
personalității copiilor patriei, formă
rii acestora ca viitori constructori ai
comunismului, continuatori ai împli
nirilor socialiste de azi.
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că toți
purtătorii cravatelor roșii cu tricolor
și șoimii patriei din întreaga țară,
participînd activ, pe măsura vîrstei,
la măreața epopee a edificării, socia
lismului in România, se pregătesc
cu dăruire și răspundere pentru a
prelua in viitor ștafeta muncii și
luptei revoluționare, crescînd și formindu-se ca cetățeni înaintați în spi
ritul dragostei și devotamentului ne
mărginit față de patrie, partid și po
por, față de cauza socialismului și
comunismului.

îndeplinind neabătut hotărîrile
partidului și statului nostru, indica
țiile și orientările dumneavoastră
generatoare de noi energii, oamenii
muncii din Alba, sub conducerea or
ganizației județene de partid, au
obținut in rodnica epocă inaugurată
In telegrama adresată de MINIS
de Congresul al IX-lea remarcabile TERUL APĂRĂRII NAȚIONALE se
succese in activitatea economică și arată : Cu prilejul celei de-a 41-a
socială a județului, evidențiate de aniversări a victoriei revoluției de
creșterea de peste 5 ori a producției eliberare socială și națională, anti
industriale, dublarea numărului per fascistă și antiimperialistă de la 23
sonalului muncitor, creșterea de August 1944 — eveniment de impor
peste 3 ori a productivității muncii tanță cardinală în viața poporului ro
in industrie, dublarea producțiilor mân — Consiliul de conducere al
agricole și animaliere, înfăptuirea Ministerului Apărării Naționale, în
unor importante realizări in dome numele întregului personal al arma
niul desfaceriloi- de mărfuri către tei, vă adresează cele mai alese glo
populație, al asistenței sanitare, in- duri și sentimente de profundă pre
vățămîntului și culturii.
țuire și nemărginită gratitudine pen
Acum cînd întregul partid și popor tru uriașa și rodnica activitate pe
cinstește cu mîndrie și nespusă care o desfășurați în fruntea parti
bucurie cea de-a 41-a aniversare a dului și a țării, în scopul edificării
revoluției de eliberare socială și socialismului și comunismului in
națională, antifascistă și ântiimpe- scumpa noastră patrie,
Republica
riaiistă din August 1944, măreața Socialistă România, al înfloririi eco,.Epocă Nicolae Ceaușescu", răspun- nomico-sociale și asigurării indepen
zind inflăcăratelor dumneavoastră denței și suveranității sale naționale.
chemări formulate la recenta Plenară
tuturor oamenilor mun
a Comitetului Central și a activului cii,Asemenea
militarii sînt mîndri că, în cei 41
central de partid, oamenii muncii din ' de ani
de construcție socialistă, de
industrie, agricultură, din celelalte
liberă și demnă, se detașează
ramuri ale economiei județului, viață
perioada inaugurată de isto;
depun eforturi susținute pentru în pregnant
Congres al IX-lea- al partidului
deplinirea prevederilor de plan pe ricul
—
cea
mai
dinamică și bogată în re
acest an și pe întregul cincinal,
din întreaga existență a po
punind astfel o bază trainică reali alizări
român — .care a făcut din
zării sarcinilor stabilite pentru anul porului
patria noastră un stat industrial1986.
agrar modern, cu o economie, știință
și cultură înfloritoare, cu un stan
Sintem mîndri că libertatea noas dard de civilizație tot mai ridicat și
tră cucerită. în fierbintele August un imens prestigiu internațional.
1944 și-a aflat adevărata rodnicie și Toate aceste magistrale înfăptuiri
se însoțește cu victorii fără prece sînt indisolubil legate de gîndirea
dent. in toate domeniile vieții eco cutezătoare și activitatea prodigioasă
nomice și sociale ale patriei, in lumi a dumneavoastră, mult stimate tova
noasele decenii inaugurate de Con rășe Nicolae Ceaușescu,’strălitcit stra
gresul al IX-lea al partidului, pe teg și ctitor de. țară nouă',' erou între
rioadă intrată definitiv. în conștiința eroii neamului, conducător comunist
poporului român și a întregii uma încercat, personalitate de excepție a
nități drept „Epoca Ceaușescu" — se vieții politice contemporane, al că
relevă în telegrama COMITETULUI rui nume este cunoscut și respectat
JUDEȚEAN CONSTANTA AL P.C.R. pe toate meridianele globului. .
Magistrala dumneavoastră operă
Ca urmare a preocupării neslăbite
teoretică și practică, mult stimate pe care o manifestați pentru întări
tovarășe secretar general, acțiunile rea capacității de apărare a patriei,
de istorică anvergură, pe care le armata vă datorează profilul ei revo
întreprindeți, au determinat in so luționar, înaltul nivel de instruire și
cietatea românească mărețele trans educare. înzestrarea modernă, legătu
formări revoluționare devenite reali ra indestructibilă cu întreaga națiu
tate vie. motiv de inaltă satisfacție ne, integrarea cu toată ființa în via
și de nețărmurită încredere a între ța social-economică și politică a țării.
gii națiuni in partid, împliniri care
La sărbătoreasca aniversare a glo
au făcut ca România socialistă să rioasei
revoluții din August 1944, os
se înfățișeze ca o țară cu o econo tașii țării
reînnoiesc legămîntul
mie puternică. în plin avint. cu un sacru de a își
fi gata în orice moment
popor stăpin pe destinele sale, ce ca, la chemarea
patriei și partidului,
și-a asigurat conștient înalta misiu
ordinele dumneavoastră, mult sti
ne de a făuri societatea socialistă și la
mate tovarășe comandant suprem, să
comunistă.
împreună cu întregul popor,
Sub înțeleaptă dumneavoastră con apere,
cuceririle revoluționare, independen
ducere și îndrumare, mult stimate ța,
suveranitatea și integritatea teri
și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, torială a Republicii Socialiste Româ
am durat in această zonă a țării
nia.
ctitorii care vor vorbi peste veacuri
despre geniul creator al poporului
Cei 41 de ani ai libertății noastre
român dornic să-și construiască un au fost marcați de inconfundabila
mare viitor. Stau mărturie a rodni pecete a ultimelor două decenii de
cei perioade inaugurate de Congre cînd în fruntea națiunii noastră vă
sul al IX-lea al partidului, pe aceas aflați dumneavoastră, mult stimate
tă vatră de adincă istorie și cute tovarășe secretar general, cel mai
zătoare împliniri socialiste, Canalul iubit și stimat fiu aț poporului ro
Dunăre — Marea Neagră. Combina mân. arhitectul .României moderne,
tul petrochimic Midia, platformele eroul intre eroii neamului, persona
de foraj marin, centrala nuclearo- litate de cel mai inalt prestigiu a
electrică de la Cernavodă, marile și vieții politice mondiale, care ați de
modernele șantiere navale, vastele terminat apariția unui suflu nou in
sisteme de irigații ce străbat ogoa modul de a gîndi și acționa ’al po
rele. minunatele stațiuni de odihnă porului, ceea ce a condus la trans
și tratament de pe litoralul româ formări cu adevărat revoluționare in
nesc al Mării Negre, viața nouă a întreaga viață politică, economică și
oamenilor din satele și orașele ju socială a patriei, la înfăptuiri nemaidețului.
întîlnite in multimilenara noastră
Vă asigurăm, mult stimate și iu istorie, ce vor rămîne înscrise
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că de-a pururi în hronicul de aur
sintem hotăriți să ne intensificăm al neamului ca aparținînd „Epocii
eforturile pentru a traduce în viață, Nicolae Ceaușescu" — se menționea
in mod neabătut, politica internă si ză in telegrama COMITETULUI JU
internațională a partidului si statu DEȚEAN COVASNA AL P.C.R.
lui nostru, la a cărei elaborare și
Vă raportăm, mult stimate și iu
înfăptuire vă aduceți o contribuție bite tovarășe secretar general, că,
inestimabilă, istoricele hotăriri ale animați de însuflețițoarele dumnea
Congresului al XIII-lea, integrin- voastră îndemnuri ■'•și chemări, oa
durne unanim în munca eroică, a menii muncii din industria județului
întregii națiuni socialiste, angajată Covasna, respecțîndu-și cuvîntul dat,
plenar in făurirea pe pămîntul au reușit să recupereze în cea mai
scump al patriei a visului de aur mare parte restanțele din prima
al umanității — comunismul.
parte a anului, creind premise certe
pentru a incheia anul — și în con
Cu inimile vibrînd de adîncă și secință, întregul cincinal — cu înde
nețărmurită dragoste, în numele mi plinirea integrală a sarcinilor ce ne
lioanelor de copii ai României so revin din Planul național unic de
cialiste, pionieri, școlari și șoimi ai dezvoltare economico-socială. în ace
patriei, vă adresăm, cu prilejul celei lași timp, lucrătorii ogoarelor noas
de-a 41-a aniversări a revoluției de tre, acționînd zi-lumină, utilizînd cu
eliberare socială și națională, anti mai multă chibzuință toate forțele
fascistă și antiimperialistă din Româ de care dispunem, au încheiat in
nia. acum. ,cînd întreaga națiune o- bune condiții lucrările actualei cam
magiază aniversarea a 20 de ani de panii agricole.
la istoricul Congres al IX-lea al
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
partidului, cele mai alese sentimente Nicolae
Ceaușescu, de hotărirea
de fierbinte recunoștință pentru mi noastră nestrămutată
a acționa
nunatele condiții de muncă și învă cu toată abnegația și derăspunderea
țătură asigurate tuturor copiilor țării, revoluționară
pentru
înfăptuirea
pentru înalta grijă părintească cu neabătută a obiectivelor planului
care partidul, dumneavoastră perso
1986—1990 adoptat de cel
nal ocrotiți copilăria fericită a tine cincinal
de-al XIII-lea Congres al Partidului
relor vlăstare ale patriei — se spune Comunist Român, aducî.ndu-ne în
în telegrama biroului CONSILIU acest fel prinosul de recunoștință ce
LUI NATIONAL AL ORGANIZA
v-o datorăm pentru tot ceea ce ați
ȚIEI PIONIERILOR.
făcut și faceți spre binele și prospe
Pentru tot ceea ce ați făcut și fa ritatea poporului român.
ceți spre fericirea și bunăstarea po
porului nostru, pentru progresul ne
La acest 23 August al celui de-al
contenit al patriei și copilăria feri
cită a celor mai tineri fii ai ei, vă 20-lea an de la Congresul al IX-lea
rugăm să primiți, mult iubite tova al partidului, deschizător al celei mai
rășe Nicolae Ceaușescu, cele mai cal rodnice ere de creație și construcție
de mulțumiri, sentimentele noastre de din întreaga istorie a tării — Epoca
profundă dragoste, stimă și aleasă Ceaușescu — împreună cu Întreaga
prețuire, devotamentul și gratitudi națiune îndreptăm spre dumneavoas
nea nemărginită a tuturor copiilor
tră prețuirea și recunoștința noastră
țării.
Cu adine respect, gindurile și re fierbinte pentru tot ceea ce ați făcut
cunoștința fierbinte a celor mai ti și faceți spre înflorirea economică și
nere vlăstare ale patriei se îndreaptă socială a patriei, spre sporirea bună

stării materiale și spirituale a po
porului, pentru creșterea rolului și
contribuției României in edificarea
unei lumi mai bune și mai drepte,
a înțelegerii, cooperării și păcii pe
planeta noastră — se arată îh tele
grama Biroului Executiv al CON
SILIULUI
NATIONAL
PENTRU
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE. Cu de

plină îndreptățire, la marea ei săr
bătoare. națiunea română își cinsteș
te cu. emoție și dragoste conducăto
rul. pe cel mai iubit fiu, care, in
virtutea patriotismului său înflăcărat,
a respectului față de adevărul isto
ric, a claryiziunii in analiza științifi
că a realităților și cerințelor epocii
contemporane, i-a restituit însemnă
tatea și demnitatea, i-a reafirmat ro
lul in construirea, civilizației socia
liste și comuniste, i-a stabilit — prin
înaltul prestigiu ăl operei sale teo
retice și practice,. prin întreaga po
litică internă și externă a partidu
lui și statului — locul ce i se cu
vine între națiunile lumii.
Recunoscînd, între meritele dum
neavoastră excepționale de ctitor al
României moderne,
calitatea
de
făuritor al primei politici de largă
perspectivă în domeniul științei și
progresului tehnic, devenită parte In
tegrantă a Programului partidului,
cinstind opera dumneavoastră de

mult iubite șl stimate, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, întreaga gratitu
dine și recunoștință pentru rolul de
terminant pe care-I aveți, în funda
mentarea și înfăptuirea politicii in
terne și internaționale a partidului
și statului, pentru remarcabila acti
vitate. pe care o desfășurați pe plan
internațional.
Urmînd
luminosul
dumneavoastră exemplu de slujire
fără preget a țelurilor supreme ale
partidului și poporului, vă asigurăm,
mult iubite și stimate tovarășe co
mandant suprem, că vom acționa cu
întreaga noastră pricepere și energie
In vederea îndeplinirii întocmai a
sarcinilor ce ne revin din istoricele
hotăriri ale Congresului al XIII-lea
al partidului, a ordinelor dumnea
voastră, pentru apărarea cuceririlor
revoluționare ale oamenilor muncii,
a independentei și suveranității
scumpei noastre patrii.

Acum, cînd putem privi cu În
dreptățită mîndrie patriotică înfăți
șarea înseninată a patriei de la înăl
țimea celor 41 de ani de libertate,
de la altitudinea grandioaselor în
făptuiri și perspective create de
„Epoca Nicolae Ceaușescu", gindu
rile noastre de profundă prețuire și
recunoștință se îndreaptă spre dum
neavoastră, mult iubite și stimate

neavoastră operă teoretică și prac
tică. desfășurată cu pasiune și de
votament in cei peste 50 de ani de
strălucită activitate revoluționară,
întruchipați in conștiința întregii omeniri luminosul model al patrio
tului înflăcărat, care și-a consacrat
întreaga viață înfăptuirii nobilelor
idealuri înscrise pe stindardul vic
torios al revoluției noastre de elibe
rare socială și națională — se arată
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GOR.I AL P.C.R.

Datorită grijii permanente ce o
purtați dezvoltării armonioase a for
țelor de producție pe tot cuprinsul
tării. Gorjul a înregistrat o profun
dă renaștere economico-socială. Fle
care etapă de dezvoltare a județului
nostru a fost determinată in mod
decisiv de vizitele de lucru între
prinse, pe aceste meleaguri, de solu
țiile și indicațiile inestimabile ce
le-ati dat in vederea valorificării
superioare a resurselor naturale, a
modernizării industriei, a îmbunătă
țirii continue a condițiilor de mun
că și de viață ale celor ce muncesc.
Vă rugăm să primițil mult iubite șl
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mulțumirile noastre fierbinți pentru
grija părintească ce ne-o purtați,
datorită căreia Gorjul. lipsit altăda

® Fierbinte și profund omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste,
pentru patriotismul revoluționar și modul strălucit
in care conduce destinele națiunii, asigură ridicarea
patriei pe culmi de progres și civilizație tot
mai inalte.

• Legămînt solemn, puternică angajare de a
munci cu devotament pentru Înfăptuirea neabătută
a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului,
pentru realizarea integrală a planului pe acest an
și a viitorului cincinal.
• Legitimă mîndrie patriotică pentru prestigiul
internațional al României socialiste, pentru felul
magistral in care tovarășul Nicolae Ceaușescu
promovează cu strălucire și clarviziune politica de
pace, independență și colaborare rodnică între
națiuni.
eminent savant patriot și umanist — tovarășe secretar general, văzînd în
izvor hotărîtor și reflectare a mă toate aceste prefaceri esențiale rolul
rețelor transformări revoluționare pe determinant pe care l-au avut gîndi
care le-a cunoscut tara în glorioasa rea vie, novatoare, înțelepciunea și
epocă ce poartă numele dumneavoas acțiunea dumneavoastră practică,
tră iubit, sintem conștienti. mult neobosită, care au condus la îmbo
stimate tovarășe secretar general al gățirea tezaurului științei revoluțio
partidului și președinte al Republi nare printr-o operă, durabilă, pătrun
cii. de marile răspunderi ce ne să de spirit realist-științific și
revin — de a fi la înălțimea lumino
profund umanist, de înaltă respon
sului exemplu pe care ni-1 dati, a sabilitate pentru destinele națiunii
sarcinilor puse în fața noastră de noastre și ale întregii umanități.
Programul științei și tehnologiei na
Evocînd drumul marilor împliniri
ționale pe cincinalul viitor si în economico-sociale străbătute . in anii
întîmpinarea începutului viitorului care au trecut de la eliberarea pa
mileniu. Sub conducerea nemijlocită triei, cinstind lupta eroică și jertfele
a tovarășei academician doctor ingi înaintașilor, evocăm totodată cu
ner Elena Ceaușescu. distins om po neasemuită satisfacție și mîndrie pa
litic și om de știință de largă recu triotică pilda dumneavoastră inega
noaștere internațională, îndrumător labilă de slujire, încă din cea mai
ăl muncii noastre de fiecare zi, ne fragedă tinerețe, a intereselor vitale
angajăm să facem totul, pentru de ale patriei și poporului român, con
plina afirmare a cuceririlor revolu tribuția
hotărîtoare pe care ați
ției tehnico-științifice în toate sec adus-o la înfăptuirea actului revo
toarele vieții și muncii națiunii, pen luționar din August 1944, care a
tru promovarea scumpei noastre . deschis o eră nouă în istoria patriei
patrii în rîndul țărilor dezvoltate ale — se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.
lumii.
Angajați cu toate forțele în înfăp
In telegrama adresată de MINIS tuirea neabătută a indicațiilor și
TERUL DE INTERNE se sublinia , orientărilor pe care ni le-ați dat cu
ză : La cea de a 41-a aniversare a prilejul vizitelor de lucru efectuate
victoriei revoluției de eliberare so în unitățile economice și agricole din
cială și națională, antifascistă și an județul nostru in acest an, îngăduitiimperialistă, celebrată în anul îm ți-ne, mult iubite și-stimate tovarășe
plinirii a douăzeci de ani de la Con Nicolae Ceaușescu, să se reînnoim
gresul al IX-lea al Partidului Comu fierbintele legămînt de a vă urma
nist Român, piatră de hotar in is cu hotărîre nestrămutată in tot ceea
toria modernă a țării. Consiliul de ce faceți, pentru făurirea mărețului
conducere al Ministerului de Inter destin al României libere, al afir
ne. dind expresie simțămintelor de mării plenare a tuturor fiilor săi.
dragoste fierbinte, nemărginit devo
Strîns uniți în jurul partidului,
tament și înaltă prețuire ce animă profund atașați idealurilor și valori
comuniștii și întregul
efectiv, vă lor comuniste, cărora, prin străluci
roagă, cu profund respect, să pri tul dumneavoastră exemplu de
miți cele mai alese urări de multă muncă și luptă, le-ați dat o străluci
sănătate, viață îndelungată și putere tă întruchipare, comuniștii, toți_ oa
de muncă în fruntea partidului și a menii muncii din județul Dolj vă
țării, spre binele și fericirea națiu adresează și
cu acest prilej;
nii noastre, pentru gloria și măreția mult iubite și stimate tovarășe
României socialiste.
Nicolae Ceausescu, cele mai fierbinți
De ziua marii noastre sărbători urări de sănătate, ani mulți în frun
tea
partidului și statului.
naționale ne facem o datorie de
onoare și de conștiință, reliefînd cu
In aceste momente de rodnic
sentimente de înaltă cinstire că tot
ceea ce s-a făurit mai înălțător și bilanț, de entuziastă angajare a în
mai durabil pe plaiurile vetrei noas tregii națiuni pentru înfăptuirea
tre străbune, în cele două decenii
exemplară a istoricelor hotăriri ade la marele forum comunist doptate de Congresul al XIII-lea al
din iulie 1965, intrate în con partidului, gindurile noastre se în
știința națională
drept „Epoca dreaptă pline de recunoștință către
Nicolae Ceaușescu", este indisolubil dumneavoastră, mult iubite și sti
legat de numele și activitatea dum mate tovarășe secretar general, purneavoastră, erou între eroii neamu tind expresia celui mai cald omagiu
lui, strălucit gînditor și conducător pentru tot ceea ce ați întreprins și
revoluționar, proeminentă personali întreprindeți, cu neasemuită energie
tate a lumii contemporane.
si dăruire, în vederea propășirii paIn consens cu întregul nostru •triei. a bunăstării și fericirii celor
partid și popor, vă exprimăm, ce : muncesc. Prin magistrala dum

tă de orice perspectivă, se alătură
astăzi județelor cu o economie mo
dernă. dinamică, adueîndu-și contri
buția la dobindirea independentei
energetice a tării.
' Ingăduiți-ne să vă raportăm că,
urmind neabătut luminosul dumnea
voastră exemplu de abnegație revo
luționară. transpunînd în viată in
dicațiile ce ni le-ati dat cu prilejul
vizitei de lucru din iunie a.c., oa
menii muncii din minerit, energeti
că, extracția petrolului, din celelalte
sectoare au intimpinat măreața sărbă
toare de la 23 August, cu importan
te realizări. O dată cu sporirea pro
ducției de cărbune, țiței și energie
electrică, acționăm mai hotărît pen
tru creșterea productivității muncii
și reducerea cheltuielilor materiale,
ridicarea calității produselor șl a
prdductiei pentru export, executarea
în bune condiții a lucrărilor agri
cole.
însuflețiți de perspectivele minu
nate ce ni se deschid sub proiecția
de lumină.a „Epocii Ceaușescu". vă
încredințăm că vom face totul pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea. pentru ca Gdrjul să-și înscrie o contribuție tot
mai însemnată la făurirea viitoru
lui comunist al patriei.
Stăpiniți de cele mai luminoase și
vibrante sentimente de înalt patrio
tism, de cele mai alese gîhduri, toți
cei care trăiesc și muncesc pe stră
bunele plaiuri românești ale Sucevei
folosesc minunatul prilej al zilei de
23 August
pentru a-și exprima
marea admirație, neasemuita prețui
re și profundul devotament față de
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
strălucitul erou al neamului, revo
luționarul cutezător, de reputație
mondială, care v-ați consacrat, ca
nimeni altul. întreaga viață și acti
vitate titanică grandioasei. opere ds
propășire materială și spirituală a
României socialiste — se■ menționea
ză in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

în acest climat de luminoasă mîn
drie și fermă angajare creatoare, de
totală dăruire pentru traducerea în
viată a orientărilor și sarcinilor for
mulate de dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. co
lectivele de muncă din județul nos
tru. hotărite să-și onoreze întocmai
sarcinile și angajamentele asumate,
au intimpinat marea sărbătoare de
la 23 August cu rezultate meritorii
in toate sferele vieții, economice și
sociale. Astfel, vă raportăm că pînă

în prezent, ca urmare a hărniciei șl
responsabilității în muncă, un nu
măr de. 15 unități economice au rea
lizat sarcinile de plan ce le reve
neau pe întregul cincinal, iar 18
unități — prevederile pe opt luni din
acest an, ceea ce va permite ca ju
dețul să încheie bilanțul de la fi
nele lunii august cu o producțiemarfă industrială suplimentară in
valoare de aproape 200 milioane lei,
concretizate în importante cantități
de’fier din minereu de rnangan,
pirită, plumb, zinc și cupru în con
centrate, utilaje pentru exploatarea
și prelucrarea . lemnului, cherestea;
de. fag,. țesături, confecții, lapte praf,
brînzeturi ,și, altele.
Totodată, pentru perioada,la care
ne referim au fost îndeplinite și de
pășite sarcinile de plan din investi
țiile județului, în acest domeniu
eforturile fiind concentrate spre
punerea în funcțiune ia termen și
în devans a capacităților productive
prevăzute pentru anul curent, a
obiectivelor sociale și pregătirea te
meinică a condițiilor de lucru pen
tru sezonul friguros., De asemenea,
oamenii muncii din agricultură au
încheiat lucrările de sezon și sînt
bine pregătiți pentru debutul cam
paniei de recoltare din toamnă, hotărîți să strîngă și să adăpostească
întreaga producție intr-un timp cit
mai scurt și fără pierderi, să-și
onoreze exemplar datoriile față de
stat și să pună temelie trainică re
coltei anului viitor.
In același gînd și unică simțire,
comuniștii și uteciștii, întregul per
sonal al armatei, asemenea tuturor
oamenilor muncii, sînt mindri că în
cei 20 de ani de glorie și lumină de
cind vă aflați la cîrma partidului,
țara noastră a străbătut un drum de
uriașe. înfăptuiri în toate domeniile
de activitate, România socialistă și-a
ciștigat un loc demn, de mare pres
tigiu în rîndul națiunilor lumii. In
ansamblul epocalelor împliniri se
înscriu în. mod organic, datorită gri
jii dumneavoastră statornice pentru
întărirea capacității de apărare a
patriei, prefacerile înnoitoare, revo
luționare pe care le-a cunoscut ar
mata în toate, structurile sale, astăzi
brațul înarmat al poporului fiind un
organism bine instruit și educat, mo
dern înzestrat, unit indestructibil cu
întreaga națiune.
Exprimîndu-ne aleasa recunoștință
și profunda gratitudine pentru preo
cuparea neobosită față de ridicarea
continuă a capacității de luptă a ar
matei — se . relevă în telegrama

CONSILIULUI POLITIC SUPERIOR
AL ARMATEI — vă asigurăm și cu

acest prilej, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general că, militind permanent pentru creșterea ro
lului conducător al organizațiilor de
partid, toți, comuniștii din armată își
vor face cu ■ cinste datoria de onoa
re încredințată, vor acționa și. pe
mai departe în vederea mobilizării
efectivelor la înfăptuirea neabătută
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, a sarcinilor
reieșite din documentele Congresului
al XIII-lea al partidului, din cuvintarea dumneavoastră la recenta Ple
nară a Comitetului Central al. Parti
dului Comunist Român și a activului
central de partid. Consiliile politice,
comitetele' și organizațiile de partid
și cele ale U'.T.C. vor acționa cu în
treaga energie și pricepere pentru
angajarea plenară, a personalului ar
matei la îndeplinirea obiectivelor cu
prinse în . directivă comandantului
suprem,, âcordind .cea mai mare atenție dezvoltării conștiinței socia
liste, revoluționare a militarilor,
creșterii 'responsabilității Tor, în sco
pul dobîndirii unor rezultate superi
oare în pregătirea de luptă și politi
că, în activitatea desfășurată în eco
nomia națională, în întărirea, ordinii
și disciplinei militare.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe comandant suprem, că, împreu
nă cu-întregul popor, vom fi întot
deauna gata, la chemarea patriei și
partidului, Ta ordinul dumneavoastră,
să apărăm cu fermitate cuceririle re
voluționare, independența, suverani
tatea și integritațea teritorială a
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România.
La marea, noastră sărbătoare na
țională, CONSILIUL DE CONDU
CERE ȘI CONSILIUL POLITIC ALE

DEPARTAMENTULUI SECURITĂ
ȚII STATULUI-,
dind glas senti

mentelor
fierbinți de dragoste și
nețărmurită recunoștință ale între
gului aparat de securitate, se arată
în telegramă, vă roagă, să ne per
miteți a vă adresa cele mai alese
felicitări și mulțumiri din adineul
inimilor pentru activitatea neobosi
tă, pentru vigoarea tinerească revo
luționară, clarviziunea și cutezanța
cu care, de peste două decenii, edi
ficați perioada cea mai fertilă din
istoria multimilenară a patriei și
poporului nostru.
Cu nespusă mîndrie patriotică, ne
■îndreptăm gindurile și iptreaga gra
titudine spre dumneavoastră, mult
stimate și'iubită. tovarășe secretar
general, tribun revoluționar și erou
național, care, întruchipind cele mai
înalte virtuți ale geniului creator al
națiunii române, aveți meritul su
prem in fața istoriei de a fi orientat
și mobilizat energic, în fruntea
partidului, uriașele forțe materiale
și umane ale poporului, asigurând
astfel transformarea din temelii a
patriei și situarea României în epoca
cea mai prosperă de’ progres și ci
vilizație, care, cu îndreptățită dem
nitate și legitimă satisfacție, o nu
mim, spre gloria celui ce o înfăp
tuiește, „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Acționînd consecvent în spiritul
ordinelor, indicațiilor și orientărilor
de inestimabilă valoare primite per
manent de la dumneavoastră, al con
ceptului de mare originalitate și
profunzime revoluționară privind
apărarea securității statului socialist,
elaborat cu rigoarea științifică ce vă
este proprie, reînnoim angajamentul
nostru de a face totul pentru a ne
spori continuu contribuția specifică
la ridicarea patriei pe culmile înalte
ale civilizației comuniste, de a nu
pregeta să acționăm, la nevoie cu
sacrificiul suprem, în vederea înde
plinirii exemplare a misiunilor de
mare răspundere ce ne sînt încre
dințate.

Numele dumneavoastră, rostit cu
mîndrie și recunoștință de. noi toți,
definește, începînd cu Congresul al
IX-lea al partidului, cea mai înflontoare perioadă căreia întreaga națiune, urmașii și urmașii urmașilor
noștri îi vor spune, cu același res
pect cu care îi spunem și noi azi,
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
în această zi măreață, vă rapor
tăm, stimate tovarășe secretar gene
ral, că această epocă glorioasă este
grăitoare pentru înfăptuirile din ju
dețul Teleorman. Beneficiind de in
vestiții de aproape 45 miliarde lei,
după 1965 au fost create toate marile
obiective industriale, s-au pus bazele
unei agriculturi moderne, intensive,
s-a schimbat radical peisajul orașe
lor și satelor județului — se relevă
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TELEORMAN AL P.C.R.

Industria Teleormanului realizează
astăzi aproape un sfert din produc
ția de îngrășăminte chimice a țării,
mai mult de 11 la sută din țițeiul
extras, o treime din rulmenții româ
nești, mijloace de automatizare,
utilaj chimic, mari cantități de pro
duse ale industriei ușoare și alimen
tare. Calitatea produselor și inteli
gența tehnică a oamenilor muncii
teleormăneni sînt apreciate în peste
60 de țări ale lumii.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că, la
această aniversare,
cel mai cald
omagiu pe care vi-1 aducem este
hotărirea noastră fermă ca, tirmîndu-vă întocmai luminosul exemplu,
orientările și indicațiile prețioase,
să nu precupețim nici un efort pen
tru îndeplinirea planului, pentru a
realiza pînă la sfârșitul acestui an o
producție-marfă. industrială de peste
17 miliarde lei. Acționăm, de aseme
nea, pentru a efectua la timp și de
calitate superioară
toate lucrările
campaniei agricole, în așa fel incit
să.obținem acum și în anii urmă
tori producții tot mai mari la hectar.
Încredințîndu-vă că vom face totul
pentru a îndeplini istoricele hotăriri
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, vă adresăm, la această mare
sărbătoare, împreună cu țara, vi
branta urare de a trăi în sănătate,
pentru a conduce pe mai departe,.
spre culmile luminoase ale comunis
mului, destinele României.

I
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23 AUGUST 1944
istoritâ înfăptuire a poporului român.
expresie a voinței sule de libertate sociala și naționala
In viața popoarelor sint evenimente pe care trecerea timpu
lui nu le coboară în uitare, nu le estompează însemnătatea, ci,
dimpotrivă, le subliniază noi înțelesuri și semnificații, sporindu-le măreția și strălucirea. Un asemenea eveniment este pen
tru poporul nostru actul istoric de la 23 August 1944, care, așa
cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, a marcat începutul
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiiimperialistă. 23 August 1944 s-a înscris în marea carte a is
toriei ca o expresie a setei de libertate a românilor, a atașa
mentului lor neclintit față de idealul independenței, a voinței
lor de a-și orîndui de sine stătător munca și viața, întreaga
existență.
Sint adevăruri pe care Ie pune pregnant în evidență și am

pla culegere de documente „23 August 1944“, una dintre con
tribuțiile remarcabile prin care istoriografia noastră a omagiat
împlinirea a patru decenii de la declanșarea revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și
patruzeci de ani de la victoria asupra fascismului. Editate de
Direcția Generală a Arhivelor Statului și Centrul de studii și
cercetări de istorie și teorie militară - sub însemnele Editurii
științifice și enciclopedice - cele 4 volume ale acestui nou
corpus documentar cuprind aproape 1 400 de documente, in
terne și externe, acoperind perioada 1939-1945. Din paginile
lor se conturează, ca intr-o limpede oglindă, imaginea unor zile,
luni și ani de grea luptă, de eroism popular la scară națio
nală, de trăire la o înaltă cotă a dăruirii și abnegației, de

0 amplă mișcare de rezistență
antihitleristă la scară națională
Dr.

FLORIN

CONSTANTINIU :

Actul revoluționar de la 23 August
1944 a încununat lupta poporului ro
mân pentru libertate și independen
ță națională, luptă ce a solidarizat
toate forțele social-politice ale so
cietății românești interesate în răs
turnarea regimului de dictatură militaro-fascisță, redobândirea inde
pendenței
naționale,
alăturarea
României la coaliția antihitleristă și
anularea Dictatului fascist de la
Viena.
Partidul Comunist Român are me
ritul istoric de a fi fost primul
partid care a avertizat asupra pri
mejdiei reprezentate de Germania
hitleristă pentru independența na
țională și integritatea teritorială a
României și de a fi acționat cel din
ții pentru organizarea mișcării de
rezistență împotriva dictaturii antonesciene și a ocupației de fapt a tă
rii de către Wehrmachtul hitlerist."
Această mișcare de rezistentă care
a cuprins progresiv întreg poporul
român a îmbrăcat formele cele mai
variate. Volumele de documente la
care ne referim cuprind mărturii
dintre cele mai elocvente ale diver
sității și intensității mișcării de re
zistență antihitleristă a poporului
român.
Una dintre cele mai răspîndite și
mai eficace forme ale rezistenței an
tifasciste a fost difuzarea de mani
feste și broșuri care chemau popu
lația la lupta împotriva Germaniei
naziste, a regimului antonescian, ve
nit la cîrrnă cu sprijinul Berlinului
și împotriva intereselor și voinței
națiunii române. în volumele de do
cumente amintite se întîlnesc nu
meroase rapoarte ale organelor re
presive (Siguranța, poliția, jandar
meria etc.), care semnalează răspîndirea de manifeste ale Partidului
Comunist Român, chemind la unirea
tuturor forțelor antifasciste și sabo
tarea mașinii de război hitleriste;
O importantă formă a mișcării de
rezistență a fost colectarea de sume
de bani pentru sprijinirea luptei an
tifasciste și ajutorarea familiilor ce
lor arestați pentru activitatea lor
ostilă regimului de dictatură. în bu
letinul informativ înaintat la 7 au
gust 1941 Președinției Consiliului de
Miniștri se arăta că la Uzinele Ma
laxa, nucleul comunist colectase
suma de 20 558 lei. Prefectura Poli
ției Capitalei informa la 31 iulie 1941
că organele locale de partid au luat
măsuri în vederea „ajutorării sub

toate formele a familiilor celor tri
miși în lagăre".
O atenție deosebită a fost acordată
de conducerea de partid activității
de propagandă în rîndurile armatei :
la 29 septembrie 1941, Marele Car
tier General informa Armata a 3-a că
Partidul Comunist Român a dat in
strucțiuni membrilor săi „să caute a
cîștiga cit mai mulți ostași pentru
cauza comunistă, organizînd cu ei în
sinul armatei celule cărora să li se
încredințeze măsuri precise de pro
pagandă, sabotaj și legătură conspi
rativă cu elementele comuniste din
afară".
Formele cele mai înalte ale miș
cării de rezistență au fost actele de
sabotaj și activitățile detașamentelor
de partizani. Nota informativă a
Inspectoratului regional de poliție
Timișoara din 29 februarie 1944 cu
prinde o lungă enumerare a actelor
de sabotaj realizate sau în pregătire
— în întreprinderi, porturi, stații de
căi ferate etc. Explozii, tăieri de ca
blu, defectarea utilajelor sînt frec
vent semnalate în rapoartele poli
ției, ele constituind un adevărat ba
rometru politic ce anunța furtuna
revoluției. Buletinul rezumativ din
26 iunie — 2 iulie 1944 al Ministeru
lui de Justiție informa pe larg des
pre constituirea detașamentului de
partizani de la poalele munților Semenic și despre uciderea lui Ștefan
Plavăț, unul din organizatorii săi.
Astfel de unități de partizani înce
puseră să se constituie încă din pri
măvara anului 1942 în județele Gorj,
Muscel, Bacău și Vîlcea, după cum
transmitea postul de radio „România
liberă" la 18 martie 1942.
Toate aceste manifestări ale re
zistenței antifasciste, la care sînt de
adăugat protestele intelectualilor democrați, ca și memoriile trimise lui
Ion Antonescu de personalități po
litice din conducerea, partidelor bur
gheze, reflectă unanimitatea de voin
ță și de acțiune a poporului român
în efortul de a înlătura regimul de
dictatură militaro-fascistă și de a
scoate tara din orbita Reichului na
zist. Se vădește astfel că poporul
român nu s-a identificat nici un
moment cu regimul de dictatură im
pus tării în condițiile tragice din
vara și toamna anului 1940 și că și-a
unit toate forțele sale pentru a reda
României independența și suverani
tatea . națională, pentru a o salva
prin forțele sale de catastrofa ce o
amenința.

Partidei - făuritorul unității
de acțiune antifascistă a poporului

istoriografice românești contempo
rane — reconstituie un adevăr isto
ric incontestabil : partidul comunist
a fost forța conducătoare a mișcării

Col. dr. GH. ROMANESCU : Re

voluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
din August 1944 — așa cum eviden
țiază și documentele publicate în
cele 4 volume — a avut importante
implicații strategice în ansamblul
celui de-al doilea război mondial.
Mai întîi se impune subliniat faptul
că actul curajos al cotiturii hotărîte
a politicii României spre ruptura cu
Germania hitleristă și alierea cu Na
țiunile Unite — cum se sublinia în
decretul Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. (publicat în volu
mul IV), prin care șefului statului
român i se conferea înaltul ordin
„Victoria" — s-a produs „în clipa
cînd încă nu se precizase clar înfrîngerea Germaniei".
în noile condiții politico-strategice
create, oștirea română a încetat ime
diat ostilitățile împotriva Națiunilor
Unite și a declanșat cu hotărîre lup
tele pentru înfrîngerea forțelor
hitleriste, pentru eliberarea țării, această întoarcere instantanee a ar
melor de către o întreagă armată
înscriindu-se ca un fenomen singu
lar în desfășurarea celei de-a doua
mari conflagrații mondiale.
Numeroase documente atestă că. în
numai opt zile, unitățile militare,
formațiunile de luptă patriotice, cu
sprijinul întregului popor român, au
capturat, nimicit sau izgonit trupe
le hitleriste din părțile sud-estice,
sudice, sud-vestice și centrale ale
țării, au eliberat un teritoriu cu o
suprafață de aproximativ 150 000
kmp — pe care se aflau importante
obstacole naturale favorabile unei
apărări de lungă durată ca lanțul
carpatic sau linia fortificată FocșaniNămoloasa-Brăila, dar și zone da
mare însemnătate politică, eco.nomi
tă și strategică (capitala Rorhâniei,
zona petroliferă a Văii Prahova etc.)
— performanță ostășească aproape
unică în istoria militară europeană
și universală, în dispozitivul strate
gic german deschizîndu-se astfel ceea
ce istoricul și gînditorul militar bri
tanic B. Liddell Hart a numit „cel
mai larg flanc deschis în războiul
modern". Totodată, forțele insurec
ționale române au scos din luptă
efectivele a circa șase divizii ope
rative ale Wehrmachtului, au captu
rat sau distrus mari cantități de ma
teriale și tehnică militară, printre
care 222 avioane și 438 nave fluviale
și maritime. Prin prăbușirea între
gului flanc sudic, al frontului răsă
ritean deținut de armatele Reichului,
traiectul dunărean cu zonele de

cîmpie limitrofe — culoarul cel mai
direct de pătrundere din sud-est
către centrul continentului — ca și
trecătorile Carpaților Meridionali,
aflate . la adăpostul capului de pod
realizat și menținut cu strășnicie de
români în podișul Transilvaniei șl în
Banat încă din primele zile ale in
surecției, au putut fi imediat valori
ficate de trupele sovietice, care,
victorioase în operația Iași-Chișinău,
s-au deplasat cu rapiditate pe teri
toriul eliberat de forțele insurecțio
nale spre granițele României cu
Bulgaria, Iugoslavia și Ungaria, ali
niamentele active de front mutîndu-se astfel cu de la 300 pină la 700
km spre vest. „Ajutați în mod activ
de români — se arăta, la 24 august
1944, intr-un comentariu al postului
de radio BBC — rușii vor putea fi
în curind la Miinchen șl înainta spre
Berlin".
Una dintre cele mai sensibile lo
vituri primite de Wehrmacht prin
Înfăptuirea actului istoric românesc
de acum 41 de ani a reprezentat-o
pierderea resurselor economice ro
mânești ; In acest sens, in lucrarea
„Der grosse Krieg 1939—1945". apă
rută după război în Republica Fede
rală Germania, se spune : „Din
punctul de vedere al economiei de
război, aceasta a fost pentru Germa
nia cea mai grea lovitură, se poate
spune chiar lovitura decisivă".
Pe un plan mai larg, o consecință
de ordin militar extrem de impor
tantă a insurecției române victorioa
se a constituit-o hotărîrea luată în
cea mai mare grabă de Hitler în
scopul salvării, prin retragere rapidă,
a celor 15 divizii germane din Grecia
și din partea de sud a Iugoslaviei,
amenințate a fi izolate și lichidate.
A fost această hotărîre, poate, și re
zultatul citirii unui raport înaintat
Fiihrerului de către feldmareșalul
Wilhelm Keitel și generalul Heinz
Guderian, în care se preciza că eve
nimentele din august din România,
„pe lingă consecințele imediate de
ordin militar, au produs în același
timp și o răsturnare de fronturi
extrem de periculoasă ce va duce
la pierderea teritoriului nu numai al
României, ci și al Bulgariei, Iu
goslaviei și Greciei, punind în pe
ricol toată armata germană din
Balcani. Deosebit de pierderea pozi
țiilor din Carpați, pierderea grînarului și a petrolului românesc consti
tuie o altă mare și grea lovitură în
urma căreia armatele ruse vor putea
ajunge în vreo cîteva săptămîni în
fața Budapestei".

România —a patra forță
a coaliției antihitleriste
Prinsă în matricea documentelor
supuse dezbaterii noastre, participa
rea armatei române la războiul anti
hitlerist își dezvăluie tot mai mult
sensurile și semnificațiile ei majore.
Astfel, atît Directiva operativă emisă
de Marele Stat Major în seara zilei
de 23 August 1944, cît și alte docu
mente pun în evidență, cu forța pro
batoare a aparatului arhivistic, fap
tul că, răspunzînd cu însuflețire che
mării Partidului Comunist Român,
întreaga noastră armată, cu un efec
tiv de peste 1 000 000 de oameni, a
întors fără echivoc armele împotriva
Germaniei naziste, caz unic în anale
le istoriei militare universale.
Analiza informațiilor, datelor și
aprecierilor din documentele încor
porate în volumele intitulate semni
ficativ „23 August 1944“ dă relief
adevărului potrivit căruia hotărîrea
pe deplin suverană a poporului ro
mân, exprimată în documente politico-statale de cel mai înalt nivel, de
a se alătura Națiunilor Unite, într-un moment cînd soarta războiului
antifascist nu era decisă, cînd Ger
mania nazistă era departe de a
fi învinsă, a fost urmată cu
toată fermitatea de participarea,
așa după cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu întregul po
tențial economic și militar, la efor
turile făcute de popoarele lumii pen
tru a obține victoria de la 9 Mai
1945. întoarcerea în timp pe cărările
aparatului arhivistic și ale altor ca
tegorii de izvoare care fac obiectul
prezentei dezbateri relevă cu preg
nanță faptul că Partidul Comunist
Român, dînd dovadă de un exemplar
sentiment de responsabilitate față de
soarta națiunii române, față de însăși
ființa ei, a lansat lozinca „Totul
pentru front, totul pentru victorie !"
și a canalizat eforturile întregului
nostru popor și ale armatei în direc-
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de rezistență națională, organizato
rul și călăuzitorul tuturor energiilor
poporului nostru în lupta de elibe
rare socială și națională.

Un act hotăritor pentru grăbirea
sfîrsitului războiului

Maior dr. MIHAIL E. IONESCU :
militară". Circulara din 8 iulie 1941,
Declanșarea și înfăptuirea cu succes Platforma-program din 6 septembrie
a revoluției de eliberare socială și 1941 ș.a., atestă cu claritate faptul
națională, antifascistă și antiimpe că. încă din primele momente ale
rialistă din august 1944 a fost re acestei perioade tragice din istoria
zultatul unei minuțioase pregătiri națională, partidul comunist a între
politice și militare anterioare, al evo văzut modalitățile optime de depă
luției neîntrerupte în lărgime și pro șire a situației critice în care se
funzime a mișcării de rezistență, al aflau națiunea și statul român, că
generalizării luptei poporului român a fost întîiul care s-a ridicat cu «hopentru independență, suveranitate și tărîre împotriva ocupanților hitleunitate națională.
riști, a războiului antisovietic, că a
Partidul Comunist Român, forța militat fără răgaz pentru alianța cu
politică cea mai profund atașată in coaliția Națiunilor Unite și întoar
armelor împotriva Wehrmachtereselor fundamentale ale statului cerea
tului.
și națiunii române, a desfășurat în
Proveniența diversă a surselor do
anii mișcării de rezistență națională cumentare
— articole din ziare clan
o intensă acțiune organizatorică, pro destine, manifeste și broșuri comu
pagandistică, destinată să constituie niste, note ale organelor de sigu
frontul unic național în lupta împo ranță ale regimului antonescian, do
triva ocupanților. Rezultatul acestei cumente diplomatice etc. — are drept
perseverente activități a fost crearea efect conturarea unei imagini de
celei mai largi coaliții de forțe poli ansamblu, surprinsă din mai multe
tice realizate pînă atunci în arena direcții, a unei realități incontesta
publică românească, capabilă să de bile. Anume că Partidul Comunist
termine, printr-o acțiune hotărîtă, o Român — reprezentînd deopotrivă
reorientare fundamentală în politica interesele muncitorimii și ale altor
internă și externă a României. Larga clase sociale — a fost forța politică
coaliție reunea toate forțele politice cea mai lucidă, singura capabilă in
patriotice — indiferent de orientare acele împrejurări istorice să consti
ideologică sau fundamente sociale — tuie alianța de luptă a întregii na
interesate în salvarea țării de la o țiuni. Succesul acțiunii- sale a fost
iminentă catastrofă națională. Parti înregistrat în iunie 1944, o dată cu
dul comunist a închegat o alianță constituirea Blocului Național De
reprezentativă pentru întreaga națiu mocratic, al cărui program cuprindea
ne română, a concentrat astfel inte obiectivele pe care le stabilise parti
gralitatea energiilor populare în lup dul comunist în documentele sale
programatice elaborate în 1940—1941 :
ta de eliberare.
Aceste adevăruri istorice incontes ieșirea țării din alianța cu Germa
tabile sînt puse cu putere în eviden nia hitleristă și eliberarea țării de
tă în volumele de documente „23 sub ocupație, alăturarea României
August 1944“. Documentația, publi la Națiunile Unite și restabilirea in
cată în succesiune cronologică, evi dependenței și suveranității națio
dențiază cu pregnanță modul în care nale, înlăturarea regimului antones
partidul comunist a elaborat strate cian și instaurarea drepturilor și li
gia globală a mișcării de rezistență, bertăților cetățenești, dezvoltarea
stabilindu-i obiectivele fundamenta democratică a întregii societăți ro
le și modalitățile de acțiune. Docu mânești.
în ansamblul lor, documentele pu
mentele „Pentru pacea și indepen
dența națională a poporului român", blicate în aceste prestigioase volume
„De la regimul legionar la dictatura — reușită de excepție a cercetării

cinema

asumare a unor mari răspunderi față de țară șl neam. In pa
ginile lor se cuprind mărturii despre forța unui popor, hotărit
să-și apere drepturile sacre și în primul rînd ființa națională
primejduită, despre faptul că inima vie a acestei ample încor
dări de energii a fost partidul comunist, care a dat în acele
glorioase dar grele zile, luni și ani o strălucită dovadă a pa
triotismului său fierbinte, a faptului că țelurile lui erau una cu
țelurile poporului, că lupta sa era purtată în numele celor mai
înalte idealuri a-le poporului.
In dezbaterea de față ne-am propus să înfățișăm cîteva din
tre concluziile care se desprind cu pregnanță din documentele
incluse în cele 4 volume - tot atîtea adevăruri despre măreția
și eroismul luptei poporului împotriva fascismului, pentru liber
tatea și neatîrnarea patriei.

Col.

dr.

GIIEORGHE TUDOR :

ția înfăptuirii la cote tot mal înalte
a cerințelor acesteia. Fiecare filă a
documentelor și mai ales toate la un
loc oferă cititorului o impresionantă
imagine a acelei epopei eroice în
care se disting impactul actului de
la 23 August 1944 asupra mersului
celui de-al doilea război mondial în
ansamblul său, pe care l-a scurtat
cu cel puțin 200 de zile, drumul de
luptă și glorii al celor peste o ju
mătate de milion de ostași români
de la „arcul carpatic" pînă în patru
laterul Boemiei însumînd peste 1 700
kilometri în 263 de zile și tot atîtea
nopți, în cursul cărora au escaladat
20 masive muntoase, forțînd 12
cursuri de apă, au eliberat 3 831 de
localități, din care 53 de orașe im
portante, și au provocat inamicului
pierderi care reprezintă efectivul a
aproximativ 14 divizii. Pe acest lung
drum al eroicelor lupte, pierderile
armatei române au fost de aproape
170 000 de oameni (morți, răniți și
dispăruți), ceea ce reprezintă jertfa
a aproximativ o sută de luptători

pentru fiecare kilometru pătruns în
dispozitivul trupelor fasciste.
Multe dintre documentele la care
ne' referim proiectează, pe ecranul
larg al eforturilor și aportului româ
nesc la cauza luptei popoarelor îm
potriva fascismului, contribuția economico-financiarâ a României, care
s-a ridicat la peste, un miliard de
dolari exprimați în valuta anului
1938. Totodată, ele readuc în actuali
tate impactul postbelic pe care l-a
avut asupra statului român faptul că,
la Conferința de pace, României nu
i s-a acordat statutul de cobeligerantă.
Spațiul rezervat nu ne îngăduie să
Înfățișăm și alte valențe ale docu
mentelor supuse dezbaterii noastre
privind rolul și locul României in
cadrul coaliției antihitleriste incepînd
de la 23 August 1944 pînă la 12 mai
1945. In încheiere ținem să subliniem
doar faptul că lectura lor este da
natură să întregească și să susțină
aprecierile făcute pe plan interna
țional, conform carora România a
ocupat de drept și de facto locul
patru in coaliția Națiunilor Unite,
după Uniunea Sovietică, Statele
Unite ale Americii și Marea Brita
nic. Cuantificînd consecințele actu
lui de la 23 August 1944, contribuția
economică și militară la înfrîngerea
fascismului în cel de-al doilea
război mondial, publicații, agenții de
presă, posturi. de radio, diferite
personalități politice și militare, pre
cum și autorii multor lucrări și studii
au considerat cu justețe că România
are privilegiul de a ocupa locul patru
în cadrul coaliției antihitleriste. Me
morialistul britanic Artur GouldLee, de pildă, relevă : „în această
fază hotărîtoare a ofensivei Aliaților împotriva Germaniei, armata
română era a patra armată după
numărul efectivelor, venind imediat
după cele ale Rusiei, Americii și An
gliei". Aprecierea făcută de istoricul
francez J. Vidalenc ia în calcul și
alte elemente : „Românii au făcut,
începînd din luna august a anului
1944 și pînă în ultimele zile ale
războiului, un efort considerabil care
le-a conferit locul al patrulea în
forțele aliate".
Col. dr. CONSTANTIN UCRAIN :

După cum reliefează documentele
cuprinse în cele patru volume, revo
luția de eliberare socială și națională
antifascistă și antiimperialistă a
constituit punctul culminant al lup
tei național-eliberatoare a poporului
român, iar victoria obținută a pus în
lumină strălucit capacitatea Partidu
lui Comunist Român de a mobiliza
forțele progresiste ale națiunii, de a
le organiza și conduce în lupta dreap
tă pentru apărarea intereselor vitale
ale poporului. Este un 'fapt de ne
contestat că, la 23 August 1944. după
douăzeci de ani de crunta ilegalitate,
Partidul Comunist Român a ieșit cu
un prestigiu puternic, devenind prin
cipalul factor care va determina în
scrierea țării noastre pe noi culmi
ale progresului, ale civilizației. Vic
toria de la 23 August 1944 a marcat,
sublinia cu probitate științifică tova
rășul Nicolae Ceaușescu : „începutul
uuor ample mișcări sociale ale mase
lor largi ale poporului, în frunte cu
clasa muncitoare, conduse de parti
dul comunist, pentru transformarea
revoluționară a societății românești".
Importanța politică a revoluției
din august 1944 este dimensionată și
de puternicul impact produs asupra
zonei de dominație și influență a
Germaniei naziste în Europa Centra
lă și de Sud-Est. Documentele cu
prinse în cele patru volume pun în
lumină faptul de necontestat că re
voluția a constituit un factor impor
tant în destrămarea hegemoniei
Reich-ului nazist și a sistemului său
politico-militar în această parte a
continentului, ca și în scurtarea răz
boiului.
Revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, începută în țara noastră la
23 August 1944, a avut darul să de
clanșeze o adevărată reacție în lanț
în rindul statelor aflate' în' orbita
politică a Germaniei naziste. Este
bine cunoscut și istoricește consem
nat că, sub impulsul evenimentelor
politice din România, poporul bulgar
a înfăptuit la 9 septembrie 1944
insurecția antifascistă și antiimpe
rialistă, iar Finlanda, țara asupra
căreia prefacerile din România au
avut o puternică înriurire, a semnat
la 19 septembrie 1944 armistițiul cu
Uniunea Sovietică. La rindul lor,
regimurile de la Budapesta și Zagreb
au început să fie confruntate cu ade
vărate crize politice.

Așa cum reiese și din dezbaterea de față, insurecția română din
August 1944 s-a dovedit un eveniment de mare însemnătate internațio
nală, care a grăbit încheierea celui de-al doilea război mondial și apropie
rea zilei îndelung așteptate de toate popoarele lumii a Victoriei asupra
fascismului. Omagiind cu mîndrie și firești simțăminte de satisfacție
istoricul oct de acum 41 de ani, poporul român iși consacră întreaga
putere de muncă făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate,
înaintării țării pe calea progresului social-economic, situîndu-se în pri
mele rînduri ale luptei pentru pace, pentru independența popoarelor,
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, adine convins că
aceasta reprezintă suprema cinstire pe care generațiile de azi o pot
aduce înaintașilor, dintre care la loc de seamă se numără cei care au
făcut să se înscrie pentru eternitate, cu litere de aur, în istoria patriei
ziua de 23 August 1944,
Dezbatere realizată de

Silviu ACHIM
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Trainicele temelii ale
Vasluiului contemporan
(Urmare din pag. I)

brată, armonioasă a
industriei in întreaga
Românie — deci in
toate zonele ei. dintre
care unele erau mult
rămase in urmă —
este o strălucită reali
tate
a
„E pocii
Nicolae
Ceausescu",
reprezintă întruparea
gindului vizionar, al
secretarului generăl al
partidului.
— Cum se înscrie
Vasluiul în această
dezvoltare generală ?
— In orașul nostru
— in cafe in 1965 nu
exista decit o rudi
mentară topitorie de
cînepă și cîteva mici
ateliere de reparații
— se conturează nu
mai puțin de trei plat
forme industriale. Pri
ma este cea Pe care
ne aflăm acum, profi
lată pe ramurile de
virf : construcții de
mașini, chimie, meca
nică fină și, de ase
menea, pe materiale
de construcții. Plat
forma din jurul gării
grupează 4—5 unități
ale industriei alimen
tare. In sfirșit, spre
nord, străjuind dru
mul ce duce către Iași
se desfășoară o plat
formă a industriei ușoare cu mari între
prinderi textile.
— Am putea vorbi
despre o „personali
tate" a industriei vasluiene 1
— Cred că această
personalitate
începe
să se contureze. Iată,
noi, la „Mecanica",
realizăm deja nume
roase unicate pe tară,
cum ar fi servomecanismele pentru auto
matizare, cuplajele hi
draulice și toată ga
ma de cuplaje dința
te, anumite categorii
de ventilatoare și reductoare și — dacă e
să ne referim la sec
ția pe care o conduc
— aliaje și prealiaje
speciale pentru indus
tria aeronautică, na
vală, de mijloace auto.
Chiar și menționarea

acestor domenii de
monstrează cit de pu
ternic dezvoltată este
industria întregii țări
și — în cadrul ei —
la ce cote a ajuns, la
rindul său, Vasluiul.
Cei de la „Mecani
ca", considerînd. pro
babil, că se află in
tr-un loc mai puțin
cunoscut in privința
performanțelor
teh
nice, au luat inițiati
va de a trimite in toa
tă țara prospectele
principalelor produse
care poartă marca fa
bricii lor. Prospectele
respective ni s-au pă
rut niște mesaje de
conexiune a industriei
în plin avînt. a unui
oraș care și-a desco
perit o nouă vocație, cu
industria in puternică
dezvoltare a Româ
niei întregi. Pe fie
care din aceste pros
pecte sc menționează
textual la sfirșit : „în
treprinderea poate re
aliza orice tip de
utilaj tehnologic pe
bază de documentare".
Deci, orice tip de utilaj ! Este vorba doar
de ceea ce s-ar putea
numi reclamă ? Nici
decum.
Formularea
concisă, directă 'expri
mă infinit mai mult :
încredere, îndrăzneală
creatoare, posibilități
extraordinare.
Este
încă unul din multele
răspunsuri date prin
fapte
de
vaslu
ieni îndemnului ros
tit de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu într-una din vizitele de
lucru făcute în orașul
lor : „Moldovenii din
Vaslui trebuie să de
monstreze că devenind
muncitori în între
prinderi moderne știu
să mânuiască în cele
mai bune condiții ma
șinile și utilajele de
înalt nivel tehnic".
— Acest imbold vi
brează puternic în ini
mile noastre, ale tu
turor, ne spune Mir
cea Ciobanu, directo
rul Combinatului de
fire sintetice. Intr-a
devăr, s'mtem dotați
cu o tehnică de cel

mai înalt nivel : une
le utilaje, cum este
instalația de filare ra
pidă, complet automa
tizată, sau cea de texturare, de mare ran
dament, sint unicate
în țară și printre pu
ținele și cele mai per
fecționate din lume.
Mânuirea lor cere o
deosebită
pregătire.
La
22 septembrie
1982, cînd am avut
marea cinste de a-l
primi din nou. aici,
la noi. pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, am
prezentat in premieră
națională
procedeul
modern de vopsire in
masă realizat la noi
intr-o concepție ori
ginală. la nivel mon
dial. Am fost minări
atunci cînd secretarul
general al partidului
ne-a felicitat pentru
performanta
noastră
și a recomandat ca
metoda să fie gene
ralizată la toate uni
tățile de fire și fibre
sintetice din țară.
Performante
teh
nice de cel mai înalt
nivel ! Iată o realita
te nouă, tulburătoare
a Vasluiului de azi
căruia industria, pu
ternica dezvoltare economică i-a schimbat
fundamental fiziono
mia: și cea umană, și
cea materială, și nive
lul de trai, și cel spi
ritual. Să mai venim
cu un singur exemplu
care demonstrează ti
nerețea, vigoarea ora
șului. Dacă la nivelul
întregii țări numărul
elevilor reprezintă o
pătrime din cel al tu
turor locuitorilor —
raport remarcabil pe
plan mondial — aici
la Vaslui, această pro
porție este de o trei
me. Concret, există
20 000 de elevi la o
populație de 60 000 lo
cuitori !
Trainicele temelii economice făurite în
anii, glorioși ai „Epocii
Nicolae
Ceaușescu"
i-au dat Vasluiului
tinerețe, cutezanță avint creator. . Vasluiu
lui și întregii țări.

Valoarea perspectivei în
cercetarea tehnologică
(Urmare din pag. I)

tră practică, se pune problema „sa
crificării" unor țeme cu perspectivă
mai îndepărtată în favoarea altora,
cu posibilități prompte de valorificțare. :
. ■■
Desigur, criteriul valorificării de
ține primul loc în raționamentele
noastre. Nu întotdeauna reușim insă
să evaluăm cu suficientă clarviziu
ne reflectarea în viitor a cercetări
lor pentru care prezentul nu oferă
încă premise de aplicare. Nu întot
deauna reușim să ne desprindem —
în judecățile noastre de valoare —
de constrîngerile prezentului, situîndu-ne — cel puțin cu mintea — în
tehnologia următoarelor, decenii. Să
ne reamintim totuși că încă în 1979
tovarășul Nicolae Ceaușescu se re
ferea la „necesitatea ca cercetarea
să devanseze cu cel puțin 5 ani acti
vitatea economică" și de faptul că,
prin conceperea Programului-directivă privind cercetarea științifică pe
trei etape — 1985, 1990 și 2000 — se
urmărește sincronizarea cercetării
destinate să contribuie nemijlocit la
rezolvarea problemelor cincinalului
în curs, cu cele menite să pregă
tească rezerva de soluții tehnologice
pentru viitor.
în această ordine de idei apreciez
că trebuie să facem mai mult pentru
a adinei investigarea unor orizonturi
clare ale evoluției tehnologice con
temporane. Pe primul plan stă de
sigur informatizarea tehnologiei in
toate domeniile de activitate umană.
Această direcție de acțiune a fost
relevată în repetate rînduri de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care subli
nia rolul determinant al automati
zării, cibernetizării și robotizării pro
ducției ca elemente esențiale ale
noii revoluții tebnico-științifice con
temporane. Pentru industria con
strucțiilor de mașini aceasta se tra
duce' prin simbioza dintre mecanism
și tehnică de calcul, cu ajutorul
mijloacelor noi de determinare „în
proces" a parametrilor tehnologici
pe de o parte, a microelectronicii pe
de altă parte. Mașinile viitorului,
independent de domeniul lor de uti
lizare, vor fi mașini mecano-electronice, în care traductoare de tot
felul măsoară în fiecare moment
evoluția tuturor componentelor pro
cesului tehnologic, iar calculatorul

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Universul familiei © Noi si conții
noștri © Filoane ale bunei gos
podăriri © Omul și sănătatea
— Dialog cu telespectatorii © Am
filmat pentru dumneavoastră

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 27 august, ora 20—30 august,
ora 20. în țară : Vremea se va răci
ușor, în cea mai mare parte a tării.
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea
ploi locale însoțite izolat și de des-

19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15:
17: 19
9 Superman : VICTORIA (16 28 79) —
9.30; 12,30: 16: 19. PACEA (71 30 85) —
16: 19.
PARC HOTEL (17 08 58) —
20.45
© Căpitanul
răzbunării :
FEREN
TARI (80 49 85) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Toată lumea este a mea :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16; 19. AU
RORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12: 16: 19
© Yankeii : FLAMURA (85 77 12) —
IO: 13: 16: 19

electronic prelucrează aceste infor
mații și dă dispozițiile necesare op
timizării lui. Avem deja unele rea
lizări în această direcție, un drum
foarte lung mâi famine insă de
parcurs.
, Sîntem convinși că trebuie să afectăm tot mai multă muncă pentru
pregătirea preluării de către calcu
latorul electronic a unei părți tot
mai mari din activitatea de proiec
tare și pregătire tehnologică a pro
ducției. Rezultatele obținute pină
acum in această direcție ne-au în
tărit convingerea în perspectiva nu
prea îndepărtată a unor transfor
mări radicale în modul de lucru și
în uneltele proiectantului. înlocuirea
planșetei cu masa automată de de
sen și cu ecranul catodic interactiv
va însemna o adevărată revoluție în
productivitatea și calitatea concep
ției inginerești. Dar pregătirea aces
tei revoluții necesită un însemnat
volum de acumulări succesive, de
muncă migăloasă pentru adaptarea
metodelor actuale de proiectare la
cerințe noi.
Există de asemenea motive înte
meiate să acordăm o atenție sporită
cercetării unor tendințe generale in
evoluția actuală a structurii indus
triei constructoare de mașini, con
form cărora producerea de mașini șî
de sisteme tehnologice se transformă
treptat într-o industrie de montaj,
iar principala pondere a fabricației
se orientează asupra producției de
părți componente, de module func
ționale. Avantajele economice ale
unor astfel de structuri, în condițiile
dinamismului tehnologic actual, re
zultă în principal din flexibilitate,
din capacitatea de adaptare la nou.
Cercetarea aprofundată a acestui
proces va conduce probabil la trans
formarea conceptului actual de
„mașină" în acela de „sistem de mo
dule funcționale". Fundamentele te
oretice ale concepției modular-funcționale a mașinilor rămîn încă de
elaborat, dar importanța economică
a unei astfel de reconsiderări nu
poate fi, după părerea mea, contes
tată.
Acestor obiective de perspectivă li
se pot adăuga multe altele. Impor
tant mi se pare să nu uităm obliga
ția care ne revine de a privi în vii
tor, depărtîndu-ne din cînd în cind
de tabloul atrăgător al succeselor
imediate, pentru a vedea mai bine
contururile deceniilor care vin.
20,55 Seară de operă (color). „Bărbie
rul din Sevllla“, de Rossini — Selecțluni. Interpretează : Hermann
Prey, Tereza Berganza, Luigi Al
va, Enzo Dara, Paolo Montarsoloț
corul și orchestra Teatrului Scala
din Milano, dirijor Claudio Abbado. Regia : Jean Pierre Ponnelle
21,33 Experiența înaintată — inițiative,
eficiență © Dialogul primarilor
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
cărcări
electrice și pe alocuri și de
căderi de grindină.
Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu intensificări
din sectorul nordic,
in regiunile din
nordul și estul
țării.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 6 și 16
grade, iar valorile maxime între 19 și
29 de grade. Dimineața, pe alocuri. în
centrul țării, se va produce ceață. La
începutul intervalului, izolat, cantită
țile de apă pot depăși 20 de litri pe
metru pătrat in 24 de ore, îndeosebi
în zonele deluroase.

teatre
Teatrul de
comedie
(16 64 60, la
sala Majestic) : Cîrtițcle — 19.30
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema) : Pompiliu de Pompadour — 19,30 ; (grădi
na Cărăbuș) : Melodii, melodii
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fPROIECT

privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară

și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale
Se dă publicității proiectul Legii privind autocon
ducerea, autogestiunea economico-financiară și auto
finanțarea unităților administrativ-teritoriale.

Propunerile, observațiile și sugestiile la acest pro
iect de lege se vor înainta Marii Adunări Naționale.

înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, precum
și a sarcinilor stabilite în hotărâ
rile Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român im
pun perfecționarea conducerii și
organizării economico-sociale în
toate sectoarele de activitate co
respunzător noii etape de dezvol
tare a societății noastre, aplicarea
fermă a principiilor noului meca
nism economico-financiar, întă
rirea autoconducerii muncitorești
și autogestiunii economico-financiare.
în acest cadru este necesară
perfecționarea activității consiliilor
populare — organe locale demo
cratice ale puterii de stat — în
conducerea ■ întregii vieți econo
mice și sociale, pentru buna gos
podărire și folosire a mijloacelor
materiale și financiare ce le sînt
încredințate și sporirea continuă a
veniturilor proprii prin dezvoltarea
industriei, agriculturii, a prestări
lor de servicii, a activităților de
gospodărie comunală, social-culturale și a altor activități producă
toare de venituri, precum și prin
participarea cetățenilor la reali
zarea unor obiective social-cultu
rale, economice și edilitar-gospodărești.
Aplicarea politicii partidului și
statului de amplasare rațională a
forțelor de producție pe teritoriul
tuturor județelor și localităților a
asigurat dezvoltarea armonioasă,
echilibrată, a acestora, creîndu-se
centre urbane și agroindustriale,
care dispun de o bază puternică
pentru valorificarea resurselor
existente pe plan local și pentru
sporirea gradului de ocupare a for
ței de muncă.
Consiliile populare trebuie să
acționeze cu toată răspunderea
pentru buna gospodărire și dezvol
tare a fiecărei localități, pentru a
asigura cetățenilor condiții de
viață și muncă, de învățămînt,
cultură și sănătate cît mai bune,
în conformitate cu prevederile
planului, cu politica partidului și
statului de ridicare a nivelului de
trai material- și spiritual al între
gului popor.

în activitatea de gospodărire și
dezvoltare a fiecărei localități, con
siliile populare se sprijină pe
participarea largă a tuturor cetă
țenilor, pe stimularea inițiativei
acestora.
în raport cu specificul activității
lor, cu atribuțiile și răspunderile
ce le revin consiliile populare ac
ționează pentru realizarea, de către
toate unitățile economice, a sarci
nilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, în concor
danță strictă cu prevederile planu
lui național unic.
Pentru creșterea nivelului de trai
al oamenilor muncii un rol impor
tant revine consiliilor populare în
înfăptuirea măsurilor cuprinse în
programele privind autoconduce
rea și autoaprovizionarea terito
rială, pentru asigurarea populației
cu produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum, pre
cum și pentru dezvoltarea servi
ciilor. Consiliile populare trebuie
să acționeze pentru cultivarea in
tegrală a terenurilor agricole, pen
tru contractarea și predarea unor
cantități sporite de produse agri
cole la fondul de stat și la fondul
de autoaprovizionare.
Consiliile populare au, de ase
menea, obligația de a asigura în
făptuirea măsurilor privind siste
matizarea teritoriului și localități
lor urbane și rurale, restrîngerea
perimetrelor construibile, în ve
derea sporirii suprafețelor de teren
destinate producției agricole, folo
sirea rațională a fondului funciar.
Consiliile populare trebuie să
asigure dezvoltarea întregii activi
tăți economice și sociale, creșterea
eficientei acesteia, realizarea unei
rentabilități sporite de către toate
unitățile economice, creșterea con
tinuă a veniturilor proprii, în ve
derea participării la fondul de
dezvoltare generală a întregii so
cietăți, acoperirii tuturor cheltuie
lilor din veniturile proprii, auto
finanțarea integrală a fiecărei
unități
administrativ-teritoriale.
Pentru realizarea acestor obiec
tive,
Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — în unitățile adminis
trativ-teritoriale întreaga activitate
economică, social-culturală și edilitar-gospodărească a consiliilor
populare și unităților subordonate
acestora se desfășoară potrivit
principiilor autoconducerii munci
torești, autogestiunii economicofinanciare și autofinanțării, pe
baza cărora se realizează partici
parea largă și nemijlocită a tutu
ror cetățenilor, în calitatea lor de
proprietari, producători și benefi
ciari, la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de dezvoltare ar
monioasă și multilaterală a jude
țelor și localităților.
Prin autoconducerea, autoges
tiunea și autofinanțarea unităților
administrativ-teritoriale trebuie să
se asigure dezvoltarea continuă a
forțelor de producție și a econo
miei locale, valorificarea deplină
a resurselor existente, întărirea
răspunderii, ordinii și disciplinei
în înfăptuirea sarcinilor de plan,
mobilizarea oamenilor muncii la
realizarea acțiunilor privind pro
gresul economico-social al locali
tăților, sistematizarea și gospodă
rirea acestora, creșterea perma
nentă a nivelului de trai al tutu
ror cetățenilor, ridicarea calității
vieții.
Art. 2. — Consiliile populare —
organe locale ale puterii de stat
— răspund, în conformitate cu
prevederile planului național unic,
de elaborarea și înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare economicosocială în profil teritorial, organi
zează, îndrumă și controlează în
deplinirea sarcinilor de plan de
către toate unitățile economice in
diferent de subordonarea acestora,
asigură buna gospodărire a comu
nelor, orașelor, municipiilor și ju
dețelor.
în îndeplinirea atribuțiilor ce le
revin, consiliile populare sînt obli
gate să asigure participarea tu
turor cetățenilor la adoptarea și
înfăptuirea hotărîrilor
privind

dezvoltarea unităților administra
tiv teritoriale, să ia măsuri pentru
stimularea inițiativei acestora la
înfăptuirea prevederilor de plan și
a programelor de autoconducere și
autoaprovizionare teritorială.
Art. 3. — Consiliile populare au
obligația ca, în aplicarea princi
piului autogestiunii economico-financiare, să asigure, atît pentru
activitatea proprie, cît și pentru
cea a unităților de subordonare
locală, folosirea cu maximă efi
ciență a mijloacelor materiale și
bănești care le sînt încredințate,
creșterea permanentă a rentabili
tății și sporirea veniturilor pro
prii, participarea populației la
dezvoltarea localităților și, pe această bază, creșterea aportului
unităților administrativ-teritoriale
la dezvoltarea generală a socie
tății.
Consiliile populare sînt obligate
ca din veniturile proprii să aco
pere cheltuielile prevăzute în bu
getele locale și să participe, în
condițiile prevăzute de lege, la
constituirea fondului de dezvol
tare generală a întregii societăți
destinat reproducției socialiste
lărgite.
Consiliile populare răspund de
stabilirea măsurilor necesare pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan
și creșterea veniturilor proprii,
prin extinderea și diversificarea
activităților de producție și a ser
viciilor, intensificarea acțiunilor
de stabilire justă a impozitelor și
taxelor locale și realizarea inte
grală a acestora, creșterea gradu
lui de valorificare a tuturor resur
selor de materii și materiale exis
tente pe plan local.
Art. 4. — Consiliile populare
sînt obligate să acționeze pentru
reducerea cheltuielilor materiale,
introducerea unui regim sever de
economii, eliminarea oricărei for
me de risipă, diminuarea consumu
rilor de materiale, combustibili și

energie, folosirea cu spirit gospo
dăresc a întregii baze materiale.
Consiliile populare sînt obligate
să ia toate măsurile pentru dez
voltarea resurselor locale de ma
terii prime și materiale în vederea
creșterii contribuției lor la lărgi
rea bazei naționale de materii pri
me și materiale și satisfacerii ne
cesarului de consum al unităților
locale.
Comitetele și birourile executi
ve ale consiliilor populare răspund
de buna desfășurare a activității
de colectare, recuperare și valo
rificare a resurselor materiale" refolosibile în unitatea administrativ-teritorială în care funcționea
ză, organizează acțiuni de mobili
zare a populației pentru intensifi
carea colectării de fier vechi, obiecte de uz casnic, ambalaje, hîrtie și alte materiale.
Art. 5. — Consiliile populare
sînt obligate să-și îndeplinească atribuțiile ce le revin în domeniile
economic, social-cultutal și edilitar-gospodăresc, în condițiile auto
finanțării integrale a fiecărei uni
tăți administrativ-teritoriale, asigurînd acoperirea din venituri pro
prii a tuturor cheltuielilor nece
sare și participarea la fondul de
dezvoltare a întregii societăți.
în acest scop, consiliile popu
lare trebuie să acționeze perma
nent pentru sporirea bazei de ve
nituri proprii, utilizarea cu spirit
de economie a mijloacelor de care
dișpun, întărirea ordinii, discipli
nei și legalității în angajarea
cheltuielilor, gospodărirea raționa
lă a resurselor locale, creșterea
rezervelor materiale și bănești. în
cazul în care nivelul veniturilor
proprii nu acoperă cheltuielile,
consiliile populare vor restrânge
volumul acestora la nivelul veni
turilor.
Toți cetățenii, beneficiari nemijlociți ai condițiilor de muncă și
viață din comunele, orașele și mu
nicipiile în care locuiesc, au în
datorirea de a participa activ, în
condițiile prezentei legi, la con
stituirea fondului de dezvoltare
generală a întregii societăți, la autogospodărirea localităților, Ia rea
lizarea unor obiective social-culturale, economice și edilitar-gospodărești, contribuind în acest fel la
autofinanțarea unităților adminis
trativ-teritoriale, la dezvoltarea și
înfrumusețarea tuturor localități
lor.
Art. 6. — Fiecare unitate administrativ-teritorială — comună,
oraș, municipiu, sector al munici
piului București, județ și munici
piul București .— își desfășoară
activitatea pe baza planului de
dezvoltare economico-socială în
profil teritorial, a planului econo
mico-social propriu și bugetului
local care se adoptă, în condiții
le legii, de consiliul popular al
unității
administrativ-teritoriale
respective, în strictă concordanță
cu planul național unic de dezvol
tare economico-socială.
Consiliile populare răspund de
realizarea prevederilor planului
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială, a veniturilor pre
văzute în bugetul de stat de că
tre toate unitățile socialiste, indi
ferent de subordonarea acestora, a
planurilor și bugetelor locale, pre
cum și a programelor de autocon
ducere și autoaprovizionare a lo
calităților și a altor programe spe
ciale ; iau măsuri pentru dezvol
tarea intensivă a industriei, agri
culturii, transporturilor, serviciilor
și celorlalte ramuri economice,
pentru valorificarea deplină a re
surselor locale, utilizarea la ma
ximum a capacităților, sporirea ac
centuată a productivității muncii
și a eficienței economice în toa
te sectoarele de activitate, crește
rea potențialului economic al fie
cărei unități administrativ-terito
riale.
x
Consiliile populare răspund, de
asemenea, de înfăptuirea prevede
rilor din planul național unic cu
privire la dezvoltarea construcții
lor de locuințe din fondul locativ

de stat, desfășurarea activității de
învățămînt și sănătate, precum și
de alte acțiuni de interes gene
ral, executînd finanțarea acestora
din bugetul local sau din bugetul
republican, în condițiile prezentei
legi.
Art. 7. — Pentru sporirea con
tinuă a resurselor necesare auto
finanțării și autodezvoltării locali
tăților, în conformitate cu sarci
nile de plan și prevederile buge
telor locale de venituri și cheltu
ieli, consiliile populare sînt obli
gate să acționeze, în principal,
pentru :
a) creșterea eficienței activității
tuturor unităților economice indi
ferent de subordonare, asigurînd
îndeplinirea și depășirea planuri
lor de producție, realizarea inte
grală a indicatorilor financiari,
reducerea cheltuielilor materiale și
obținerea de beneficii, exercita
rea unui control riguros asupra în
tregii activități a acestor unități,
întărirea răspunderii, ordinii și dis
ciplinei în muncă ;
b) dezvoltarea intensivă a agri
culturii, luînd măsuri pentru folo
sirea completă, conservarea și
ameliorarea fondului funciar, creș
terea potențialului productiv al
acestuia, obținerea de recolte mari
și stabile, realizarea planurilor de
cultură și de producție și a progra
melor de dezvoltare a zootehniei,
sporirea livrărilor de produse agri
cole la fondul de stat și, pe aceas
tă bază, satisfacerea, în conformi
tate cu principiile autoconducerii
și autoaprovizionării, a cerințelor
de consum ale populației și a altor
nevoi ale economiei naționale ;
c) înfăptuirea programului de
sistematizare a teritoriului și loca
lităților urbane și rurale, urmărind
restrîngerea perimetrelor construi
bile ale localităților la strictul ne
cesar, redarea unor suprafețe de
teren cît mai mari agriculturii șl
folosirea rațională a pămîntului,
modernizarea localităților. reali
zarea -tuturor -prevederilor din
schițele de sistematizare aprobate;
d) folosirea rațională a tuturor
resurselor de apă, gospodărirea ju
dicioasă a apei, identificarea de
noi surse, valorificarea la maxi
mum a apelor pentru irigații, pis
cicultura, producerea de energie
electrică, precum și în alte sco
puri, în vederea satisfacerii cerin
țelor populației și ale economiei
naționale ;
e) utilizarea eficientă a tuturor
materiilor prime și materialelor
alocate prin plan, reducerea la
maximum a rebuturilor și pierde
rilor, creșterea gradului de valo
rificare a resurselor materiale și
energetice existente pe plan local,
recuperarea integrală a materiilor
prime și materialelor refolosibile.
Art. 8. — Comitetele executive
ale consiliilor populare județene și
al municipiului București răspund
de îndeplinirea în bune condiții a
planului și a bugetului de venituri
și cheltuieli proprii, precum și a
planurilor și bugetelor de venituri
și cheltuieli ale unităților adminis
trativ-teritoriale componente și ale
unităților socialiste din subordinea
lor, de constituirea și utilizarea le
gală a fondurilor aprobate.
Art. 9. — Consiliile populare vor
promova cu fermitate, în întreaga
activitate a unităților economice și
social-culturale de subordonare lo
cală, cît și a tuturor celorlalte uni
tăți din raza teritorială a comu
nelor, orașelor, municipiilor și ju
dețelor, principiile mecanismului
economico-financiar, asigurînd îm
binarea conducerii unitare a vie
ții economico-sociale pe baza pla
nului național unic cu larga iniția
tivă și cointeresarea materială a
oamenilor muncii, integrarea orga
nică a maselor în activitatea de
organizare și conducere a produc
ției, întărirea disciplinei și res
ponsabilității sociale a fiecărui ce
tățean, exercitarea unui control
exigent de către oamenii muncii
asupra modului în care se îndepli
nesc hotărîrile adoptate.

CAPITOLUL II

Măsuri pentru asigurarea
autogestiunii economicofinanciare și a autofinanțării
unităților administrativteritoriale
Art. 10. — Fiecare comună, oraș,
municipiu, sector al municipiului
București, județ și municipiul

București are obligația să-și desfășoare activitatea pe baza planului local de dezvoltare economi

co-socială, precum și a bugetului
său de venituri și cheltuieli, prin
care să se asigure echilibrul fi
nanciar și utilizarea cu eficiență
maximă a resurselor materiale și
bănești din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Art. 11. — Consiliile populare
din toate unitățile administrativteritoriale sînt obligate să-și des
fășoare . și să-și dezvolte activita
tea economică în condițiile creș
terii continue a veniturilor proprii,
din care să asigure, potrivit legii,
contribuții sporite la constituirea
fondului de dezvoltare generală a
întregii societăți și acoperirea
cheltuielilor proprii.
Art. 12. — Veniturile bugetelor
unităților administrativ-teritoriale
se asigură, în condițiile legii, din
vărsăminte din beneficii proveni
te de Ia unitățile economice de
subordonare locală, impozite și
taxe plătite de aceste unități și de
organizațiile cooperatiste, de alte
organizații obștești și de populație,
precum și din alte venituri stabi
lite prin lege ca resurse ale aces
tor bugete.
Art. 13. — Unitățile economice
locale sînt obligate, potrivit legii,
să participe, la formarea venituri
lor din bugetele unităților admi
nistrativ-teritoriale de care apar
țin prin vărsăminte din beneficii,
impozite și taxe.
în scopul creșterii continue a
contribuției lor la acoperire^ chel
tuielilor unităților administrativteritoriale, unitățile economice lo
cale sînt obligate să-și desfășoare
activitatea în condițiile gospodă
ririi cît mai judicioase a fonduri
lor materiale și bănești care le-au
fost încredințate, îndeplinirii sar
cinilor de plan aprobate, dezvoltă
rii și diversificării activității pen
tru satisfacerea ndvoilor popu
lației.
Art. 14. — Unitățile cooperației
meșteșugărești, cele ale cooperației
de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor, precum și unitățile
economice ale organizațiilor ob
ștești varsă la bugetele locale ale
consiliilor populare din unitățile
administrativ-teritoriale în care
Iși desfășoară activitatea impozi
tul pe venituri, alte impozite și
taxe prevăzute de lege.
Unitățile cooperației agricole de
producție varsă la bugetele locale
impozitul pe terenurile pe care le
dețin, impozitul pe fondul de re
tribuire pentru munca prestată de
membrii cooperatori, alte impozite
și taxe prevăzute de lege.
Unitățile cooperatiste sînt obli
gate să-și sporească în permanen
ță producția agricolă, producția
industrială și prestările de servi
cii, contribuind într-o măsură din
ce în ce mai mare la înfăptuirea
programelor de autoaprovizionare,
la creșterea livrărilor la fondul de
stat, la satisfacerea
cerințelor
populației.
Art. 15. — Populația este obli
gată să contribuie la constituirea
veniturilor bugetului de stat și a
veniturilor bugetelor locale prin
plata impozitelor și taxelor stabi
lite în condițiile legii.
De asemenea, populația partici
pă la dezvoltarea economico-socia
lă a fiecărei unități administrativteritoriale prin contribuția bă
nească și în muncă pentru efec
tuarea unor lucrări de interes
obștesc.
Art. 16. — în vederea înfăptui
rii autofinanțării integrale în fie
care comună, oraș, municipiu și
județ, consiliile populare au obli
gația să ia măsuri pentru sporirea
bazei de venituri proprii, prin dez
voltarea și diversificarea continuă
a activităților de producție de in
teres local, a prestărilor de servicii
și a altor activități economice,
pentru satisfacerea deplină a ce
rințelor populației și ale unităților
socialiste, precum și pentru creș
terea producfiei la export.
Consiliile populare acționează,
totodată, pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor prevăzute in
plan de către toate unitățile eco
nomice, indiferent de subordona
rea acestora.
Art. 17. — Comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare au obligația să ia măsuri, po
trivit legii, pentru stabilirea, ur
mărirea și încasarea integrală și
la termenele prevăzute a impozi
telor, taxelor și a celorlalte vărsă
minte de la unitățile socialiste și
de la populație.
Art. 18. — Din bugetele unități
lor administrativ-teritoriale se fi
nanțează, potrivit legii, în concor
danță cu prevederile de plan,
obiective și acțiuni economice, so
cial-culturale, cheltuieli de întreți
nere și reparare a drumurilor și
podurilor de interes local, chel
tuieli de gospodărie comunală,

cheltuieli privind funcționarea or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat și alte cheltuieli
necesare unităților și activităților
de interes local.
Art. 19. — Din bugetul republi
can se finanțează : cheltuielile
pentru construcții de locuințe des
tinate fondului locativ de stat,
după utilizarea, potrivit legii, de
către unitățile de interes local, a
surselor proprii ; cheltuielile pri
vind retribuțiile, impozitul și con
tribuția de asigurări sociale de stat
aferente, precum și bursele acorda
te în condițiile legii, pentru unită
țile de învățămînt de subordonare
locală; cheltuielile privind retribu
țiile, impozitul și contribuția de
asigurări sociale de stat aferente,
pentru unitățile și activitățile sa
nitare de subordonare locală, pre
cum și cele privind medicamentele
ce se suportă de către stat, în con
dițiile legii ; drepturile de retri
buire și indemnizațiile ce se plă
tesc, potrivit legii de către stat,
pentru personalul din unitățile
agricole cooperatiste.
Finanțarea cheltuielilor de în
vățămînt, sănătate și agricultură
prevăzute Ia alin. 1 se asigură,
după caz, prin Ministerul Educației
și învățămîntului, Ministerul Sănă
tății și Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare și prin orga
nele locale de specialitate ale ad
ministrației de stat din domeniile
respective. Finanțarea construcții
lor de locuințe, de Ia bugetul repu
blican, se asigură prin comitetele
executive ale consiliilor populare
județene și al municipiului Bucu
rești.
Art. 20. — Chiriile ce se încasea
ză, potrivit legii, pentru imobilele
din fondul locativ de stat admi
nistrate de comitetele sau birourile
executive ale consiliilor populare
se fac venit la bugetul republi
can. Cheltuielile de reparații, între
ținere și administrare pentru aces
te imobile se finanțează de la bu
getul republican.
Art. 21. — Impozitul pe circula
ția mărfurilor datorat, potrivit le
gii, de unitățile economice locale,
de unitățile cooperației meșteșu
gărești, de cele ale cooperației de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor, precum și de unitățile
economice ale organizațiilor ob
ștești, se depune în întregime Ia
bugetul republican.
Impozitul pe fondul total de re
tribuire datorat, potrivit legii, de
unitățile cooperatiste prevăzute la
alin. 1 și de unitățile economice
ale organizațiilor obștești se varsă,
de asemenea, la bugetul repu
blican.
Impozitul pe clădiri și taxa pen
tru folosirea terenurilor proprie
tate de stat, datorate de unitățile
socialiste, precum și vărsămintele
la bugetul de stat din beneficiile
unităților Casei de Economii și
Consemnațiuni și din primele de
asigurare ale Administrației Asi
gurărilor de Stat, determinate po
trivit legii, se fac în întregime
venituri la bugetul republican.
Prelevarea pentru societate da
torată, potrivit legii, de către uni
tățile economice locale, impozitul
pe venit datorat de societățile mix
te și reprezentanțele firmelor străi
ne, precum și celelalte vepituri
stabilite de lege, se varsă lă bu
getul republican.
Art. 22. — Comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare sînt obligate să asigure folo
sirea rațională a mijloacelor mate
riale și bănești de care dispun,

precum și a mijloacelor bănești
acordate de la bugetul republican,
în condiții de maximă eficiență
economică și socială, cu respecta
rea disciplinei financiare și a unui
regim sever de economii.
Art. 23. — Pentru a se asigura
acoperirea integrală a cheltuielilor
prevăzute în bugetele locale din
veniturile proprii ale fiecărei uni
tăți administrativ-teritoriale, con
siliile populare sînt obligate să
asigure :
a) îndeplinirea integrală a sar
cinilor ce le revin din planul na
țional unic de dezvoltare economi
co-socială privind producția fizică,
producția netă, producția-marfă,
prestările - de servicii, producția
pentru export;
b) creșterea productivității mun
cii, reducerea costurilor de pro
ducție și îndeosebi a celor mate
riale, reducerea cheltuielilor de
circulație, îmbunătățirea continuă
a calității produselor, serviciilor și
lucrărilor de construcții, reparații
și întreținere ;
c) darea în funcțiune la termen
a obiectivelor de investiții econo
mice și sociale, realizarea parame
trilor tehnico-economici aprobați,
folosirea integrală a capacităților
de producție, a utilajelor și a ba
zei materiale existente, gospodă
rirea cît mai judicioasă a tuturor
resurselor locale ;
d) creșterea eficienței economice
în toate sectoarele de activitate, așezarea întregii activități economi
ce pe principiile rentabilității,
sporirii acumulărilor bănești și
beneficiilor ;
e) utilizarea fondurilor destinate
activităților social-culturale în
concordanță cu gradul de îndepli
nire a acțiunilor planificate și în
condiții de sporire continuă, po
trivit legii, a nivelului de autofi
nanțare a Unităților social-cultu
rale.
Art. 24. — Din excedentele anua
le ale bugetelor proprii ale comu
nelor, orașelor, municipiilor, sec
toarelor municipiului București,
județelor și al municipiului Bucu
rești se varsă la bugetul republi
can contribuții la constituirea fon
dului de dezvoltare generală a în
tregii societăți, care se stabilesc
anual prin legea bugetului de stat
al Republicii Socialiste România,
în caz de nerealizare a venituri
lor proprii planificate, vărsămin
tele Ia bugetul republican se efec
tuează cu prioritate, la nivelul pla
nificat, din veniturile realizate.
Din excedentele anuale ale bu
getelor proprii, comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare comunale, orășenești, muni
cipale, ale sectoarelor municipiu
lui București, județelor și al mu
nicipiului București pot să-și re
țină un fond de rulment pentru
autofinanțare, destinat acoperirii
provizorii a cheltuielilor aprobate,
pînă la realizarea veniturilor pla
nificate, precum și pentru echili
brarea bugetelor proprii, în condi
țiile prevăzute de lege. Cuantumul
fondului de rulment pentru auto
finanțare se stabilește anual prin
legea bugetului de stat.
Art. 25. — Consiliile populare
răspund de îndeplinirea prevede
rilor din planurile și bugetele pro
prii de venituri și cheltuieli, pre
cum și din cele ale unităților
subordonate, luînd măsuri pentru
realizarea integrală a veniturilor
prevăzute și efectuarea cheltuie
lilor cu respectarea disciplinei de
plan și financiare.

CAPITOLUL III

Contribuția bănească
și în muncă pentru efectuarea
unor lucrări de interes obștesc
Art. 26. — Pe baza principiilor
autoconducerii, autofinanțării și
autogospodăririi unităților admi
nistrativ-teritoriale, toți cetățenii
au obligația de a-și aduce contribu
ția nemijlocită la dezvoltarea, mo
dernizarea și înfrumusețarea loca
lităților în care trăiesc și muncesc.
De asemenea, unitățile socialiste
au obligația să participe la reali
zarea lucrărilor de interes obștesc
din localitățile în care își desfă
șoară activitatea și să sprijine ac
țiunile organizate de consiliile
populare, cu participarea cetățeni
lor, pentru buna gospodărire a lo
calităților.
Art. 27. — Locuitorii comunelor,
orașelor, municipiilor și sectoare-

lor municipiului București contri
buie cu bani și prin muncă la
efectuarea unor lucrări de. interes
obștesc cu caracter local.
Locuitorii comunelor, orașelor,
municipiilor și sectoarelor muni
cipiului București sînt, de aseme
nea, obligați să participe cu bani
și prin muncă la efectuarea unor
lucrări de interes județean și re
publican prevăzute în planurile
de dezvoltare economico-socială în
profil teritorial ale județelor și în
planul național unic.
Art. 28. — Lucrările de Interes
obștesc ce se pot efectua prin con(Continuare în pag. a Vl-a)
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tribuția bănească și în muncă a
locuitorilor se stabilesc, in condi
țiile prezentei legi, de adunările
cetățenilor.

SECȚIUNEA I

Contribuția bănească
Art. 29. — Locuitorii din comu
ne, orașe, municipii și sectoarele
municipiului București sînt obli
gați să contribuie cu bani la rea
lizarea obiectivelor social-culturale, economice, urbanistice și edilitar-gospodărești prevăzute în
anexă la lit. A.
Lucrările cu . caracter urbanistic
și edilitar-gospodăresc, altele decît cele prevăzute în anexă la lit.
A, care urmează a fi propuse spre
analizare și hotărîre adunărilor ce
tățenilor din comune, orașe, mu
nicipii sau sectoarele municipiului
București, se supun, în prealabil,
spre aprobare comitetelor executi
ve ale consiliilor populare județe
ne și al municipiului București. Acestea sînt obligate să se pronun
țe în termen de 30 de zile de la
primirea propunerii. .
Art. 30. — Din contribuția bă
nească se efectuează lucrări care
se pot executa în mare parte din
resurse locale și care pot fi. date
în funcțiune în termen de cel mult
doi ani.
Pentru sprijinirea realizării lu
crărilor care nu pot fi executate
numai din resurse locale, în pla
nul național unic se vor preve
dea, pe fiecare județ, materiale
le, utilajele și obiectivele de in
ventar necesare. Materialele, utila
jele și obiectele de inventar se li
vrează la prețurile în vigoare pen
tru vînzările către unitățile socia
liste de stat.
Volumul lucrărilor de investiții
și de reparații capitale, care se
realizează de consiliile populare,
din contribuția bănească a cetățe
nilor, se include în planul națio
nal unic de dezvoltare economico-socială în poziții globale. Re
partizarea acestora pe județe și lu
crări se face de Comitetul de Stat
al Planificării, Comitetul pentru
Problemele Consiliilor Populare și
Ministerul Finanțelor, la propune
rea comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al
municipiului București. Elabora
rea, avizarea și aprobarea docu
mentațiilor tehnico-economice pen
tru aceste lucrări se fac potrivit
legii.
Art. 31. — Pentru lucrările de
investiții ce se execută din con
tribuția bănească a locuitorilor se
vor adapta proiecte tip, care se
asigură de comitetele executive ale
consiliilor populare județene și al
municipiului București, prin insti
tutele de proiectare și alte unități
de profil din subordinea lor, iar,
în cazul în care este necesar, și
prin alte unități de proiectare din
subordinea unor organe centrale.
Art. 32. — Contribuția bănească
anuală se stabilește în raport cu
valoarea lucrărilor și cu numărul
membrilor de familie apți de
muncă ce realizează venituri, după
cum urmează :
a) familii cu un singur membru
apt de muncă, pînă la 400 lei ;
b) familii cu doi membri apți
de muncă, pînă la 700 lei ;
•
c) familii cu trei sau mai mulți
membri apți de muncă, pînă la
1100 lei ;
în municipii și orașe, pentru anumite obiective social-culturale
de interes public deosebit, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului
București pot stabili anual con

tribuții cu caracter edilitar-gospo
dăresc, pe familii, în raport cu ve
niturile realizate de membrii acestora.
Comitetele sau birourile execu
tive ale consiliilor populare pot
propune adunărilor cetățenilor ori,
după caz, pot aproba scutirea to
tală sau parțială de plata contri
buției ori înlesniri în plata aces
teia pentru unele categorii de per
soane cum sînt invalizii sau alte
persoane inapte de muncă.
Contribuția bănească se plăteș
te în două rate egale, pînă la 30
aprilie și 30 septembrie ale fie-cărui an.
Art. 33. — Sumele încasate din
contribuția bănească nu se includ
în bugetul local și pot fi folosite
numai pentru efectuarea lucrărilor
aprobate. Aceste sume se păstrea
ză Ia unitățile bancare la care bi
rourile sau comitetele executive ale
consiliilor populare își au contul
de bază.
Art. 34. — Banca de' Investiții
poate acorda comitetelor și birou
rilor executive ale consiliilor popu
lare credite rambursabile, în li
mita plafoanelor anuale aprobate
prin planul național unic, pentru
executarea, din contribuția bă
nească, de școli, internate școla
re, grădinițe de copii, ateliereșcoală, creșe, cămine culturale,
precum și de unități sanitare și de
asistență socială.
La creditul bancar acordat se
percepe o dobîndă similară cu dobînda pe care o plătesc, potrivit
legii, întreprinderile de stat în ca
zul creditelor acordate de bancă
pentru activitatea de investiții.
Creditele bancare se rambursează
din cohtribuția bănească a popu
lației, în termen de 1—2 ani de
la data terminării lucrărilor res
pective. în cazul cînd ratele nu se
depun la timp, suma de plată se
consideră restantă și, pe tot timpul
cît este în această situație, se
calculează, potrivit legii, dobînda
corespunzătoare.
............
Art. 35. — în cazul în ' care,
după executarea lucrărilor stabi
lite, au rămas sume necheltuite
sau materiale neconsumate ori
din diferite motive lucrările stabi-'
lite nu se pot executa, acestea
vor fi folosite pentru alte lucrări
de natura celor prevăzute în
anexă la lit. A, potrivit hotărîrii
adunării cetățenilor.

SECȚIUNEA A ll-A
Contribuția în muncă
Art. 36. — Toți locuitorii apți
de muncă din comune au obliga
ția de a contribui prin muncă la
executarea
lucrărilor
edilitargospodărești, de apărare și ame
liorare a fondului funciar, de
amenajare și folosire rațională a
surselor de apă, prevăzute în
anexă la lit. B.
în orașe, municipii și sectoarele
municipiului București locuitorii
apți de muncă contribuie * prin
muncă la efectuarea lucrărilor de
interes obștesc prevăzute în anexă
la lit. B pct. 4—6.
Art. 37. — Contribuția în mun
că se efectuează de bărbați și de
femei de Ia 'vîrstă de 18 ani.
Persoanele care posedă mijloace
de transport cu tracțiune animală
sau mecanică, cu excepția auto
turismelor, sînt obligate să pres
teze muncă cu aceste mijloace.
Art. 38. — Contribuția în mun
că constă în executarea unui
volum fizic de lucrări stabilit pe
bază de norme de lucru — metri
pătrați de întreținere sau repa
rații de drumuri, metri cil'bi de
săpături și umpluturi de pămînt
la regularizări de albii și conso

<
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lidări de maluri, metri cubi de
extragere și spargere de piatră
sau ciuruire de balast și altele
asemenea — care trebuie să fie
realizate în 6 zile anual, în con
dițiile și la termenele prevăzute.
Contribuția în muncă a persoa
nelor fizice proprietare ale mij
loacelor de transport constă în
executarea unui volum fizic de
lucrări, calculat în raport cu can
titățile stabilite' și distanțele de
parcurs, care trebuie realizate în
6 zile anual cu fiecare mijloc de
transport, în condițiile și la ter
menele prevăzute.
Contribuția în muncă se consi
deră îndeplinită în cazul în care
volumul fizic de lucrări stabilit
potrivit alin. 1 și 2 a fost integral'
realizat, indiferent de numărul de
zile în care a fost efectuat.
Art. 39. — Unitățile economice
care își au sediul sau își desfă
șoară activitatea în municipii,
sectoarele municipiului București,
orașe sau comune sînt obligate să
efectueze cu mijloacele de tran
sport cu tracțiune animală sau me
canică pe care le dețin cu orice
titlu — autocamioane, autocamionete, tractoare rutiere cu re
morcile și semiremorcile aferente,
autobasculante și autoremorchere
— contribuție în muncă la lucră
rile de interes obștesc stabilite de
adunările cetățenilor.
Contribuția în muncă a unită
ților socialiste constă în execu
tarea unui volum fizic de lucrări,
calculat în raport cu cantitățile
prevăzute și distanțele de parcurs, ,
care trebuie să fie realizate în
6 zile anual cu fiecare mijloc de
transport.
Volumul fizic de lucrări se sta
bilește în condițiile alin. 2 de co
mitetul sau biroul executiv al
consiliului popular municipal, al
sectorului municipiului București,
orășenesc sau comunal.
Programarea . mijloacelor
de
transport pentru executarea con
tribuției în muncă se face de co
mitetele sau birourile executive
ale consiliilor populare, de acord
cu conducerea unităților respec
tive.
Art. 40. — Persoanele fizice pro
prietare ale mijloacelor de trans
port și unitățile prevăzute la
art. 39, deținătoare de mijloace de
transport, asigură pe timpul efec
tuării contribuției în muncă lubrifianții, carburanții, hrana anima
lelor, precum și conducătorii mij
loacelor de transport.
Art. 41. — în cazul neefectuării
lucrărilor repartizate, comitetele
și birourile executive ale consi
liilor populare vor obliga persoa
nele fizice și, după caz, unitățile
socialiste să plătească. suma de
100—120 lei pe zi pentru contri
buția în muncă a locuitorilor,
200—400 lei pe zi pentru contri
buția în muncă cu atelajele și
400—600 lei pe zi pentru contri
buția în muncă cu mijloacele de
transport cu tracțiune mecanică.
Sumele stabilite potrivit alin. 1
vor fi plătite de locuitori sau uni
tățile socialiste, în termen de 30
de zile de la data primirii înștiin
țării de plată făcute de comitetul
sau biroul executiv al consiliului
popular.
Art. 42. — Comitetele sau birou
rile executive ale consiliilor popu
lare pot propune adunărilor cetă
țenilor scutirea totală sau ■parțială
de efectuarea contribuției în mun
că pentru invalizi, bolnavi și alte
persoane aflate în situații deose
bite, care nu pot efectua contribu
ția în muncă.

SECȚIUNEA A lll-a
Dispoziții comune
Art. 43. — Propunerea de a se
efectua anumite lucrări prin con
tribuție bănească și în muncă
poate fi făcută de către deputați,
comisiile permanente ale consilii
lor populare, unitățile socialiste
sau organizațiile obștești ori de
un grup de locuitori.
Comitetul sau biroul executiv al
consiliului popular este obligat să
analizeze propunerea în cel mult
30 de zile de la depunere. Dacă
constată că lucrarea este de inte
res obștesc și sînt condiții pentru
efectuarea acesteia, decide convo
carea locuitorilor, pe circumscrip
ții electorale. Convocarea cuprin
de data și locul adunării, care se
aduc la cunoștința locuitorilor din
circumscripția electorală prin afi
șare la sediul consiliului popular
și prin orice alt mijloc de publi
citate.
Adunarea locuitorilor pe cir
cumscripția electorală lucrează va
labil în prezența a cel puțin ju
mătate plus unu din numărul re
prezentanților familiilor și se pro
nunță, prin vot deschis, cu majo
ritatea voturilor reprezentanților
familiilor din circumscripție.
Adunarea locuitorilor din fieca
re circumscripție electorală anali
zează și se pronunță asupra pro
punerilor prezentate de comitetul
sau biroul executiv al consiliului
popular cu privire Ia lucrările ce
urmează a se efectua, valoarea acestora, cuantumul total al con
tribuției bănești și al contribuției
în muncă. Adunarea stabilește, de
asemenea, în condițiile prezentei
legi, suma ce revine pe fie
care familie și volumul fizic de
lucrări ce urmează a fi efectuate
de către fiecare locuitor și cu fie
care mijloc de transport. ..
f....
Art. 44. — Adunările cetățenilor
care se organizează, potrivit legii,
în comune, orașe, municipii și sec
toarele municipiului București analizează propunerile făcute în adunările locuitorilor pe circum
scripții electorale și hotărăsc, prin
vot deschis, cu majoritatea votu
rilor, lucrările ce se vor efectua
prin contribuția în bani și în mun
că, valoarea acestora, cuantumul
total al contribuției bănești și al
contribuției în muncă, precum și
termenele de executare a lucrări
lor.
De asemenea, adunările cetățe
nilor hotărăsc, în condițiile pre
zentei legi, asupra sumei ce re
vine pe fiecare familie și a vo
lumului fizic de lucrări ce urmea
ză a fi efectuate, de către fiecare
locuitor și cu fiecare mijloc de
transport proprietatea acestuia.
Contribuția bănească și în mun
că se hotărăște o dată pe an, de
regulă în cursul semestrului I, pen
tru anul următor.
Art. 45. — Pentru lucrările care
necesită contribuția bănească sau
în muncă a locuitorilor pe 2—3 ani,
adunarea cetățenilor poate hotărî
contribuția totală ce urmează a fi
plătită de fiecare familie și suma
anuală, precum și volumul fizic de
lucrări ce urmează a fi efectuate
de fiecare locuitor și cu mijloacele
de transport.
Art. 46. — Hotărîrile adunării
cetățenilor sînt obligatorii pentru
toți locuitorii din unitatea administrativ-teritorială.
Comitetul sau biroul executiv al
consiliului popular este obligat să
asigure comunicarea, în scris, fie
cărei familii, a cuantumului con
tribuției anuale în bani și a volu
mului fizic de lucrări, stabilite de
adunarea cetățenilor.

Art. 47. — Comitetul executiv al
consiliului popular județean, sau al
municipiului București este obli
gat, în cazul cînd constată că hotărîrea adunării cetățenilor nu a
fost luată cu respectarea legii, ca
în termen de 20 de zile de la ți
nerea adunării să dea îndrumări
scrise comitetului sau biroului exe
cutiv al consiliului popular cu pri
vire la măsurile ce trebuie luate
pentru asigurarea aplicării preve
derilor legale.
Art. 48. — Locuitorul nemulțu
mit de hotărârea adunării cetățe
nilor prin care i s-a stabilit con
tribuția în bani și contribuția în
muncă poate face contestație la co
mitetul sau biroul executiv al con
siliului popular municipal, al sec
torului municipiului București,
orășenesc sau comunal, în termen
de 10 zile de la data cînd a luat
cunoștință de această hotărîre.
Comitetul sau biroul executiv
este obligat să soluționeze contes
tația în termen de 10 zile și să co
munice rezultatul celui în cauză,
decizia sa fiind definitivă.
Art. 49. — Dacă, după stabilirea
contribuției, veniturile unor fami
lii se diminuează sau intervin alte
cauze obiective care împiedică
execuțarea contribuției în muncă,
locuitorii pot cere comitetelor sau
birourilor executive ale consiliilor
populare reducerea sau scutirea de
contribuție în bani și în muncă.
Comitetele sau birourile executive
ale consiliilor populare sînt obli
gate să soluționeze cererile primite
și să comunice rezultatul celor în
cauză, deciziile lor fiind defi
nitive.
Art. 50. — în baza hotărîrii adu
nării cetățenilor sau a deciziei co
mitetului executiv al consiliului
popular județean ori al municipiu
lui București prin care s-a stabilit
contribuția, sumele neplătite la
termen, precum și contravaloarea
muncii neefectuate, se încasează
potrivit normelor de urmărire a
veniturilor statului.
Contravaloarea muncii neefec
tuate de către unitățile socialiste
cu mijloacele de transport se exe
cută prin încasarea din contul
acestora.
Sumele încasate drept contrava
loare a muncii neefectuate rămîn
la dispoziția comitetelor și birou
rilor executive ale consiliilor popu
lare și se folosesc numai la exe
cutarea lucrărilor ce se efectuează
prin contribuția în muncă.
Art. 51. — Odată cu aprobarea
lucrărilor ce se vor executa prin
contribuție, adunarea cetățenilor
alege cîte un comitet de cetățeni
pentru fiecare lucrare ce urmează
a fi efectuată, format din locui
tori care au participat la elabo
rarea propunerilor privind aceste
lucrări, precum și din alți locui
tori cu spirit gospodăresc și de
inițiativă.
Comitetele de cetățeni au sar
cina de a asigura cunoașterea de
către toți locuitorii a lucrărilor
aprobate, a contribuției stabilite,
a termenelor de plată, precum și
urmărirea permanentă a executării
lucrărilor și a recepționării aces
tora.
Totodată, comitetele de cetățeni
sprijină comitetele și birourile
executive ale consiliilor populare
în încasarea sumelor, mobilizarea
locuitorilor la efectuarea lucră
rilor și în soluționarea contesta
țiilor făcute de cetățeni.
Comitetele de cetățeni își des
fășoară activitatea sub îndruma
rea comitetelor sau birourilor
executive ale consiliilor populare
și prezintă, împreună cu acestea,
în mod periodic, informări în fața
adunărilor cetățenilor.

La Zalău, ca pretutindeni în țară : pentru cetățeni, locuințe moderne, edificii sociale noi

Art. 52. — Efectuarea lucrărilor
și stabilirea contribuției în bani
și în muncă a locuitorilor și a
unităților socialiste din comune,
orașe, municipii și sectoarele mu
nicipiului București, pentru obiec
tivele de interes județean și repu
blican, se hotărăsc cu respectarea
art. 39, 43 și 44.
Coordonatorul lucrărilor pentru
obiectivele de interes județean
este comitetul executiv al consi
liului popular județean, iar pentru
cele de interes republican, organul
în planul căruia sînt prevăzute
lucrările.
Art. 53. — Comitetele sau bi
rourile executive ale consiliilor
populare municipale, ale sectoare
lor municipiului București, orășe
nești și comunale și, după caz, or
ganele coordonatoare de lucrări
prevăzute la art. 52 răspund de
evidența și gestionarea judicioasă
a sumelor încasate și a materia
lelor procurate, precum și de cali
tatea lucrărilor executate din con
tribuția bănească și în muncă a
locuitorilor.
Pentru obiectivele cu un volum
mare de lucrări care se execută
în regie proprie, adunarea cetă
țenilor poate împuternici unul sau
mai mulți cetățeni care să supra
vegheze permanent executarea lu
crărilor.

Art. 54. — Comitetele executive
ale consiliilor populare județene
și al municipiului București spri
jină comitetele și birourile execu
tive ale Consiliilor populare subor
donate în organizarea adunărilor
cetățenilor. De asemenea, asigură
îndrumarea și- sprijinirea perma
nentă a birourilor sau comitete
lor executive ale consiliilor popu
lare din unitățile administrativ-te
ritoriale în care s-a aprobat efec
tuarea de lucrări prin contribuția
bănească și în muncă, astfel incit
să se asigure folosirea cu eficien
tă maximă a resurselor locale, a
fondurilor materiale și bănești,
executarea la timp și de bună ca
litate a lucrărilor.
Art. 55. — în aplicarea prezen
tei legi, prin „familie" se înțelege
soțul, soția, copiii necăsătoriți, pă
rinții soțului sau ai soției și alte
persoane, dacă gospodăresc îm
preună ; prin „comune" se înțeleg
și comunele suburbane, iar prin
„circumscripții electorale" se înțe
leg circumscripțiile electorale co
munale, orășenești, municipale și
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești.
Reprezentant al familiei este so
țul ori soția sau orice persoană
majoră care gospodărește împreu
nă cu aceștia.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale
Art. 56. — Anexa face parte in
tegrantă din prezenta lege.
Art. 57. — Pe data intrării în
vigoare a prezentei legi se abrogă
Legea organizării contribuției bă

nești și în muncă pentru efectua
rea unor lucrări de interes obștesc
nr. 20/1971, cu modificările ulteri
oare, precum și orice alte dispozi
ții contrare.

ANEXA

Lucrări de interes obștesc ce se pot realiza
prin contribuția bănească și in muncă
A. Lucrări ce se pot executa
prin contribuția bănească

funcționării
turale.

1. Construcții, amenajări sau re
parații de :
a) școli, internate și cantine șco
lare, ateiiere-școală, săli de gim
nastică, cămine culturale, case de
cultură, biblioteci, cluburi, alte
instituții de cultură și artă, sedii
pentru consiliile populare, spitale,
dispensare, unități de asistență
socială, case de nâștere, creșe, gră
dinițe, cămine de copii, băi popu
lare ;
b) microcentrale electrice, insta
lații pentru folosirea unor resurse
energetice nucleare, capacități de
producție și de prestări de servicii
ale industriei mici, piețe agroalimentare ;
c) străzi, drumuri, poduri și po
dețe, acoperiri cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare ale drumurilor loca
le, mijloace de transport în co
mun, peroane și adăposturi în sta
țiile acestora, diguri, fîntîni, pu
țuri, alimentări cu apă, captări de
izvoare, aducțiuni, spații verzi,
baze sportive, turistice și de agre
ment, locuri de joacă pentru copii,
grupuri sanitare publice.
2. Lucrări de artă monumenta
lă, statui, busturi, plăci memoria
le și alte lucrări de asemenea na
tură, restaurarea și punerea în va
loare a monumentelor istorice.
3. Procurarea de utilaje pentru
salubritate și întreținerea spații
lor verzi și de inventar necesar

B. Lucrări ce se pot executa
prin contribuția în muncă

unităților social-cul

1. Construirea, modernizarea, re
pararea și întreținerea de : străzi,
drumuri, șanțuri, poduri și podețe,
precum și a lucrărilor de artă ac
cesorii sau anexe ale acestora.
2. Amenajarea și. regularizarea
cursurilor de ape, lucrări de ali
mentare cu apă, amenajarea de
noi surse de apă și de iazuri, pre
cum și întreținerea acestora, con
struirea de fîntîni, puțuri, captări
de izvoare, aducțiuni și alte ase
menea lucrări.
3. Amenajări de irigații și dese
cări în sisteme locale, asanarea te
renurilor mlăștinoase, consolida
rea terenurilor alunecătoare, îm
bunătățiri funciare, întreținerea și
ameliorarea pășunilor, curățirea
pădurilor.
4 Construirea și întreținerea di
gurilor și executarea altor lucrări
de apărare împotriva inundațiilor.
5. Curățenia străzilor, îndepărta
rea zăpezii, întreținerea zonelor
verzi, a locurilor de agrement, a
terenurilor de sport și de joacă
pentru copii, plantarea de pomi
fructiferi, specii melifere, arbori,
arbuști și flori.
6. Colectarea materialelor refolosibile, depozitarea și sortarea acestora la locurile stabilite.
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MESAJE DE PESTE HOTARE

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Democratic al
Poporului din Afganistan, Consiliului Revoluționar, Consiliului de
Miniștri, poporului Republicii Democratice Afganistan și al meu
personal, am plăcerea de a vă exprima felicitări cordiale dumnea
voastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, guvernului și poporului român cu ocazia celei
de-a 41-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste
România.
Sintem ferm convinși că poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, și tara dumneavoastră — membră a Trata
tului de la Varșovia — vor obține noi succese în construirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, pentru întărirea păcii șl secu
rității in lume.
Poporul liber al Republicii Democratice Afganistan este pe de
plin convins că relațiile frățești existente intre partidele, guver
nele și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor,
in interesul consolidării păcii și înțelegerii pe planeta noastră.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de sănătate per
sonală. de noi succese poporului român în construirea societății
socialiste multilateral dezvoltate în România.

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului
din Afganistan,
Președintele Consiliului Revoluționar
al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central
al Partidului Congolez al Muncii,
Președintele Republicii Populare Congo

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia glorioasei sărbători naționale a Republicii Socialiste
România, in numele poporului, al Guvernului Kampuchiei Demo
crate și al meu personal, vă rog să primiți. Excelentă, cele mai
calde felicitări și urări de fericire personală, de prosperitate pen
tru curajosul popor român, care să continue cu succes, sub con
ducerea dumneavoastră strălucită, dezvoltarea prodigioasă a Româ
niei in toate domeniile construcției socialiste.
Vă rog să primiți, domnule președinte al Republicii, asigurarea
celei mai înalte considerațiuni.

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei eliberării tării dumneavoastră, am onoarea șl
plăcerea deosebită de a adresa Excelenței Voastre și prin dum
neavoastră poporului frate român din partea partidului, guvernu
lui și poporului Republicii Somalia, precum și din partea mea per
sonal, cele mai calde și sincere felicitări.
Doresc să exprim urările noastre cele mai bune pentru sănăta
tea personală a Excelenței Voastre, precum și pentru progresul,
prosperitatea și fericirea poporului Republicii Socialiste România.
Cu cea mai înaltă considerație și respect,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu prilejul fericit al celebrării celei dd-a 41-a aniversări
a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româhia, doamna Marcos
și poporul filipinez mi se alătură pentru a vă transmite salutările
noastre, cele mai calde felicitări, precum și cele mai bune urări
de sănătate și putere de muncă, de pace, prosperitate și dezvol
tare multilaterală a țării și poporului dumneavoastră.
Obiectivele noastre comune, atit pe plan național, cit și inter
național, continuă să apropie țările și popoarele român și filipinez
și de aceea imi exprim cu ardoare speranța că aceste relații spe
ciale vor continua să înflorească în viitor.
Doresc să folosesc acest prilej pentru a reînnoi -Excelenței
Voastre asigurarea celei mai înalte și distinse considerații.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România,
suverana Raja Permaisuri mi se alătură pentru a vă adresa cele
mai calde felicitări și cele mai bune urări de continuă sănătate
și fericire Excelenței Voastre.
Fie ca România să obțină, în continuare, progrese și prospe
ritate sub conducerea Excelenței Voastre.

SULTAN ISKANDAR
Suveranul Malayeziei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului din Kenya, precum șl al
meu personal, exprim Excelenței Voastre felicitări din toată inima
pentru Ziua națională a tării dumneavoastră.
Kenya acordă o deosebită valoare relațiilor cordiale existente
între cele două țări ale noastre. De aceea, guvernul meu dorește
ca aceste legături de prietenie să fie menținute și intărite în viitor
în beneficiul reciproc al celor două popoare ale noastre.
Urez Excelenței Voastre sănătate, viață lungă și un viitor de
prosperitate poporului Republicii Socialiste România.

DANIEL ARAP MOI
Președintele

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Republicii Kenya
Nairobi

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
■ Cu ocazia sărbătorii zilei eliberării, transmit cele mal calde
felicitări și bune urări Excelenței Voastre și poporului român.

Dr. YEOH GHIM SENG
Președinte interimar,
Republica Singapore

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am
plăcerea de a transmite Excelenței Voastre felicitările mele
sincere pentru poporul român.

BEATRIX
Regina Țărilor

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi
este plăcut să transmit Excelentei Voastre felicitările mele și prin
dumneavoastră tuturor compatrioților dumneavoastră cele mal
bune urări de fericire și prosperitate.
Doresc să reafirm Excelenței Voastre întreaga prețuire pe care
o acord continuării armonioase a cooperării între cele două țări
ale noastre.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei eliberării României am deosebita plăcere de a
vă transmite, in numele poporului sirian arab și al meu personal,
sincere felicitări Excelenței Voastre și poporului român prieten.
Folosesc, de asemenea, această ocazie pentru a exprima con
vingerea noastră că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările
noastre vor continua să se dezvolte și în viitor, în folosul reciproc
al popoarelor noastre.
Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate personală și
fericire, de prosperitate pentru poporul român,

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele partidului, guvernului. întregului popor al Zambiel
și al meu personal, doresc să vă transmit cele mai calde felicitări
cu ocazia Zilei naționale a României.
Republica Socialistă România a obținut în ultimii 41 de ani
mari succese pe calea creșterii nivelului de trai al poporului român.
Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și devotata îndrumare
a Partidului Comunist Român a fost construită o economie socia
listă dinamică, care a contribuit într-o măsură covîrșitoare la bună
starea socială a poporului român.
în legătură cu relațiile bilaterale, îmi exprim satisfacția că
acestea au continuat să crească tot mai puternic, iar cooperarea
dintre țările noastre a progresat în mod satisfăcător.
Pe plan extern, România promovează o politică principială, care
este admirată de întreaga lume. Această politică este admirată
pentru opoziția manifestată față de cursa înarmărilor și pentru
sprijinul pe care-1 acordă popoarelor oprimate din intreaga lume.
Acum, cînd sărbătoriți cea de-a-41-a aniversare a eliberării țării
dumneavoastră, vâ rog să acceptați cele mai bune urări de sănă
tate personală, de prosperitate pentru poporul român.

de Jos

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

JAVIER PEREZ DE CUELLAR

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România,
Secretar general al. Partidului Comunist Român
Cu ocazia zilei eliberării României, îmi face o mare plăcere
să transmit Excelentei Voastre, în numele poporului și al guver
nului mexican, cele mal cordiale felicitări.
De asemenea, vă adresez călduroase urări pentru prosperitatea
nobilului popor român și fericirea personală a Excelentei Voastre,
al cărui sincer și bun prieten am înalta onoare de a fi.

Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia ,Zilei naționale a frumoasei dumneavoastră țări îmi
este deosebit de plăcut șă adresez Excelenței ■ Voastre, și prin,
dumneavoastră poporului prieten român sincerele și caldele mele
felicitări, împreună cu cele ale întregului popor zairez regrupat
în cadrul Mișcării Populare â Revoluției.
Acest fericit eveniment îmi permite să vă adresez cele mai
bune urări de fericire personală, precum și de prosperitate pentru
frumoasa dumneavoastră țară.
Sint convins, domnule președinte, că raporturile de prietenie
și cooperare existente intre țările noastre se vor întări continuu
spre binele popoarelor român și zairez.
Cu cea mai înaltă considerație,

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU

NGBENDU WA ZA BANGA
Președintele fondator
al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Folosesc cu plăcere prilejul sărbătorii naționale a Republicii So
cialiste România pentru a adresa Excelenței Voastre vii felicitări
din partea Consiliului Federal, precum și sincerele urări pe care
acesta le exprimă pentru fericirea dumneavoastră personală și pen
tru viitorul țării dumneavoastră.

KURT FURGLER
• '

Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură pen
tru a adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări și sincere feli
citări cu ocazia aniversării zilei eliberării. Cu acest prilej, doresc
să transmit Excelentei Voastre urările mele de fericire deplină, iar
poporului român prieten progres continuu.
Cu deosebită stimă și considerație,

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă.
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 41-a aniversări a Zilei națio
nale a Republicii Socialiste România imi face o deosebită plă
cere să vă adresez, dumneavoastră și bravului popor român, sa
lutări frățești și cele mai calde felicitări în numele guvernului și
poporului liberian, precum și al meu personal.
Exprim via speranță că. in vederea dezvoltării pe mai departe
a raporturilor cordiale și durabile dintre țările noastre, vom con
tinua să conlucrăm pentru a conveni noi domenii de colaborare
fructuoasă și pentru a contribui la o mai bună înțelegere intre
națiunile și popoarele din lumea întreagă.
Folosesc acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă să
nătate, viață lungă și multă fericire, iar pentru harnicul popor
român, urări de pace, unitate, solidaritate, precum și o prospe
ritate tot mai mare, sub dinamica dumneavoastră conducere.
Asigurindu-vă de înalta mea considerație și sinceritate, al dum
neavoastră.

Dr. SAMUEL KANYON DOE
Șeful Statului Liberia
și președintele Adunării Naționale
Interimare a Republicii Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi zilei eliberării, Guvernul și poporul Repu
blicii Suriname exprimă sincere felicitări și cele mal bune urări
președintelui Republicii Socialiste România, poporului și guver
nului său.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă
adpesez calde felicitări, in numele guvernului și al poporului indian,
precum și al meu personal.
Cele două guverne ale noastre au o tradiție bine stabilită de
prietenie și cooperare In folosul popoarelor noastre. Sint convins că
relațiile noastre, care s-au dezvoltat rapid, vor continua să se
întărească in viitor.
Vă adresez bune urări pentru sănătatea dumneavoastră, pentru
bunăstarea, progresul continuu și prosperitatea poporului român
prieten.

RAJIV GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragă tovarășe,
Am marea plăcere să vă adresez, cu ocazia celei de-a 41-a
aniversări a sărbătorii naționale a României, felicitările cele mai
călduroase ale Partidului Progresului și Socialismului.
Ne este plăcut să constatăm că România socialistă a devenit
o puternică țară modernă, cu o industrie avansată, o agricultură
diversificată și de înalt randament, cu importante cuceriri sociale
spre binele întregului popor.
România socialistă se consacră în întregime. In deplină stabi
litate. muncii creatoare și joacă un rol important pe plan inter
național. pentru apărarea și consolidarea păcii.
Aceste rezultate deosebit de pozitive sint opera poporului ro
mân călăuzit pe calea cea justă sub înalta dumneavoastră con
ducere. plină de înțelepciune și de clarviziune.
Adresam României urări de noi și strălucite succese, iar dum
neavoastră personal, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață lungă,
o excelentă sănătate și fericire deplină.
Vă rog să primiți, dragă tovarășe, îmbrățișarea mea frățească.

ALI YATA
Secretar general
al Partidului Progresului și Socialismului
din Maroc

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționafle a Republicii Socialiste România, doresc
să transmit Excelenței Voastre felicitările mele sincere și cele mai
bune urări de sănătate și fericire și de prosperitate pentru poporul
român.

CARL GUSTAF

,

Regele Suediei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale, exprim Excelenței Voastre feli
citările mele cele mâi vii și adreses cele mai bune urări pentru
fericirea dumneavoastră personală și pentru un viitor fericit al po
porului român.

JEAN
Mare duce al Luxemburgului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Dragi tovarăși.
Cu prilejul aniversării a 41 de ani a luptei victorioase pentru
eliberarea tării dumneavoastră, vă rugăm să primiți cele mai vii
felicitări din partea partidului nostru pentru această dată funda
mentală a istoriei dumneavoastră, împreună cu urarea de a obține
rezultate pozitive în lupta pentru pace și progres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Ne face o deosebită plăcere ca. la sărbătorirea de către poporul
român a Zilei sale naționale, să transmitem Excelenței Voastre feli
citările noastre sincere și cele mai,bune urări do sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate poporului prieten al României.

QABOOS BIN SAID

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al celei de-a 41-a aniversări a zilei de elibe
rare națională a României, vă adresez, în numele poporului Cipru
lui, al guvernului și al meu personal, cele mai cordiale felicitări
și cele mai calde urări pentru fericirea dumneavoastră personală,
pentru progresul și prosperitatea poporului român prieten.
Fie ca legăturile de prietenie și, cooperare dintre țările noastre
să se dezvolte în continuare spre binele reciproc.

SPYROS KYPRIANOU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Din partea guvernului, a poporului și a mea personal, adresez
Excelenței Voastre și prin dumneavoastră guvernului și poporului
român salutări și felicitări din inimă cu prilejul istoric al zilei
de eliberare a Republicii Socialiste România.
Sint convins că relațiile de prietenie și cooperare care există
In mod fericit între tarile noastre se vor dezvolta și în anii
următori.
Vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări de viață
îndelungată, sănătate și fericire, precum și progres continuu și
bunăstare poporului român prieten.

General-locotenent
HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

KENNETH DAVID KAUNDA

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România '
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră țin să vă
adresez dumneavoastră, Guvernului și poporului Republicii So
cialiste România salutările mele călduroase și cele mai bune urări.
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima speranța că Organi
zația Națiunilor Unite, care in cursul acestui an marchează cea
de-a 40-a aniversare, va beneficia de voința și mai hotărîtă a tu
turor statelor membre de a servi scopurile și principiile Cartei.
Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările celei mai înalte consi
derațiuni.
Secretar general
al Organizației Națiunilor Unite

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în momentul în care poporul român celebrează cu strălucire
sărbătoarea națională a țării sale, îmi este deosebit de plăcut să vă
adresez, in numele poporului congolez, al guvernului său și în nu
mele meu personal, viile și călduroasele mele felicitări.
Folosesc această ocazie solemnă pentru a reînnoi Excelenței
Voastre urările mele de sănătate și fericire, precum și urările de
prosperitate adresate întregului popor român.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate
și colaborare stabilite intre țările noastre se vor adinei fără înce
tare in interesul celor două popoare ale noastre.
Cu cea mai Înaltă și frățească considerație,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste
România, am plăcerea să transmit Excelentei Voastre, din partea
poporului Statului Israel și a mea personal, felicitările noastre
cele mai sincere și cele mai calde urări pentru fericirea dumnea
voastră și pentru progresul și prosperitatea poporului dum
neavoastră.

CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului șl al Guvernului Republicii Seychelles, pre
cum și al meu personal, vă rog să acceptați sincere felicitări cu
prilejul Zilei independenței naționale a țării dumneavoastră.
Fie ca relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre
să se dezvolte în continuare pe baze reciproc avantajoase.
Cu cea mai înaltă considerație,

Sultanul Omanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii Zilei naționale a țări! dumneavoastră, îmi
este plăcut să vă adresez în numele poporului mauritanian, al
conducerii sale naționale și al meu personal sincerele mele feli
citări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru
Excelența Voastră, de progres și prosperitate pentru poporul și gu
vernul român prieten.
Cu cea mai înaltă considerație.

Colonel MASOUYA OULD SIDI AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar
de Salvare Națională,
Șeful Statului Republica Islamică Mauritania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Din partea Comitetului Central al P.C.G.-Interior și a mea
personal vă adresez cele mai călduroase felicitări cn ocazia celei
de-a 41-a aniversări a eliberării României, împreună cu cele mai
cordiale urări de noi succese in activitatea dumneavoastră, spre
binele poporului țării dumneavoastră, precum și al cauzei păcii
și socialismului.
P.C.G.-Interior, care are o îndelungată și sinceră colaborare cu
Partidul Comunist Român, pe baza principiilor autonomiei, inde
pendenței, egalității, a colaborării, care reflectă legăturile tradițio
nale de prietenie dintre cele două popoare ale noastre, dă o înaltă
apreciere inițiativelor și activității dumneavoastră consecvente pen
tru destindere internațională, încetarea cursei înarmărilor și asigu
rarea păcii mondiale.
Contribuția Republicii Socialiste România la cauza transformării
Balcanilor într-o zonă denuclearizată, a păcii și colaborării, efortu
rile sale pentru promovarea dialogului Est-Vest pentru indepen
dentă națională, pentru o nouă ordine economică internațională face
ca țara dumneavoastră să fie un promotor important al păcii, inde
pendenței și progresului.
în actuala conjunctură critică Internațională, crearea unor zone
denucleariza'te în Europa ar influența in mod favorabil climatul ge
neral și ar contribui eficient la promovarea eforturilor de dezar
mare mondială, pentru pace. P.C.G.-Interior, ca și Partidul Comu
nist Român, luptă cu toate puterile sale ca denuclearizarea Balca
nilor să devină realitate.
Echilibrului teroarei care decurge din bipolarism șl care îm
pinge omenirea în pragul unei distrugeri nucleare i se opun larga
mobilizare pentru pacea popoarelor, colaborarea țărilor și guver
nelor, precum și inițiativele unor personalități cu autoritate inter
națională.
Vă rog să primiți din nou felicitările și urările noastre de succese
și mai mari în lupta Partidului Comunist Român și a întregului
popor român pentru prosperitate și progres.

YANNIS BANNIAS
Secretar al C.C. al P.C.G.—Interior

FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi
oferă deosebita plăcere să adresez cele mai călduroase felicitări
Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării dumneavoastră, in
numele guvernului și poporului din Mauritius, precum și al meu
personal.
Vă rog să acceptați, de asemenea, cele mai bune urări de bine
pentru Excelența Voastră și de pace permanentă și prosperitate
pentru poporul român frate.
Cu frățească considerație,

Dr. L. F. RAMDAT MISIER

S. RAMGOOLAM

Președinte al Republicii Suriname

Guvernator general

Domnului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România,
Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate domnule președinte,
Cu ocazia sărbătoririi zilei de 23 August, vă rog să primiți cele
mai călduroase felicitări din partea partidului E.D.A. și a mea
personal.
Poporul român sărbătorește, cu o mindrie justificată, marea vic
torie a eliberării naționale de sub jugul cotropitorilor fasciști,
eveniment care a deschis o nouă eră in istoria României, era
construcției socialiste.
Poporul nostru, participind la această sărbătoare, urează po
porului român prieten, progres, prosperitate și pace.

MANOLIS GLEZOS
Președintele Uniunii Democratice
de Stingă din Grecia — E.D.A,
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ZIUA NAMIBIA
Tovarășului SAM NUJOMĂ
Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
La cea de-a XlX-a aniversare a declanșării luptei armate a poporului
namibîan, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de sub ocupația ilegală a regimului rasist
al Africii de Sud, în numele Partidului Comunist Român, al poporului
român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, conducerii organi
zației, tuturor militanților mișcării de eliberare din Namibia, întregului
popor namibian prieten, un cald salut revoluționar și cele mai bune urări
de noi succese în lupta pentru cucerirea cit mai grabnică a independenței
naționale.
Doresc să folosesc acest prilej pentru a reafirma solidaritatea militantă
a partidului și statului nostru, a poporului român cu lupta dreaptă a
poporului namibian împotriva dominației străine, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale de libertate, independență și progres economico-social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Solidari cu cauza dreaptă
a poporului namibian
La 26 august, forțele democra
tice și progresiste de pretutindeni
marchează împlinirea a 19 ani de
la declanșarea luptei armate, sub
conducerea Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
pentru eliberarea țării de sub do
minația regimului rasist și opresor
ai R.S.A. în urina unei hotărîri a
Adunării Generale a O.N.U., aceas
tă zi este marcată în fiecare an
ca „ZIUA NAMIBIEI" și ea con
stituie un nou prilej pentru po
poarele lumii de a-și reafirma so
lidaritatea cu cauza dreaptă a po
porului namibian, cu lupta eroică
a acestuia pentru împlinirea aspi
rațiilor sale fierbinți de libertate
și independentă națională.
Așa cum se știe, problema namibiană constituie una dintre cele
mai arzătoare probleme ale Afri
cii de azi. Ea a format în ultimii
ani obiectul unor vii dezbateri ia
O.N.U. și în alte foruri interna
ționale. fără *a se înregistra însă
vreun progres pe calea înfăptuirii
drepturilor inalienabile ale po
porului namibian. Autoritățile de
la Pretoria nu numai că au deter
minat eșecul Conferinței de la Ge
neva din ianuarie 1981, organizată
pentru punerea în aplicare a pla
nului O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței Namibiei, dar au
făcut tot ce le-a stat în putință
pentru a-și întări controlul asupra
acestui teritoriu. Ele au sporit efectivul forțelor de ocupație, care
a ajuns la 100 000 de militari, au
intensificat represiunile împotriva
reprezentanților mișcării de elibe
rare. în încercarea de a induce in
eroare opinia publică internaționa
lă, regimul rasist a procedat în
luna iunie a.c. la instaurarea unui
așa-zis guvern interimar la Wind
hoek, capitala Namibiei. Numeroa
se guverne și organizații interna
ționale apreciază această acțiune
ca o încercare, de a intîrzia apli
carea .planului O.N.U., ca o com
ponentă a politicii generale pro
movate de rasiști atît în Namibia,
cit și pe teritoriul propriu-zis al
R.S.A. — politică ce și-a găsit ex

presia cea mai recentă în instaura
rea stării de urgență în 36 de dis
tricte din Africa de Sud.
Poporul namibian. ca și popu
lația africană majoritară din R.S.A.
nu se lasă insă nici intimidate de
măsurile represive, nici înșelate de
încercările de „retușări" ale fațadei
regimului de ' opresiune. Sub con
ducerea S.W.A.P.O., forțele patrio
tice dau puternice lovituri ocupanților sud-afri.cani; Succesele ob
ținute pe cîmpul de luptă au de
terminat creșterea prestigiului in
ternațional al S.W.A.P.O., care a
fost recunoscut de O.N.U. ca unic
reprezentant al poporului namibian
și este sprijinit de numeroase sta
te și organizații internaționale.
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele
africane, cu toate popoarele care
luptă pentru afirmarea dreptului
de a se dezvolta de sine stătă
tor, România socialistă a fost și
este alături de poporul namibian,
acordîndu-i sprijin politic, diplo
matic, moral și material.
Tara
noastră a fost primul stat care a
încheiat un document internațional
cu S.W.A.P.O., ceea ce a reprezen
tat o însemnată contribuție la re
cunoașterea și afirmarea acestei
organizații pe arena mondială. Aceste manifestări de prietenie și
solidaritate și-au găsit forma cea
mai înaltă în multiplele întîlniri.
la București și pe pămîntul Africii,
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și președintele S.W.A.P.O.. Sam
Nujoma, în cursul cărora secretarul
general al partidului nostru a reafir
mat de fiecare dată solidaritatea
fermă a României socialiste cu lupta
dreaptă a poporului namibian. în
același timp, țara noastră susține
dreptul la dezvoltare liberă.
în
condiții de deplină egalitate, al
populației negre din Republica SudAfricană,
Poporul, român este convins că
nimfe nu va putea împiedica îm
plinirea aspirațiilor legitime ale
poporului namibian. ca și ale popu
lației majoritare din R.S.A.

Nicolae N. LUPU

Cronica zilei
Luni după-amiază, președintele
Marii Adunări Naționale, Nicolae
Giosan, a avut o întrevedere cu de
legația parlamentară vest-germană,
condusă de Heinz Westphal, vicepre
ședinte al Bundestagului, care, la in
vitația M.A.N., efectuează o vizită in
țara noastră.
în timpul convorbirii s-a procedat
la un schimb de informații cu pri
vire la organizarea și activitatea ce
lor două parlamente și s-a evidențiat
contribuția pe ■ care o pot aduce _ in
continuare la extinderea colaborării
bilaterale reciproc avantajoase in
domenii de interes comun, la instau
rarea și consolidarea unui climat de
pace și cooperare pe continentul eu
ropean și în întreaga lume. S-a rele
vat, totodată, dorința comună de a
dezvolta conlucrarea dintre parla
mentarii români și vest-germani.
A luat parte Hartmut Wolfgang
Schulze-Boysen, ambasadorul R. F.
Germania la București.
Biroul Marii Adunări Naționale a

oferit un dineu în onoarea oaspe
ților.

+

Cu prilejul împlinirii a 19 ani de
la declanșarea luptei armate a po
porului namibian, sub conducerea
Organizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), pentru elibe
rarea Namibiei, luni a avut loc, în
Capitală, o manifestare, organizată
de Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și Institu
tul român pentru relațiile culturale
cu străinătatea, in cadrul căreia a
fost evocată importanța evenimentu
lui aniversat.
Au participat reprezentanți ai
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, ai
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor
Externe, ai unor organizații de masă
și obștești, studenți namibieni care
studiază în țara noastră, un numeros
public.
A fost prezent Bernard Kamwi, re
prezentantul permanent al S.W.A.P.O.
la București.
(Agerpres)

Conferința internațională de matematică „Teoria operatorilor*1
Luni s-au deschis la Academia
Republicii Socialiste România lu
crările celei de-a X-a Conferințe
internaționale de matematică cu
tema „Teoria operatorilor".
Manifestarea, organizată. de De
partamentul de matematică din
Institutul Național pentru Creație
Științifică și Tehnică, reunește spe
cialiști de renume din Anglia, Bel
gia, Bulgaria, Canada, Cehoslovacia,
Danemarca, Frânta, R. D. Germană,
R. F. Germania, Grecia, India, Iugo
slavia, Israel, Japonia, Olanda. Po
lonia, România, S.U.A., Turcia,
U.R.S.S., Ungaria și R. D. Vietnam.
Larga participare a specialiștilor
de peste hotare la această manifes
tare constituie o recunoaștere pe
plan mondial a rezultatelor școlii
românești de teoria operatorilor și a
fructuoasei activități științifice des
fășurată de Departamentul de ma
tematică condus de dr. Zoia
Ceaușescu.
Participanții la Conferință au fost
salutați în numele Consiliului Na

țional pentru Știință și Tehnologie
și al Academiei Republicii Socialiste
România de prof. Ion Ursu, primvicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.
în cadrul sedmței de deschidere
au mai luat cuvîntul George
Ciucu, adjunct al ministrului edu
cației și învățămîntului, secretar al
Academiei
Republicii
Socialiste
România, prof. Nicu Boboc, decanul
Facultății de matematică, director
general al Institutului central de
matematică, dr. ing. Dan Pantazopol,
directorul INCREST, și dr. . Florian
Vasilescu, din partea comitetului de
organizâre.
în numele specialiștilor de peste
hotare au luat cuvîntul prof. Bela
Sz. Nagy de la Universitatea din
Szeged. R. P. Ungară, și prof.
Tsuynoshi, de la Universitatea din
Sapporo, Japonia.
Lucrările Conferinței internațio
nale de matematică continuă.
(Agerpres)

MANIFESTĂRI CONSACRATE SĂRBĂTORII
NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN
MOSCOVA 26. — Trimisul Ager
De asemenea, capitala R.S. Viet-. de fotografii „Imagini din Româ
nia contemporană".
pres, M. Chebeleu, transmite : La
nam a găzduit o gală a filmului
Alocuțiunile rostite cu acest pri
românesc.
Institutul de cercetări nucleare de
lej
au prezentat pe larg semnifi
la Dubna a avut loc o adunare fes
în localitatea Hai Dong, sub aus
cația și importanța istorică a actu
tivă consacrată aniversării victoriei
piciile Comitetului de prietenie și
lui de la 23 August 1944, ca și a
revoluției de eliberare socială și
solidaritate cu alte popoare, Fron
Congresului al IX-lea, realizările
națională, antifascistă și antiimpetului Patriei și organelor locale, s-a
remarcabile obținute de poporul
rialistă de la 23 August 1944.
desfășurat o adunare festivă, care
român în special în ultimii 20 de
Au participat S. I. Kopîlov, prima prilejuit înfățișarea marilor
ani,
de cînd în fruntea partidului
secretar al Comitetului orășenesc
noastre împliniri, ca și a politicii
și statului nostru se află tovarășul
externe de pace a României socia
de partid Dubna al P.C.U.S., mem
Nicolae Ceaușescu.
bri ai conducerii institutului, cer
liste.
Au fost exprimate aprecieri deo
cetători din țările socialiste mem
sebite față de activitatea, opera
ROMA. — La cunoscuta librărie
bre ale institutului, reprezentanți
științifică și social-politică a pre
,.Rizzoli" din Roma 'a fost inau
ai Ambasadei române in Uniunea
ședintelui României, față de ini
gurată o expoziție de carte ro
Sovietică.
țiativele
conducătorului poporului
mânească.
La
loc
central
sînt
în cuvintările rostite au fost
român pe plan internațional, pri
expuse opere
ale tovarășului
subliniate insemnătatea actului re
vind îndeosebi instaurarea unei
Nicolae Ceaușescu apărute în limba
voluționar de la 23 August 1944;
păci' juste și durabile in Orientul
italiană și in alte limbi de circur.
inițiat și înfăptuit de Partidul Co
Mijlociu. S-a dat o înaltă apre
lație internațională, traducerile în
munist Român, succesele obținute
ciere activității științifice a tova
limba italiană ale lucrărilor ști
de poporul român in construcția
rășei Elena Ceaușescu.
ințifice ale 'tovarășei academician
socialismului, îndeosebi după Con
Au luat parte personalități po
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu.
gresul al IX-lea al P.C.R., de cînd
litice și ale vieții culturale liba
Expoziția cuprinde, de aseme
in fruntea partidului a fost ales
neze, reprezentanți ai presei.
nea, volume referitoare la istoria și
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A fost
cultura poporului român, la aspecte
relevată dezvoltarea ascendentă, in
CARACAS. — Sub auspiciile in
actuale din viața social-politică și
spiritul înțelegerilor convenite cu
stitutului venezuelean de prietenie
economică a României socialiste.
prilejul întilnirilor și convorbirilor
cu
România (I.V.A.R.) in sala de
româno-sovietice la nivel înalt, a
concerte a Ateneului din Caracas
GENEVA. — La Palatul Națiu
legăturilor de prietenie și colabo
a avut loc o adunare festivă. Au
nilor Unite din Geneva a avut loc
rare pe multiple planuri dintre
participat membri ai parlamentu
o amplă manifestare, la care au
cele două partide, țări și popoare.
lui venezuelean, personalități po
participat directorul general al
Cu același prilej, în holul Casei
litice,
oameni de cultură și artă,
Oficiului O.N.U. — Geneva, șefi ai
oamenilor de știință de la Dubna
studenți, un numeros public. Mani
unor organizații
internaționale,
au fost organizate o expoziție de
festarea a fost deschisă de Maria
funcționari internaționali superiori
fotografii prezentînd imagini ce
Tereza Castillo, președinta I.V.A.R.,
și diplomată
ilustrează sugestiv dezvoltarea in
care în alocuțiunea rostită a evo
Manifestarea a fost organizată cu
dustriei. agriculturii, științei și cul
cat drumul parcurs de poporul
prilejul inaugurării la Palatul
turii. creșterea nivelului de trai al
român în dezvoltarea economiei,
O.N.U. a unei expoziții de carte
poporului român, precum și o ex
culturii și știin
poziție de artă
ței,
după
23
populară româ
August 1944, evi
nească.
Totodată, a avut Aprecieri elogioase privind realizările de seamă dențiind, totoda
loc o gală de în dezvoltarea multilaterală a României socialiste, tă, politica exter
nă dinamică și
filme.
a
O adunare fes activitatea intensă desfășurată de președintele constructivă
României
socia
tivă a fost con
sacrată
marii Nicolae Ceaușescu pentru pace și înțelegere între liste. Au fost re
liefate ' eforturile
sărbători naționa
popoare
depuse de Româ
le a poporului
nia pentru opri
român și de corea
cursei înar
Jectivul Fabricii
mărilor, în primul rînd a celor nu
românească cuprinzînd cele mai
de mobilă din Moscova, care este
cleare, pentru asigurarea păcii în
recente volume editate in limbi
membru al Asociației de prietenie
lume și crearea posibilităților ca
străine din opera tovarășului
sovieto-română.
fiecare popor să-și făurească fără
Nicolae Ceaușescu, lucrări despre
nici un amestec din afară calea
istoria poporului român, despre
SOFIA. — La Universitatea „Kiril
dezvoltării sale economico-sociale
progresul economic și social al
și Metodiu" din orașul Veliko Tîrși să se bucure de o deplină liber
țării, despre succesele obținute in
novo, lectoratul de limbă și litera
tate
și independență națională.
edificarea
societății
socialiste
mul

tură română a organizat, împreună
tilateral dezvoltate în patria noas
cu conducerea universității, o seară
RABAT. — în holul central al
tră.
culturală românească. .Au participat
Ministerului Culturii al Marocului
Volumele prezentate au fost do
oameni de cultură și artă, cadre
a fost prezentată o expoziție fila
nate bibliotecii Oficiului O.N.U.
didactice, studenți.
telică înfățișînd, prin intermediul
din Geneva, fiind introduse in
Vorbitorii au reliefat succesele
mărcilor
poștale, momente din tre
fondul
său
de
lucrări
de
referință.
de prestigiu obținute de poporul
cutul de luptă al poporului român
român în anii socialismului, cu
și imagini ale realizărilor din
LISABONA. — în municipiul
precădere după cel de-al IX-lea
România contemporană in multiple
Setubal, Portugalia, a avut loc o
Congres al P.C.R., de cind în frun
sfere de activitate.
manifestare consacrată Românie),
tea partidului și statului se află
în cadrul unei expoziții de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
ALGER. — In sala „El Mougcarte
au
fost
expuse
la
loc
de
cadrul serii de poezie ce a avut loc
gar" din Alger a avut loc verni
frunte lucrări din opera tovarășului
au fost recitate creații reprezenta
sajul expoziției de fotografii „Ima
Nicolae Ceaușescu. Au fost prezen
tive din lirica patriotică româ
gini din România", ilustrind cele
tate, de asemenea, lucrări ale to
nească.
*'
mai reprezentative realizări in do
varășei academician doctor inginer
meniile economic, edilitar, turis
Elena Ceaușescu, precum și nu
VARȘOVIA. — Importanța isto
tic, cultural-sportiv.
meroase
volume
din
literatura
ro

rică a revoluției de la 23 August
In cadrul manifestării a fost
mână contemporană.
1944, profundele transformări poli
prezentat un film artistic româ
Totodată, a avut loc inaugurarea
tice, economice și sociale din Româ
nesc.
unei expoziții de fotografii docu
nia. realizările poporului român in
mentare înfățișînd succesele po
Totodată, la Cinemateca algeria
edificarea noii societăți au fost
porului român în construcția socia
nă au fost organizate „Zilele fil
evidențiate in expuneri prezentate
listă.
mului
românesc". Peliculele pre
în fața militarilor armatei polone
La manifestarea inaugurală au
zentate s-au bucurat de o bună
din regiunile Czestochowa, Opole
fost evidențiate semnificația actu
primire din partea publicului.
și Sieradz. A fost reliefată grija
lui istoric de la 23 August 1944,
permanentă pe care tovarășul
contribuția României la înfrîngeBAGDAD. — O conferință de
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
reș Germaniei hitleriste, precum și
presă a avut loc la Bagdad, la care
neral al
Partidului
Comunist
realizările
remarcabile
obținute
în
au
participat reprezentanți ai mij
Român, președintele Republicii So
edificarea noii societăți, indeosebi
loacelor de informare în masă ira
cialiste România, comandantul su
în ultimele două decenii, de cînd în
kiene.
prem al forțelor noastre armate, o
fruntea partidului și a statului se
Au fost evocate semnificația is
acordă' modernizării și dotării ar
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
torică a victoriei revoluției de la
matei, în strînsă corelare cu acti
23 August 1944, mărețele realizări
vitatea sa neobosită consacrată
HARARE. — La Universitatea
obținute de poporul român, în spe
prosperității poporului român, pă
din
Zimbabwe
a
avut
loc
o
cial în epoca inaugurată de cel
cii, dezarmării și înțelegerii între
seară consacrată României, în
de-al IX-lea Congres al P.C.R.,
popoare.
cadrul căreia V au fost reliefate
cînd la
conducerea, partidului
a
fost
ales
tovarășul
succesele remarcabile ale poporu
PHENIAN. — La cinematograful
Nicolae Ceaușescu, perspectivele
lui român, experiența originală a
Nakwon, din Phenian, s-a des
de dezvoltare ale țării noastre în
P.C.R. in edificarea societății so
chis „Săptămîna filmului româ
perioada 1986—1990 și pînă în anul
cialiste. Au fost exprimate calde
nesc", in cadrul căreia sînt pre
2000, pe baza hotărîrilor celui
aprecieri
la
adresa
modului
crea

zentate filme documentare și artis
de-al XIII-lea Congres al parti
tor în care partidul nostru,
tice. La spectacolul inaugural au
dului.
secretarul său general, tovarășul
luat parte reprezentanți ai condu
■ Au fost evidențiate principiile
Nicolae Ceaușescu, aplică adevăru
cerii Ministerului Culturii și Artei,
politicii externe de pace și cola
rile generale ale socialismului ști
oameni ai muncii din capitala
borare
promovate cu consecvență
ințific la condițiile României.
R.P.D. Coreene. Filme românești
de țara noastră, precum și cursul
vor fi prezentate, în afară de Phe
pozitiv al relațiilor de prietenie și
.CAIRO. — La Cairo a fost
nian, și in alte localități din R.P.D.
cooperare dintre România și Irak,
organizată o conferință de presă
Coreeană.
impulsionate de întîlnirile, înțele
în cadrul căreia au fost relie
gerile și dialogul dintre președinții
fate Semnificația actului istoric "celor
HANOI. — Semnificațiile pro
două țări.
de la 23 August 1944, marile
funde ale actului istoric de la 23
Cu același prilej a fost organi
August 1944, marile succese dobînrealizări obținute de poporul român
zat un stand de carte românească,
dite de poporul român in toate do
în anii construcției socialiste, eviîn cadrul căruia la loc de frunte
meniile de activitate, mai ales în
dențiindu-se transformările revolu
au fost expuse volume din opera
perioada de cînd in fruntea parti
ționare pe plan politic, economicotovarășului Nicolae Ceaușescu.
dului și statului nostru a fost ales
social și cultural-științific care au
tovarășul Nicolae Ceaușescu. au
avut loc în societatea românească
DHAKA. — Semnificația istorică
fost evocate la orconferintă de pre
in ultimele două decenii, de cind
a actului revoluționar de la 23
să organizată la Hanoi. S-au re
in fruntea partidului și statului se
August 1944 a fost evidențiată în
liefat politica externă dinamică
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
cadrul unei conferințe de presă
promovată de România socialistă,
organizate în capitala Bangladesh
activitatea neobosită a tovarășului
BEIRUT. — La Beirut a fost
ului. Evocindu-se realizările po
Nicolae Ceaușescu în slujbă păcii
organizată o seară culturală ro
porului român în anii construc
și înțelegerii între popoare.
mânească, în cadrul căreia a fost
ției socialiste, au fost reliefate
A fost prezentat filmul „Româ
deschisă o expoziție de carte. La
mărețele succese obținute în peri
nia — o epocă de împliniri".
loc de frunte sînt expuse opere
oada inaugurată de Congresul al
La sediul Comitetului orășenesc
din gindirea social-politică a to
IX-lea, de cind la conducerea
al Uniunii femeilor din capitala
varășului Nicolae Ceaușescu edi
partidului și a statului se află to
tate in țară și în străinătate. Sînt
vietnameză a fost organizată o
varășul Nicolae Ceaușescu. S-a
expuse, de asemenea, lucrări ști
adunare festivă. în alocuțiunile
subliniat preocuparea constantă a
rostite au fost prezentate realiză
ințifice ale tovarășei academician
României, a președintelui
doctor inginer Elena ■ Ceaușescu.
rile tării noastre, îndeosebi in anii
Nicolae Ceaușescu pentru menți
de după Congresul al IX-lea. subExpoziția prezintă un mare număr
nerea și consolidarea păcii, pentru
de volume privind trecutul de
Iiniindu-se că una din cuceririle
trecerea la măsuri concrete de de
fundamentale ale orînduirii socia
luptă pentru libertate, independență
zarmare, in primul rînd de dezar
liste din România o constituie asi
și .suveranitate națională al po
mare nucleară, fiind relevată, tot-'
gurarea egalității depline în drep
porului nostru, dezvoltarea, econoodată, poziția țării noastre față de
turi a femeii cu bărbatul, promova
mico-socială, științifică și cultu
principalele probleme ale vieții
rală a' României socialiste. A fost
rea' și afirmarea femeii în toate
internaționale.
vernisată, de asemenea, expoziția
sectoarele de activitate.
(Agerpres)

Informații sportive
UNIVERSIADA ’85

TOKIO 26 (Agerpres). — în ziua

a doua de întreceri din cadrul Uni

versiadei de vară ce se desfășoară
în orașul japonez Kobe, la Palatul
sporturilor a avut loc competiția fe
minină de gimnastică pentru atribui
rea titlurilor pe echipe și la indivi
dual compus, in ambele concursuri
sportivele românce obținînd medalia
de argint. Echipa României, avind
în componentă pe Ecaterina Szabo,
Mirela Barbălată, precum și două
debutante la o competiție de amploa
re — Dana Dumitru și Cristina Zelenca. a ocupat locul 2, cu 115,650
puncte. Pe locul întii s-a situat re
prezentativa U.R.S.S. — 116,300
puncte.
La individual compus, Ecaterina
Szabo a cî.știgat medalia de argint,
cu 39,300 puncte, primind următoa
rele note : sărituri : 9.850 ; paralele :
9,750 ; birnă : 9,800 ; sol : 9,900. Con

cursul s-a ridicat la un nivel deo
sebit, primul loc revenind, după o
dispută echilibrată, gimnastei sovie
tice Natalia Iurcenko — 39,450 puncte.
FOTBAL. Loturile reprezentative
ale României și Finlandei au efec
tuat ieri antrenamente la Timișoara,
în vederea meciului pe care-1 vor
juca
miercuri, in preliminariile
campionatului mondial. Antrenorii
Mircea Lucescu și Mircea Radulescu
au folosit următorii jucători : Moraru, Lung, Cristian, Rednic, Negrilă, Ștefănescu, Iorgulescu, Iovan,
Ungureanu, Mateuț, Boloni, Klein,
Hagi, Zare,
Irimescu, Lăcătuș,
Gabor, Coraș, Cămătaru. Antrenorul
finlandez Kuusela a aliniat la an
trenament următorii 16 jucători :
Huttunen, Palmroos, Pekonen, Ikalainen, Nieminen, Europeus,. Houtsonen, Uimonen, Turunen, Rautianinen, Virtanen, Lipponen, Rantanen, Hjelm, Petăja, Niinimaki.

amplu reflectate într-un document al O.N.U.
GENEVA 26 (Agerpres). — Confe
rința pentru dezarmare de Ia Geneva
a luat în dezbatere proiectul de ra
port pe care îl va prezenta celei de-a
40-a sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U. in legătură. cu activitatea de
negociere desfășurată în acest an.
Proiectul reflectă importantele ini
țiative ale României, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu in problemele
dezarmării, pe care delegația română
le-a prezentat acestui for internațio
nal, în cadrul intervențiilor sale și
sub forma unor' documente de lucru.
Dintre acestea sint menționate în
mod expres documentele cuprinzînd
tezele de o excepțională însemnătate
din Raportul prezentat la cel de-al
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, Apelul Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialis
te România, precum și Apelul pen

Convorbiri privind rolul tineretului în promovarea
înțelegerii și cooperării în lume
TOKIO 26 (Agerpres) — Cu ocazia
prezenței la Jocurile Mondiale Uni
versitare de vară, care se desfășoa
ră la Kobe (Japonia), în cadrul ma
nifestărilor dedicate Anului Interna
țional al Tineretului, tovarășul Nicu
Ceaușescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al
Comitetului Central al Uniunii
Tineretului Comunist, a avut o
întrevedere cu Joshihiro Inayama,
președintele Federației japoneze a
organizațiilor economice, președin
tele Comitetului de organizare a
Jocurilor Mondiale Universitare de
vară — Kobe 1985.
Cu acest prilej a fost evidențiată
contribuția sportului universitar la
întărirea relațiilor prietenești dintre
tinerii din lumea întreagă, la pro
movarea păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale.
Totodată, tovarășul Nicu Ceaușescu
s-a întîlnit și a purtat convorbiri cu
Primo Nebiolo, președintele Fede
rației Internaționale a Sportului
Universitar, sub egida căreia se
organizează Jocurile Mondiale Uni
versitare. în cadrul
convorbirilor
s-a subliniat importanța desfășurării
Universiadei 1985 în contextul Anu

o ȘEDINȚĂ FESTIVĂ CONSACRATĂ ZILEI NAMIBIEI a avut loc la
sediul din New York al Națiunilor Unite. In alocuțiunile rostite cu acest
prilej, vorbitorii au exprimat solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului
pamibian și au cerut transpunerea în viață neintîrziat a rezoluțiilor
O.N.U. care stipulează accesul necondiționat la independență al Na
mibiei.
PACEA, DEZARMAREA ȘI DEZ
cepe la 4 septembrie, la Luanda —
VOLTAREA ECONOMICA vor con
a declarat Rajiv Gandhi, ■ primul

stitui principalele probleme care
vor fi dezbătute în cadrul viitoarei
reuniuni ministeriale a țărilor
nealiniate ale cărei lucrări vor în

ministru al Indiei, țară ce deține
președinția mișcării de nealiniere.
Primul obiectiv ce animă statele
membre ale mișcării de nealiniere,

a subliniat el, este realizarea dezar
mării generale și complete, în pri
mul rînd în domeniul nuclear.
CONSILIUL
MILITAR
DIN
UGANDA a hotărit eliberarea din
funcție a primului ministru Paulo
Muwanga, care a fost înlocuit cu
fostul ministru de finanțe, Abra
ham Waligo, a anunțat postul de
radio Uganda, citat de agențiile
Reuter și Associated Press.
CONGRESUL PARTIDULUI
CONGRESUL
NAȚIONAL
AL
POPORULUI — partid de guver-

nămint in Republica Cooperatistă
Guyana — și-a încheiat lucrările la
Georgetown. Delegații au dezbătut
și aprobat liniile directoare de ac
țiune ale C.N.P. pe plan intern și
internațional/ Ca lider al Congre
sului Național al Poporului a fost

lui Internațional al Tineretului,
sub deviza „Participare-DezvoltarePace". A fost relevată necesitatea
creșterii aportului tinerei generații
universitare, al tiheretului în an
samblu, la asigurarea păcii și co
laborării internaționale, la edificarea
unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră.
în context a fost abordată o serie
de probleme actuale ale mișcării
sportive internaționale, exprimîndu-se speranța că sportul va con
tribui într-o măsură sporită la in
tensificarea raporturilor de prietenie
dintre tinerii de pretutindeni, la
statornicirea unui climat de înțele
gere și cooperare în 'lume.
Au avut loc, de asemenea, între
vederi cu Tatsuo Niyazaki, primarul
municipiului Kobe, vicepreședinte
al
Comitetului de organizare a
Jocurilor Mondiale Universitare de
vară, și cu Setsu Shiga, membru al
parlamentului japonez, secretar ge
neral al Ligii parlamentare de prie
tenie Japonia-România. Convorbirile
au -evidențiat dorința reciprocă de a
dezvolta și amplifica relațiile de
prietenie și colaborare dintre po
poarele român și japonez, coope
rarea multilaterală dintre România
și Japonia.

MOSCOVA

Consfătuire în problemele dezvoltării
economice și sociale a U.R.S.S.
O cuvîntare a tovarășului Mihail Gorbaciov
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
C.C. al P.C.U.S. a avut loc o consfă
tuire consacrată problemelor elabo
rării planurilor de dezvoltare econo
mică și socială a .U.R.S.S. în anul
1986 și în al 12-lea cincinal (1986—
1990) — relatează agenția T.A.S.S.
A luat cuvîntul Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
care a relevat importanța consfătui
rii, în contextul pregătirilor pentru
Congresul al XXVII-lea al partidu
lui, pentru traducerea în viață a po

liticii de accelerare a dezvoltării eco
nomico-sociale a țării, intensificare
a producției, creștere a eficientei în
tregii activități, întărire a ordinii șl
disciplinei.
Primul an al viitorului cincinal, a
subliniat vorbitorul, reprezintă în
ceputul unei etape importante in
realizarea unei cotituri radicale în
dezvoltarea economiei țării, econo
misirea de resurse materiale și fi
nanciare, îmbunătățirea calității.

Deschiderea Congresului internațional
de științe istorice
BONN 26. — Trimisul Agerpres,
Constantin Gheorghe, transmite : La
Stuttgart s-au deschis lucrările celui
de-al XVI-lea Congres internațional
de științe istorice, la care participă
delegați din 56 țări de pe toate con
tinentele și reprezentanții a 33 orga
nisme internaționale afiliate.
Este prezentă o delegație de isto
rici români, condusă de acad. Ștefan
Pascu, președintele Comitetului na
țional al istoricilor.
Congresul, ale cărui lucrări se des
fășoară în cadrul a patru secțiuni,
va dezbate cele mai noi rezultate ale
cercetării istorice, probleme de me
todologie, de cultură și civilizație
universală, precum și de filozofie a
istoriei. în tematica sa un loc impor
tant este ocupat de problemele care
confruntă astăzi omenirea — pacea,
dezarmarea, protecția mediului în
conjurător, dezvoltarea tehnologiei
contemporane.
în ședința inaugurală a adresat un
cuvint de salut participanților pre
ședintele R. F. Germania, Richard
von Weizsăcker.
în alocuțiunile de deschidere, con
ducătorii unor organisme de specia
litate au făcut referiri elogioase la
precedentul congres, care a avut loc
in România, apreciind spiritul con-

structiv în care acesta s-a desfășu
rat și adresînd mulțumiri organiza
torilor români pentru condițiile asi
gurate, pentru ospitalitatea oferită
participanților.

★

Cu ocazia deschiderii lucrărilor a
avut loc vernisajul tradiționalei ex
poziții internaționale de carte istori
că, in care sint prezentate cele mai
noi producții ale unor prestigioase
edituri științifice din lume.
în standul românesc sint expuse,
la loc de frunte, lucrări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu conținind po
ziția țării noastre in cele mai impor
tante probleme ale lumii contempo
rane, concepția președintelui Româ
niei despre istorie și locul istoricu
lui in viața națiunii, ideile sale cu
privire la căile de edificare a unui
climat de pace, înțelegere și conlu
crare în lume.
Cele peste 300 de volume în limba
română și in limbi de circulație in
ternațională prezentate in standul
țării noastre reflectă progresul știin
ței istorice românești, tematica de
istorie națională și universală abordată. de cercetătorii români, locul
românilor în istoria mondială, rolul
istoriei ca știință de cunoaștere,
apropiere și colaborare intre po
poare.

a problemelor Ainericii Centrale
BOGOTA 26 (Agerpres). — în ora
șul columbian Cartagena au luat
sfirșit lucrările primei reuniuni a
miniștrilor relațiilor externe din ță
rile membre ale „Grupului de la

I

GENȚI1LE DE PRESA
pe scurt

tru dezarmare și pace al Frontului
Democrației și Unității Socialiste.
Proiectul de raport face, de ase
menea, referire la o serie de propu
neri concrete pe care delegația țării
noastre le-a prezentat, atît in ple
nara conferinței, cit și în comitetele
speciale de negociere, privind inter
zicerea armelor chimice și radiologice, prevenirea cursei înarmărilor in
spațiul extraatmosferic, elaborarea
unor acorduri internaționale pentru
garantarea securității statelor neposesoare de arme nucleare și elabo
rarea unui program global de dezar
mare.
Sint reflectate, totodată, propune
rile procedurale pe care delegația
română le-a avansat în legătură cu
modalitățile concrete de purtare a
negocierilor, în special pe temele
dezarmării nucleare.

ales Desmond Hoyte, președintele
republicii.
APEL. Președintele Argentinei,
Raul Alfonsin, a lansat țărilor latino-americane apelul de a depune
eforturi concertate in favoarea in
staurării unei noi ordini economice
internaționale. Intr-o alocuțiune
rostită in provincia Rioja, el a sub
liniat că unitatea statelor continen
tului constituie un factor important
in lupta pentru instaurarea dreptă
ții in lume, care să garanteze tutu
ror popoarelor dreptul la viață in
pace.
DEFICITUL BUGETULUI FEDE
RAL AL S.U.A. a crescut in luna
iulie cu peste 20 miliarde dolari.
In primele zece luni ale actualului
an financiar, deficitul s-a ridicat la
175,6 miliarde dolari.

Contadora" (Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela) și ale „Grupului
de sprijin" (Argentina, Brazilia,
Peru și Uruguay) consacrate exami
nării situației din America Centrală
și stabilirii căilor de acțiune în ve
derea instaurării păcii in regiune —
informează agenția Prensa Latina.
Declarația finală adoptată evidenția
ză ca obiectiv principal identificarea
unor soluții de fond și permanente
pentru stingerea conflictelor din zonă.
Documentul subliniază că rezolvarea
problemelor centroamericane nu poa
te fi realizată prin intermediul for
ței, ci numai pe calea dialogului și
negocierilor politice. Sînt relevate,
totodată, riscurile ce le reprezintă
pentru întreaga Americă Latină ex
tinderea conflictelor militare in zonă
și se subliniază legătura dintre aer
tuala situație internațională și criza
economică a țărilor din America
Centrală. „Inegalitatea economică și
socială, precum și toate obstacolele
în calea libertății de exprimare și a
participării populare la procesul po
litic" constituie principalele cauze ale
conflictelor din regiune, afirmă co
municatul.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ț Cod 71 341. București Piața Seînteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELI A“ —
Sectorul' export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII
40 360

