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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

DECRET 
pentru convocarea Congresului al III-lea al consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor populare

In temeiul art. 3, alin. 2 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă și 
conferințele consiliilor populare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. - Se convoacă Congresul al III-lea al consiliilor populare județene și al 

președinților consiliilor populare în ziua de 10 septembrie 1985.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

VCONGRESUL CONSILIILOR POPULARE -un important eveniment în viața poporului, a țării *

Marelui ctitor și conducător al României socialiste — dragostea 
și recunoștința întregului popor!

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

Prin decret al Consiliului de Stat, se convoacă al treilea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare în ziua de 10 septembrie 1985. Instituțio- nalizat prin lege, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
„Congresul consiliilor populare re
prezintă — după cum aprecia secretarul general al partidului — nu 
numai cei mai democratic și mai re
prezentativ forum al poporului, dar 
și o formă nouă a puterii politice 
a oamenilor muncii în care repre
zentanții desemnați de muncitori, de 
țărani, de intelectuali, de toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, participă direct Ia dez
baterea și hotărîrea destinelor pa
triei noastre socialiste".For colectiv al conducerii activității organelor locale ale puterii și administrației de stat. Congresul consiliilor populare constituie un e- veniment de mare însemnătate în viata, politică a țării. în activitatea generală pentru înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XIII-lea. a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialis

te multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Evenimentul este cu atît mai important cu cit — în cadrul fertil creat prin adîncirea și perfecționarea continuă a democrației noastre socialiste — în anii aceștia s-au lărgit și 
au sporit considerabil rolul și atri
buțiile consiliilor populare în conducerea activității economico-sociale, in mobilizarea cetățenilor de la o- rașe și sate la dezvoltarea si gospodărirea localităților în care trăiesc și muncesc, la rezolvarea tuturor problemelor de interes civic. \Așa cum se precizează și în Pro- iectul de Lege privind autoconduce- ■ 
cerea, autogestiunea economico-fi- i 
nanciară și autofinanțarea unităților/ 
administrativ-teritoriale — publicat* ieri în presă și supus dezbaterii publice — „Consiliile populare trebuie să asigure dezvoltarea întregii activități economice și sociale, creșterea eficienței acesteia, realizarea unei rentabilități sporite de către toate unitățile economice, creșterea continuă a veniturilor proprii, in vederea participării la fondul de dezvoltare generală a întregii societăți,

acoperirii tuturor cheltuielilor din veniturile proprii, autofinanțarea integrală a fiecărei unități administrativ-teritoriale". însăși ordinea de zi a congresului creează un cuprinzător cadru pentru analiza activității și găsirea celor mai eficiente căi de întărire a rolului și răspunderii consiliilor populare în înfăptuirea politicii partidului și statului, în soluționarea celor mai importante obiective, a sarcinilor primordiale ce le revin în această etapă, a multiplelor probleme economice și sociale, edilitare și gospodărești din raza lor de activitate.Astfel, pe ordinea de zi a congresului se află — ca obiectiv cardinal — dezbaterea problemelor privind creșterea contribuției consiliilor populare, în lumina hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la înfăp
tuirea în profil teritorial a planului 
de, dezvoltare economică și socială a 
țării pe anul 1985 și pe cincinalul 
actual, precum și a obiectivelor cin-

(Continuare în pag. a IV-a)

MĂSURI DE LARG INTERES CIVIC 
pentru înflorirea tuturor zonelor și localităților patriei, 

primite cu vie adeziune de toți cetățenii patriei
Opinia publică din țara noastră a primit cu viu interes și cu sentimente de satisfacție proiectul de 

Lege privind autoconducerea, auto
gestiunea economico-financiară și 
autofinanțarea unităților administra
tiv-teritoriale, proiect care, potrivit normelor democratice încetățenite în societatea noastră, este supus dezbaterii publice,. cetățenii fiind invitați să înainteze forului suprem al puterii de stat — Marea Adunare Națională — propunerile, observațiile, sugestiile lor asupra acestui proiect.Fără îndoială, este vorba de un document de o deosebită însemnătate, primit cu adeziune de masele de cetățeni, cu atît mai mult cu cît el vizează domenii de larg interes public, in strînsă legătură cu cerințele perfecționării activității consiliilor populare, sporirii eficienței acesteia, a întăririi legăturii organice și conlucrării permanente cu cetățenii. In același timp, publicarea proiectului in perioada premergătoare Congresului consiliilor populare va fi de natură să dea și mai multă substanță lucrărilor acestui for, să lărgească și să aprofundeze aria dezbaterilor, să determine adoptarea unor măsuri menite să ridice pe o treaptă superioară întreaga activitate desfășurată de organele locale ale puterii și administrației de stat.In cadrul măsurilor adoptate din inițiativa secretarului gene

ral ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de natură să asigure progresul general al patriei. înfăptuirea Directivelor stabilite de Congresul șl XII tipa., a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, un rol
Proiectul de Lege privind 

autoconducerea, autogestiunea 
economico-financiară și 
autofinanțarea unităților 
administrativ-teritoriale

deosebit de important revine aplicării principiilor noului mecanism eco- nomico-financiar in întreaga activitate. a unităților economice si social- culturale. Pe această cale se asigură îmbinarea conducerii unitare a vieții economico-sociale pe baza planului național unic cu larga inițiativă și cointeresare materială a oamenilor muncii — și. totodată, participarea și implicarea organică a maselor în activitatea de organizare și conducere a producției, creșterea responsabilității sociale a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean.

In contextul măsurilor generale de aplicare a noului mecanism econo- mico-financiar, se înscrie și perfectionarea activității consiliilor populate — ca organe locale., profund democratice ale puterii de silit — prin introducerea principiilor autocondu- 
cerii, autogestiunii economico-finan- 
ciare și autofinanțării unităților ad- 
minisțrativ-teritoriale. Experiența a- cumuiată în ultima perioadă de timp a dovedit că prin aplicarea acestor. principii se asigură sporirea rolului consiliilor populare și creșterea nivelului activității lor in exercitarea mandatului încredințat de cetățeni, angajarea lor în mai mare măsură la înfăptuirea politicii partidului de modernizare și dezvoltare a economiei naționale, de înflorire a tuturor zonelor și localităților tării.Noul proiect de lege vine acum să asigure cadrul juridic necesar pentru ca fiecare consiliu popular să-și poată: exercita atribuțiile în condiții superioare, astfel îneît întreaga activitate economică, soeial-culturală și utilitar-gospodărească din raza sa de activitate să se desfășoare potrivit principiilor autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico-finan- ciare și autofinanțării.

Trecerea la autoconducere, auto- 
gestiune și autofinanțarea integrală 
a unităților administrativ-teritoriale 
va crea consiliilor populare noi re-

(Continuare în pag. a IV-a)
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In toate comunele, în toate satele — înaltă răspundere pentru

STRÎNGEREA IN CEL MAI SCURT TIMP $1 FAM PIERDEA! A DECHTEI
PREGĂTIREA IN CONDIȚII OPTIMECu fiecare zi, lucrările agricole se aglomerează tot mai mult, lată de ce, printr-o organizare perfectă a muncii și participarea la lucru a tuturor locuitorilor de la sate trebuie să se asigure stringerea in timp scurt și fără pierderi a Întregii recolte, pregătirea și desfășurarea exemplară a însămînțărilor de toamnă. Care sînt prioritățile acestor zile ?

© în următoarele 2—3 zile să se încheie strîngerea 
orzoaicei, ovăzului, fasolei și inului pentru ulei și fibre. Aceste culturi agricole au ajuns de mult la maturitate, astfel incit puteau și trebuiau strînse in întregime. Or, la unele din acestea, cum ar fi orzoaica de primăvară, în județele Harghita, Cluj și Maramureș, se înregistrează rămîneri în urmă la recoltat.

© Săptămînă hotăritoare pentru încheierea recoltării 
florii-SOarelui. *n seara z''e' 26 august producția a fost strînsăde pe 22 lâ sută din suprafața cultivată. In unitățile agricole din județul Olt această lucrare a fost executată în proporție de 90 la sută. Este necesar ca și în celelalte județe cultivatoare de floarea-soarelui să se intensifice recoltarea acestei culturi, lucrîndu-se mecanic și manual, potrivit tehnologiei stabilite. Capitulele rezultate să fie strinse și depozitate in bazele furajere.

• Culesul porumbului intensificat la maximum. TimPui călduros și uscat a grăbit coacerea porumbului. De aceea, se impune., să fie identificate lanurile coapte și, în funcție de starea acestora, să se treacă cu’., toate ^forțele - manuale, și mecanice.,- la recoltat. Toți cocenii rezultați să fie pregătiți și însilozați, asigurindu-se astfel rezerve de furaje pentru animale.
• Maximă răspundere la strîngerea legumelor și 

Cartofilor. ^in grădini se culeg, în această perioadă, cantități mari de legume, îndeosebi de tomate. De asemenea, se recoltează cartofii de vară. Concomitent cu măsurile ce se întreprind în vederea strîngerii și livrării eșalonate a acestor produse, este necesar să se asigure suficiente mijloace de transport, astfel incit să se asigure o bună aprovizionare a populației și materie primă fabricilor de conserve,

© Toate resursele de nutrețuri — adunate și depozi
tate gospodărește. 'n toate unitățile agricole, concomitent cu grăbirea cositului pe finețe și trifoliene, este necesar să se întreprindă acțiuni ample în vederea strîngerii tuturor rezervelor de furaje : iarba de pe marginea drumurilor și căilor ferate, din păduri, să se însilozeze toate resturile vegetale.

• însămînțările de toamnă pregătite exemplar. ^ceas- ta presupune asigurarea semințelor de calitate bună, amplasarea corectă a cerealelor păioase, pregătirea corespunzătoare a terenului.

ENERGIA
problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

în fiecare județ, în fiecare întreprindere 

Planul să fie realizat prin încadrarea 
strictă în cotele de energie electrică!

------------ Vibrant omagiu,-------------  
impresionantă desfășurare artisticăAșa cum se știe, recent, într-o atmosferă de intensă vibrație patriotică, în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a avut loc spec
tacolul omagial consacrat sărbătorii 
naționale a poporului român — 
ziua de 23 August — și împlinirii 
a două decenii de la Congresul al 
IX-Iea al P.C.R. O montare splendidă, o manifestare grandioasă — prin locul și spațiul de desfășurare, cel mai mare stadion al Capitalei și mai ales prin forțele umane uriașe angrenate : mii de oameni tineri șl foarte tineri, pionieri și șoimi ai patriei, uteciști, elevi, muncitori, tehnicieni, cercetători, sportivi, militari, unii din Capitală, mulți veniți din județele țării — care, toate, au cunoscut o remarcabilă înflorire culturală în anii socialismului ; membri ai multor instituții profesioniste și a zeci, sute de valoroase formații de amatori afirmate in Festivalul național „Cîntarea României" — după cum știm, strălucită inițiativă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, menită să stimuleze ampla participare a maselor la crearea și receptarea valorilor materiale și spirituale ale națiunii, expresie elocventă a democratismului culturii noastre. >Direct, sau prin intermediul celor două transmisii succesive ale televiziunii, impresionantul spectacol a putut fi urmărit cu atenție, cu interes, cu bucurie, cu emoție și îneîntare, și chiar cu acea surpriză încărcată deopotrivă de admirație și mindrie, pe care ți-o dau „lucrările" cu adevărat originale, în care deliberarea cea mai inteligentă și inspirată, fantezia cea mai îndrăzneață, se împletesc cu execuția cea mai precisă și plină de acuratețe.

Spectacolul de pe stadionul „23 August" a fost o admirabilă dovadă a capacității artei de a se ridica la înălțimea unui mesaj de o intensitate și noblețe fără seamăn. Căci, fără îndoială, această montare de o anvergură fără precedent, care, prin momentele de emoție generate a făcut ca inimile interpreților să vibreze în același ritm, tumultuos, cu cele ale spec-

tatorilor, a constituit un vibrant, tulburător omagiu adus „sub flamuri de August glorios", „pămîn- tului patriei iubite", României socialiste, partidului comunist, in frunte cu clarvăzătorul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un omagiu ce și-a dezvăluit, cu fiecare nouă „secvență", în chip inspirat, argumentele — evocînd aspirații străvechi de libertate și

propășire ce și-au găsit o firească, deplină împlinire azi, și cu deosebire impresionantele înfăptuiri ale anilor socialismului, definind mai ales arcul de timp înscris de cele două decenii ce au trecut de la Congresul al IX-lea.
Natalia STANCU

(Continuare în pag. a IV-a)

în întreaga țară, colectivele de oameni ai muncii acționează cu hotă- rire pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi, pentru realizarea cu succes a tuturor obiectivelor economice ale acestui ultim an al cincinalului. Desigur, în acest efort o importanță deosebită o 
are aprovizionarea continuă cu ener
gie electrică a întreprinderilor industriale, a șantierelor de investiții, a unităților agricole, a tuturor consumatorilor. Prin măsurile luate, în ultimul timp, de conducerea partidului s-a asigurat funcționarea normală, la parametrii stabiliți a unui șir .întreg de centrale electrice, precum și îmbunătățirea randamentului altora, care înainte realizau indici inferiori față de prevederile de plan. Firește, se impune ca în continuare producătorii de .energie să-și intensifice și mai mult eforturile pentru sporirea producției de energie.în același timp, se desprinde ca o cerință de maximă actualitate GOS
PODĂRIREA RIGUROASA A FIE
CĂRUI kWh, ÎNCADRAREA STRIC
TA ÎN COTELE PLANIFICATE, 
STABILITE PENTRU FIECARE 
JUDEȚ, MINISTER ȘI UNITATE 
ECONOMICĂ. Este limpede că nu putem consuma mai multă energie decît producem. Tocmai pentru a asigura o bună aprovizionare cu energie a tuturor sectoarelor au fost stabilite cu precizie pentru fiecare întreprindere în parte, pe ansamblul fiecărui județ și fiecărei ramuri, cote de consum defalcate pe ore și zile. Trebuie șă se înțeleagă clar că aceste cote nu pot fi depășite sub nici un motiv, că orice încălcare a lor duce Ia dereglarea aprovizionării cu energie a altor consumatori.Iată de ce. în procesul de realizare a sarcinilor economice complexe din această perioadă, o atenție deosebită trebuie acordată înca
drării ferme a tuturor consumatori
lor mari sau micî în cotele de energie alocate. Din situația existentă la Dispeceratul energetic național rezultă că. în perioada 1—27 august, o serie de unităti au depășit cu mult cotele de energie electrică alocate, fără ca să realizeze, proporțional, și o cantitate mai mare de produse. Dimpotrivă. în unele cazuri, depășirea cotelor de energie a avut loc chiar în condițiile nerealizării planului. O situație nefirească și inacceptabilă ! Astfel, mari depășiri, de circa 1 sau 2 milioane de kWh energie electrică, se înregistrează la

Combinatele chimice Borzești, Slobozia. Tg. Mureș și Craiova, într-o serie de unități metalurgice și din industria constructoare de mașini. Este deci absolut necesar ca toate 
unitățile economice, în special cele 
mari consumatoare de energie, să-și 
diminueze consumurile, să urmă
rească cu strictețe, cu înaltă răspun
dere încadrarea riguroasă în cotele 
de energie repartizate.In același timp, trebuie luate mă
suri ferme pentru REALIZAREA 
UNUI CONSUM ENERGETIC ECHI
LIBRAT PE ÎNTREAGA DURATĂ 
A ZILEI ÎN SCOPUL APLATIZĂ
RII VÎRFULUI DE SARCINA. Este știut faptul că solicitările de energie electrică sint diferite în perioade diferite ale zilei. Astfel, curbele de consum arată că vîrfurile cele 
mai marî de consum sînt înregistra
te între orele 8—10 și 19—22, fapt ce provoacă dificultăți în funcționarea normală a sistemului energetic național. Concluzia este limpede : 
evitarea suprasolicitării sistemului 
energetic național și asigurarea unui 
consum relativ constant pe întreaga 
durată a celor 24 de ore ale unei 
zile sînt strîns legate de scăderea 
drastică a consumurilor în aceste ore. Așadar, in toate întreprinderile, 
consumul de energic electrică tre
buie controlat in permanentă, iar programarea procesului de producție. funcționarea utilajelor tehnologice și desfășurarea celorlalte activități consumatoare de energie să fie făcute în așa fel incit vîrfu
rile de consum să scadă la maximum.

Economisirea energiei electrice 
trebuie să devină o cauză a tuturor 
oamenilor muncii, a tuturor cetățe
nilor. Dispunem în acest domeniu de un program de amplă perspectivă, iar sarcinile pe anul 1985 sînt deosebit de mobilizatoare. îndeplinirea lor exemplară impune eforturi ample și susținute pentru întronarea unui spi
rit riguros de ordine și disciplină în 
îndeplinirea prevederilor privind 
gospodărirea resurselor energetice. La nivelul întreprinderilor, aceste prevederi trebuie să constituie nu numai preocuparea unor compartimente de specialitate sau a oamenilor muncii in general, ci în primul rînd să se afle, zi de zi și ceas de ceas, în atenția tuturor conducerilor unităților economice, pentru a beneficia de o abordare complexă, operativă și eficientă. Intr-adevăr, pentru a economisi cu severitate energia este necesar să existe capacitatea

efectivă, organizatorică și tehnică, în vederea realizării acestui obiectiv, iar după aceea să se acționeze stăruitor, punindu-se in mișcare întregul angrenaj productiv pentru înfăptuirea programelor propuse.Totodată, este necesar în acțiunea de economisire a energiei să se manifeste o stare de spirit, o atitudine conștiente și active, deci să sc desfă
șoare o neîntreruptă muncă, poli- 
tico-cducativă în rindul oamenilor 
muncii de către consiliile de condu
cere și organizațiile de partid din 
întreprinderi. Ea trebuie să se întemeieze pe cunoașterea profundă a problemelor tehnice, tehnologice și economice de principiu ale energeticii industriale și, cu deosebire, a aspectelor concrete specifice fiecărei întreprinderi și fiecărui loc de muncă. Se poate afirma cu deplin temei că, în toate unitățile productive, 
economisirea severă a energiei tre
buie să constituie un obiectiv nelip
sit din toate planurile de măsuri, in
clusiv din programele de perfecțio
nare profesională pentru toate cate
goriile de personal muncitor.Pretutindeni trebuie limpede înțeles că economisirea este, in primul și 
in primul rînd, o mare sursă de 
energic. Așadar, preocupările în acest domeniu trebuie privite ca 
o acțiune continuă ce nu poate fi considerată încheiată, pentru că în permanență capacitatea creatoare și spiritul de inițiativă al oamenilor muncii pun în valoare noi resurse de reducere a consumurilor energetice. De altfel, marea majoritate a unităților economice au dovedit prin rezultatele obținute că sarcinile de 
plan pot fi realizate în bune condi
ții prin încadrarea riguroasă în co
tele de energie planificate. Pe de altă parte, nu constituie nici un secret faptul că există numeroase inițiative muncitorești prin aplicarea cărora s-a reușit, într-un timp scurt, să se asigure fabricarea unor produse sau promovarea unor tehnologii cu consumuri de energie tot mai scăzute. Este vorba, așadar, de o experiență bună care trebuie continuată, iar tot ce s-a dovedit valoros pe plan organizatoric, gospodăresc sau tehnologic în această privință să fie consolidat și generalizat, astfel ca fiecare întreprindere, fiecare județ să se încadreze cu strictețe în cotele de energie alocate, pentru desfășurarea normală a producției.

Ion LAZĂR
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— Lucrările agricole — desfășurate exemplar! ——

MĂSURI TEMEINICE PENTRU STRlNGEREA
GRABNICĂ Șl FĂRĂ PIERDERI A RECOLTEI• • . ■ ■ ■ ' Ancheta „Scînteii" în județele Dolj, Satu Mare și Arad ........ -....

In unitățile agricole se fac intense pregătiri in vederea recoltării 
culturilor prășitoare. De altfel, in unele județe, situate in sudul țării, 
unde plantele au ajuns mai repede la maturitate, se lucrează intens la 
recoltarea florii-soarelui, iar în unele locuri - chiar și a porumbului. 
Referitor la pregătirea campaniei agricole de toamnă, corespondenții 
noștri au solicitat unor specialiști din cadrul direcțiilor agricole județene 
să răspundă la următoarele întrebări :

1. Care este stadiul lucrărilor de reparații la utilajele 
ce vor fi folosite in campania agricolă de toamnă ?

2. Ce măsuri au fost luate ca in unitățile agricole să se 
organizeze recoltarea manuală a produselor ?

3. Ce alte probleme sînt de rezolvat în legătură cu des
fășurarea lucrărilor agricole de toamnă ?Iată răspunsurile primite :

DOLJ
Constantin Radu, director cu producția vegetală la direcția agricolă :S-a încheiat repararea celor 77 combine pentru recoltarea porumbului C-6-P și 288 combine CARP-4 din cele 397 planificate. De asemenea, s-au reparat 30 din cele 42 mașini pentru recoltarea sfeclei de zahăr și toate cele 100 dislocatoare, precum și mașinile pentru recoltat cartofi, ceapă și echipamentele pentru strîngerea orezului. Faptul ■ că reparațiile silit avansate se datorează atit bunei organizări a muncii in ateliere, cit și recondiționării unui mare număr de piese de schimb. Valoarea pieselor recondiționate pentru: tractoare și mașini agricole realizate în atelierele și secțiile proprii de - mecanizare se ridică la 38.1 milioane lei. Concomitent cu acțiunile ce se întreprind in vederea încheierii reparațiilor la utilajele a- gricole acordăm o mare atenție folosirii lor la întreaga capacitate. Dificultățile cu care s-a confruntat în acest an agricultura județului Dolj au determinat comitetul județean de. partid, organele agricole să întreprindă cele mai eficiente și operative măsuri în vederea desfășurării exemplare a campaniei agricole de toamnă.. De altfel, s-a încheiat recoltarea manuală a florii-soarelui pe întreaga suprafață de 30 000 hectare ■și s-a declanșat, cu aproape trei 

săptămini mai devreme față de anul trecut, culesul porumbului. Pentru stringerea fără' pierderi, într-o perioadă de timp record, a culturilor de toamnă s-a tipărit și difuzat în fiecare unitate agricolă programul- cadru privind vitezele zilnice planificate. termenele scadente pentru fiecare cultură, forța mecanică și manuală ce participă in campanie. Au fost repartizați pe unități activiștii de partid și de stat, specialiștii de la organele agricole județene. Periodic se vor efectua analize privind respectarea vitezelor stabilite.In scopul economisirii carburanților și completării deficitului de furaje generat de seceta excesivă și prelungită ce a afectat toate zonele județului, comitetul județean de partid a hotărit ca floarea-soarelui si cea mai mare suprafață ocupată cu porumb să fie recoltate manual. Astfel, din cele 127 288 hectare de porumb, 85 000 hectare se recoltează manual, fapt ce va conduce la economisirea a peste 700 tone motorină, precum și la obținerea unei mari cantități de coceni pentru sectoarele zootehnice. La început se recoltează porumbul din hibrizii timpurii și se extinde culesul in funcție de gradul de coacere. Se taie plantele cu știuleți și se depozitează in grămezi mari la distante de 50—60 metri, de unde se depănușează manual : știuleții se transportă direct in bazele de recepție, iar cocenii se fac glugi. De menționat că recol

tarea manuală nu se face dispersat, ci printr-o mare mobilizare de forțe. Se recoltează concentrat pe a- ceeași solă, pînă la finalizare. > S-au luat măsuri că alături de cooperatori să participe la recoltarea manuală a porumbului și navetiștii din întreprinderile economice ale județului. O altă cultură cu pondere in județul Dolj este sfecla de zahăr, care in acest- an ocupă o suprafață de 14157 hectare. Conform programului stabilit, 9 500 hectare se vor recolta manual.- iar toate coletele se vor transporta pentru tnsilozare. S-a stabilit.. de asemenea, ca toate mijloacele auto folosite pentru transportul sfeclei de zahăr la întreprinderea . județeană de profil, obligatoriu să se întoarcă în unități cu tăietei pentru sectoarele zootehnice. evitîndu-se astfel mersul in gol.

Recoltarea tomatelor Io C.A.P. Braniștea, județul Giurgiu

SATU MAREIhg. Adrian Rogojeanu, director ol direcției agricole :Anul acesta, datorită încheierii mai rapide a recoltării păioaselor, dar și unor măsuri organizatorice speciale, pregătirile de recoltare a produselor din apropiata campanie agricolă de toamnă au început mai devreme. Ca atare, s-au reparat 80 combine și echipamente de recoltat porumb, adică jumătate din cele planificate. 18 mașini de recoltat cartofi din 21 și altele. Acțiunea se desfășoară, în continuare, fiind asigurate toate condițiile, inclusiv piesele de schimb, pentru încheierea reparațiilor întregului parc de mașini de recoltat la timpul stabilit. Deși lucrurile-se prezintă bine și la tractoare, majoritatea fiind reparate, a mai rămas un număr la 

care nu au putut fi finalizate reparațiile din cauza întîrzierii livrării unor piese de schimb de către unii furnizori.Este avansată șl pregătirea bazelor de recepție. Astfel, din cele 175 de pătule fixe planificate s-au reparat 129. Celelalte vor fi gata pină la 1 septembrie. în plus, pe pistele de beton din bazele de recepție se amenajează arioaie, în care se va depozita o mare cantitate de porumb știuleți. Sînt, de asemenea, reparate și cele 29 de batoze, precum și benzile transportoare din bazele de recepție. Anul acesta vor fi utilizate în plus 5 benzi casetate, fabricate la întreprinderea UNIO Satu Mare, față de numai una, cea omologată, anul trecut. Cu ajutorul acestora cantitatea de porumb transportată în acest mod sporește de 3 ori.Intrucît încă din primăvară în fiecare cooperativă agricolă s-au stabi

modificare a semănătorilor pentru a lucra in rinduri dese la S.M A. Contești, județul Teleorman

lit formațiile care au angajat la întreținerea culturilor munca în acord global, comandamentul agricol județean va acționa pentru mobilizarea numărului necesar de cooperatori la recoltarea culturilor de toamnă. Lor li se vor adăuga, la nevoie, oameni din personalul întreprinderilor, instituțiilor și școlilor din orașe și comune.Sînt șl unele probleme de rezolvat. Mă refer. în special, la repararea celor circa 3 000 de tractoare. Există pericolul ca acțiunea să nu se încheie in timp optim din cauza in- tirzierii livrării unor repere. Delegați ai bazei pentru agricultură sint plecați la furnizori pentru a obține cit mai repede următoarele repere : 35 bucăți bloc-cilindru, 35 chiulașe, 60 bucăți arbori-motor (de la Uzina de tractoare Brașov), 1 800 roți dințate (întreprinderea de autoturisme Timișoara), 160 bucăți axe, 400 man- șoane, 271 role, 5 bucăți lanț (întreprinderea de tractoare Miercurea- Ciuc) și altele. Este de așteptat ca reînnoirea și pe această cale a semnalelor către furnizori să se soldeze cu livrarea cit mai grabnică a pieselor restante.
ARAD

Nicolae Mihalache, director al direcției agricole :Avem de recoltat, în boabe, porumbul de pe o suprafață de 6 500 hectare în întreprinderile agricole de stat și de pe 12 586 hectare în cooperativele agricole. Ținînd seama de acest lucru, din cele 250 combine aflate în parcul S.M.A. (C-12 și C-14) 208 sînt pregătite și recepțio

nate. Reparațiile la celelalte 42 de combine sint intr-un stadiu avansat, incit la 1 septembrie toate mașinile vor fi bune de intrat în lanuri. în sectorul I.A.S. toate combinele pentru recoltat in boabe sint reparate. în ce privește recoltarea in știuleți, pină acum au fost reparate 310 combine CARP-4, iar la CS-4, din 72 combine 61 sînt bune de lucru. Și aici însă pină la 6 septembrie se vor încheia toate reparațiile și se vor efectua recepțiile de rigoare. Se cuvine să facem precizarea că la combinele de recoltat știuleți am acordat o atenție sporită echipamentelor de depănușare, pentru ca. aceasta să lucreze cît mai corect și să înlăture intervenția manuală. De altfel, reparațiile efectuate in acest an la utilajele ce vor fi folosite la recoltarea porumbului au pus un accent deosebit pe calitate, pentru a se evita încă din start orice pierdere.Din suprafața totală pe care o avem de recoltat, in sectorul cooperatist s-a prevăzut să fie strînsă manual producția de pe o suprafață de peste 40 000 hectare. Ne preocupăm ca la nevoie să putem recolta manual o suprafață mult mai mare, încă din primăvară, porumbul a fost împărțit pe tarlale, pe care cooperatorii au executat lucrările de întreținere, Tot ei vor culege recolta de pe tarlalele respective. Pentru a ne încadra in program și a face față eventualelor condiții nefavorabile de timp, vom apela la ajutorul lucrătorilor din alte unități economice și instituții, cuprinzînd practic la recoltat întreaga suflare a satelor.Există unele probleme legate direct de recoltarea porumbului pe care ne-am străduit să ,le soluționăm corespunzător. în acest an, hibrizii „pionier" s-au comportat bine, plantele sînt uniforme și au rezistat la cădere. în schimb, hibrizii, din grupa „400“ sînt întirziați în vegetație. Aceasta ne obligă să urmărim zilnic stadiul de coacere, să organizăm .recoltarea la umiditatea admisă în decret, iar depozitarea să se facă cu multă atenție, în pătule mici, cu posibilități de aerisire. Legat de aceasta acordăm cea mai mare atenție organizării transportului. Zilnic vom avea la dispoziție mijloace de transport cu o capacitate de 8 268 tone, însă pentru a se realiza această cantitate, este necesar să fie efectuate cite 4 curse pe zi. Mașinile sînt împărțite pe formații de lucru, ceea ce trebuie să asigure un transport .operativ, in flux continuu spre spațiile de depozitare, incit să nu rămină nici, un știulete de porumb în cîmp peste noapte. Tot în scopul operativității, se va asigura o asistență tehnică permanentă, la fața locului. Pentru a adăposti recolta s-au creat spații corespunzătoare de depozitare, astfel incit nimic din recolta acestui an să nu se piardă.Anchetă realizată de 
Nicolae BĂBĂLAU 
Octav GRUMEZA 
Tristan MIHUTA

Sub genericul de mai sus, ziarul nostru a publicat un ciclu de articole in care a fost analizată activitatea desfășurată pe. șantierele obiec- tivelor energetice — termo și hidrocentrale — planificate să intre ip funcțiune in acest an. Comparînd stadiul și ritmul lucrărilor cu graficele de execuție se desprinde concluzia că noile obiective de investiții se află în situații diferite. Unele dintre ele dau, intr-adevăr, certitudinea că termenele de finalizare vor ff respectate. Altele, în schimb, sint confruntate cu probleme numeroase și dificile, și, pînă în prezent, pe aceste șantiere nu au fost rezolvate problemele care să. permită recuperarea rămînerilor în urmă și realizarea lucrărilor potrivit prevederilor din grafice. ’ ,' _ ,Este vorba de o stare de lucruri nemulțumitoare, daca ținem seama de caracterul prioritar pe care il au investițiile destinate dezvoltării bazei energetice. Fiecare dintre ele are un rol bine definit, contează extrem de mult în mecanismul echilibrat , al economiei naționale, deoarece condiționează desfășurarea normală a activității productive în alte sectoare economice. Acesta este motivul pentru care am considerat oportună, o discuție cu tovarășul Nicolae MĂNESCU, prim-adjunct al ministrului energiei electrice, discuție menită să clarifice .modul în care trebuie acționat fără întirziere pentru redresarea grabnică și solidă a situației lucrărilor pe șantiere. Așadar, iată prima întrebare :
— Există garanția că, prin măsu

rile 1 luate pină in prezent, se asi
gură punerea in funcțiune a tuturor 
noilor obiective energetice prevăzute 
pentru acest an ?— în luna iulie, pe baza programului stabilit de conducerea partidului, au fost reanalizate graficele de execuție la obiectivele energetice cu punere în funcțiune în acest an, stabilindu-se noi măsuri de creștere a ritmului de execuție și de scurtare a duratelor de montaj, astfel incit noile capacități să intre în cel mai scurt timp in circuitul productiv.Pină în prezent, au trecut acest examen, funcționînd in bune condiții, primele trei grupuri de cite 27 MW fiecare din cadrul Hidrocentralei Porțjle-de-Fier II. două grupuri de cite 50. MW la Hidrocentrala Re- meți-Drăgan, . două grupuri de cîte 32 MW la Hidrocentrala Dimbovița- Clăbucet și grupul nr. 2 de 50 MW de la termocentrala Giurgiu. Alte capacități importante, printre care grupul nr. 1 de 330 MW de la termocentrala Anina și grupul nr. 6 de 330 MW de la termocentrala Turcem, se află in probe tehnologice.La celelalte obiective de investiții lucrările sînt în curs de execuție. Unele dintre ele se găsesc în stadii avansate de realizare și sintem convinși că vor fi date în exploatare, la datele programate. Ne creează insă probleme serioase acele investiții la care înregistrăm volume importante de restanțe. Precizez că aceste restanțe au apărut fie din cauza noastră, așa cum este cazul pe șantierele hidrocentralelor de la Sîsciori, Voinești, Cîrnești. Totești unde n-am asigurat la timp întregul necesar de forță de muncă sau, pe parcursul execuției lucrărilor, am avut dificili-.. tați cu. geologia terenului, fie din cauza furnizorilor de utilaje și echipamente, care nu și-au onorat in întregime obligațiile contractuale pe șantierele termocentralelor de la Govora, Iași, Suceava și Turceni (grupul nr. 7), Hidrocentrala Porțile-de- Fier II (grupul nr. 8) și altele.Pe toate aceste șantiere s-au făcut analize temeinice și s-au luat noi măsuri în scopul depășirii dificultăților actuale și revitalizării ritmului de construcții și montaj tehnologic. Pretutindeni au fost elaborate

prima întrebare :aplicării întocmai a măsurilor stabilite. fără noi aminări sau justificări.
— Am dori să ne arătați, concret, 

ce măsuri au fost luate pentru îm
bunătățirea activității constructorilor și montorilor, care fac parte din 
Mai mult ca oricînd, acum se impune 
o strînsă conlucrare între constructori,

beneficiari și furnizori de utilajeUN PUNCT DE VEDEREAL MINISTERULUI ENERGIEI ELECTRICE
unități coordonate de Ministerul 
Energiei Electrice. Mai ales că o bună 
parte din restanțe li se datorează 
tocmai lor.— Este foarte adevărat. Pe, unele șantiere și-au făcut loc destule deficiențe în organizarea lucrărilor, folosirea utilajelor și mijloacelor de transport, utilizarea forței, de muncă. Aceste aspecte negative din activitatea constructorilor și montori- 'Jor au fost analizate, direct la fața locului, și — in funcție de situația reală de pe fiecare-șantier în parte — am adoptat măsuri energice, uneori chiar drastice, pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru întronarea unui climat exigent și responsabil de muncă. De asemenea, au fost redistribuite de pe alte șantiere la obiective cu termene de punere in funcțiune in acest an aproape 2 400 de cadre calificate, pentru a întări efectivele constructorilor și montorilor.Zilnic, la nivelul conducerii ministerului, analizăm, pentru fiecare investiție, situația . aprovizionării cu materiale de construcții și carburanți. Din păcate, cu toate insistentele noastre pe lingă furnizorii respectivi, aceștia nu au respectat .in e,.„. __ ________ ___ _____ ____ ___________ Întregime graficele de livrări stabi-noi grafice de execuție cu termene .lite in comun. Astfel, pe, șapte luni, și responsabilități precise. , ......*” ’ 4De hotărirea și răspunderea cu care vom acționa atit noi, energeti- cienii, cit și furnizorii noștri, in principal unitățile industriei constructoare de mașini și metalurgiei, depinde realizarea integrală și la termen a planului de investiții și de puneri în funcțiune în domeniul e- nergiei electrice. Timpul rămas pină la scadență este scurt. Fapt ce impune, din partea tuturor, o mobilizare exemplară și o puternică concentrare a potențialului uman și tehnic de care dispun. în vederea

comparativ cu necesarul justificat, nu au fost primite decit 60 la. sută din cantitatea de ciment, 68 la sută din cea de oțel beton, 50 la sută din cablurile și izolatorii electrici solicitați, 91 ia sută din cea de motorină. Consecințele sint lesne de întrevăzut : atit pregătirea lucrărilor, cit și ritmul de execuție sint afectate, in timp ce termenele de punere în funcțiune „bat la ușă". Insistăm, în mod deosebit, pe lingă furnizorii restanțieri din industria cimentului, industria metalurgică etc. să-și reexamineze posibilitățile de care dis-

-pun. și : să, onoreze .cu promptitudine cerejile constructorilor și montorilor. ...
— Aceleași exigențe șe ridică și în 

. față furnizorilor de utilaje și echi
pamente tehnologice. Din informați
ile noastre, mulți dintre ei sint 
restanțieri. Cum acționați pentru a-i 
determina să-și ducă la îndeplinire 
obligațiile contractuale ferm asu
mate ........ .— Asigurarea utilajelor pentru noiie obiective energetice continuă să rămină o problemă .deschisă. Astfel, intreprinderea „Vulcan" din București n-a livrat în .întregime ca- zanele de abur și circuitele de. conducte de înaltă presiune și temperatură, întreprinderea de mașini grele din București — turbinele, iar Combinatul de utilaj greu din Iași — turbinele hidraulice de tip bulb pentru hidrocentralele de pe Olt. De fapt, lista furnizorilor cu datorii neonorate și scadente de multă vreme este mult mai lungă. Situație care provoacă greutăți deosebit de mari in desfășurarea montajului tehnologic, și, chiar amenință, pe 

unele șantiere, să pericliteze respectarea termenelor de punere în funcțiune.In permanență, practic tn fiecare zi, conducerea ministerului nostru, direcția de specialitate din minister, beneficiarii, montorii fac demersuri insistente pe lingă furnizori pentru a-i determina să livreze utilajele de care avem nevoie. Sistematic, analizăm în comun cu aceștia, fie pe șantiere, fie in întreprinderile furnizoare, stadiul și ritmul livrărilor, stabilind împreună prioritățile.Și, totuși, nu întotdeauna angajamentele și promisiunile pe care le primim sint respectate. Cunoaștem o parte din greutățile pe care le în- timpină industria constructoare de mașini, dar țin să reamintesc furnizorilor noștri că, împreună cu noi, au marea răspundere de a face tot ce le stă în putință pentru asigurarea echipamentelor tehnologice necesare obiectivelor de investiții energetice. Purtăm aceeași răspundere în fața partidului, a societății, pentru punerea acestora în funcțiune la termen. Trebuie . să arăt că una din problemele care conduce la întir- zieri în livrarea echipamentelor constă și în. faptul că întreprinderile de țevi din Roman, „Republica“-Bucu- rești. Galați înregistrează mari restanțe in livrarea țevilor de mare presiune și a otelurilor speciale din componența utilajelor energetice.Tot la acest capitol, insist asupra necesității ca livrarea subansam- blelor din componența diferitelor echipamente să fie făcută in ordinea strictă a montajului, și nu la întîm- plare, pentru că, nu o dată, sîntem puși în situația de a nu putea continua montarea unui utilaj de sute de tone, datorită faptului că lipsește cine știe ce reper în aparență mărunt.

Așa cum la fel de importantă este și realizarea riguroasă a fiecărui utilaj la nivelul calitativ prevăzut. Sint situații in care depistăm, pe șantier, deficiențe de calitate, cu efecte negative asupra duratei și costului lucrărilor de montaj.
— V-ați referit la necesitatea sosi

rii rapide a tuturor echipamentelor 
tehnologice pe șantiere, ca o condi
ție esențială pentru finalizarea la 
timp a noilor obiective energetice. 
Totodată, insă, de la Centrala indus
trială de utilaj energetic și metalur
gic am aflat că, in multe cazuri, 
termenele de livrare au fost repro- 
gramate, de fapt decalate pentru mai 
tirziu. Care este explicația acestei 
neconcordanțe intre cererile energeti- 
cienilor și oferta furnizorilor ?— Să precizăm, de la început, un lucru : termenelevde livrare a utilajelor se definitivează o singură dată, la fiecare început de an, împreună cu furnizorii. Atunci se întocmesc, in detaliu, și grafice de livrare, corelate cu termenele de punere în funcțiune. Alte reprogramări de termene nu se mai fac. In practică, insă, cind analizăm stadiul livrărilor, o serie de furnizori restanțieri — invocind greutățile intîmpinate în asimilarea unor produse, în asigurarea bazei tehnico-materiale sau, pur și simplu, lipsa de capacitate — comunică beneficiarilor noi termene de livrare, care sînt in mod evident necorelate cu durata montajului și punerea. în funcțiune.Cum acționăm noi in asemenea cazuri ? Luăm măsuri de reducere a duratelor de montaj, prin aplicarea unor tehnologii de, lucru rapide și sporirea efectivelor de lucrători. Nu întotdeauna este posibil insă ca timpul pierdut in așteptarea unor subansamble și echipamente să fie recuperat. în concluzie, pe șantiere este nevoie nu de noi grafice de livrare trimise de furnizori, ci de utilaje.

— Unele utilaje tehnologice sint 
luate de pe un șantier și trimise pe 
altul. De asemenea, echipamente 
pentru noile investiții sint folosite ca 
piese de schimb pentru capacitățile 
aflate in funcțiune. Nu provoacă o 
asemenea practică, destul de răspin- 
dită in cadrul Ministerului Ener
giei Electrice, greutăți suplimen
tare ? '— Atunci cind un furnizor nu livrează toate componentele unui utilaj sintem puși in situația, pentru a nu intirzia lucrările de montaj, să completăm reperele lipsă de la utilaje similare, aflate pe alte șantiere. Tocmai lipsa dc ritmicitate in livrări ne determină să luăm astfel de măsuri. Pe de altă parte, la unele centrale pe cărbune, piesele de schimb sint de o mare varietate și reprezintă un volum important. Din cauză că furnizorii noștri nu ni le asigură la nivelul necesităților, sintem puși din nou în situația, in cazul opririi accidentale a grupurilor energetice, să folosim piese și subansamble din echipamentele destinate noilor obiective de investiții.tn toate cazurile, am stabilit clar obligația beneficiarilor de a tine c- vidența echipamentelor preluate pentru reparații, de a le comanda imediat furnizorilor in scopul restituirii lor pe șantierele de investiții. Desigur, nu ne-am limitat numai la atit.Vom acționa mai stăruitor și e- nergic decit pină acum, pentru a realiza integral și la termen prevederile planului de investiții și de puneri in funcțiune din acest an.

Cristian ANTONESCU 
Ion LAZAR

Planul la export
— îndeplinit ritmic și integral!In repetate rinduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat că îndeplinirea ritmică și integrală a planului la export pe acest an constituie o prioritate a priorităților in activitatea tuturor unităților economice. în spiritul acestor exigențe, colectivele dintr-un șir de întreprinderi au acționat și acționează cu fermitate și răspundere pentru realizarea și livrarea la termen, în structura prevăzută in contractele încheiate cu partenerii externi și la un înalt nivel calitativ, a producției destinate exportului. Aceasta reprezintă o dovadă concludentă a înțelegerii cerinței puse în evidență de secretarul general al partidului că realizarea la nivelul stabilit a prevederilor privind exportul constituie problema esențială a planului pe anul 1985.Experiența oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj chimic .iGrivița roșie" din Capitală — la care ne referim în articolul de mai jos — relevă cu pregnanță, prin măsurile întreprinse și rezultatele obținute pină acum, că este pe deplin posibil ca planul la export să fie îndeplinit și chiar depășit.De la bun început, o precizare : în anul 1985, harnicul colectiv de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivi- ța roșie" din Capitală și-a îndeplinit și chiar depășit, lună de lună, planul la export. Calitatea produselor ce poartă marca „Griro" este ilustrată elocvent de faptul că, in acest an, peste 40 la sută din producția întreprinderii este destinată partenerilor externi ; utilajele și echipamentele fabricate aici sint tot mai intens solicitate in peste 20 de țări ale lumii, unele cu bogată tradiție in execuția utilajelor chimice și pentru rafinării. Ce stă la temelia acestor importante rezultate ?Discuția noastră cu tovarășul Ion Sterian, șeful serviciului desfacere- export din cadrul întreprinderii, este adeseori întreruptă. Prin stația radio — aflată lingă biroul său — interlocutorul nostru este în permanență solicitat de diferiți colaboratori.— Alo, serviciul desfacere ?— Da, desfacerea. Recepție.— Sintem serviciul transporturi. Garnitura cu destinația portul Constanța este gata de plecare. Un nou lot de produse, cuprinzînd peste 270 de tone utilaje tehnologice complexe, urmează să fie expediat în avans partenerilor externi.— Exportul reprezintă pentru colectivul nostru prioritatea numărul unu — ne spune tovarășul Ion Sterian. Practic, - acționăm in două direcții principale : adaptarea rapidă, din mers, a fabricației la solicitările partenerilor externi și onorarea la termen sau chiar in avans, în condiții de calitate superioară, a fiecărei comenzi în parte. Rezultatul ? 

Aspect de muncă intr-una din secțiile de fabricație ale întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" Foto : S. Cristian

întreprinderea și-a onorat integral contractele încheiate cu partenerii externi și și-a depășit planul la export pe șapte luni, livrînd suplimentar utilaje și instalații în valoare de
Din experiența 

întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie" 

din Capitală

10 milioane lei. De asemenea, comenzile din luna august au fost realizate cu cinci zile înainte de termen.Depășirea substanțială a planului la export, în condițiile in care prevederile pe 1985 sînt mai mari cu 18,6 la sută, față de anul trecut, atestă abnegația și răspunderea cu care muncește întregul colectiv, efortul tehnic și organizatoric depus în toate compartimentele întreprinderii, de la concepție și programarea fabricației pînă în secțiile unde se execută practic produsele. Este o realitate de care ne-am convins urmărind în- tr-una din secțiile de bază ale întreprinderii cum se acționează pentru realizarea unor comenzi urgente la export....Secția a IlI-a utilaj tehnologic complex. „Aici se execută utilaje din categoria „grea" — ne precizează șeful secției, inginerul Marian Traș- câ. Este vorba de rezervoarele de 

stocare de 350 mc, decantoarele pentru prelucrarea țițeiului, cisternele de 32 mc, produse destinate în totalitate exportului. De altfel, 80 la sută din producția secției noastre este livrată unor parteneri externi. Ca atare, acordăm o atenție deosebită atit calității produselor, cit și livrării lor la termenele stabilite in contracte. In acest scop, la sugestia comisiei de export din secția noastră au fost organizate două brigăzi complexe, formate din sudori, lăcătuși și cazangii, specializate in producția de export". Este vorba de brigăzile conduse de Eugen Bitca și Marin Stanciu. Eficiența constituirii acestor brigăzi ? In locul oricărui comentariu, șeful secției ne prezintă patru note de expediție pe care scria — livrat in avans. La o privire mai atentă observăm că toate utilajele au fost predate partenerilor externi cu cel puțin 20 de zile mai devreme față de termenele stabilite în contracte.Concomitent cu aplicarea acestor măsuri organizatorice, in întreprindere se acordă o atenție prioritară înnoirii și modernizării continue a producției, introducerii unor tehnologii moderne de fabricație. Și aceasta deoarece fiecare comandă care se execută în întreprindere reprezintă de fapt un unicat. Un exemplu sugestiv in acest sens ne oferă șeful de brigadă Constantin Sabin.— Intrucît operațiile de sudură reprezintă uneori peste- 70 la sută din lucrările efectuate la produsele pentru export, am urmărit să extindem tehnologiile noi în acest domeniu. Bunăoară, pentru realizarea unui nou utilaj pe care partenerul extern ni-1 solicita intr-un termen foarte scurt, am aplicat o nouă tehnologie de execuție a fantelor de la distribuitoarele interioare ale decantoare- lor, înlocuind operația de prelucrare mecanică cu decuparea prin sudură. Drept rezultat, productivitatea muncii la această operație s-a dublat, iar calitatea lucrărilor este fără cusur. S-au creat astfel premise ca să finalizăm produsul in termenul solicitat de partenerul străin.Pe lingă rapida adaptare la solicitările partenerilor externi merită să fie-relevată atenția cu totul deosebită pe care colectivul întreprinderii o acordă calității produselor. Practic, deviza muncitorilor și specialiștilor din această intreprindere este : „Normele internaționale de calitate — normele noastre de fabricație". O dovadă a responsabilității cu care se acționează în această privință este faptul că pe adresa întreprinderii bucureștene nu a sosit în ultimii 6 ani nici o redamație de calitate din partea vreunui partener extern ; dimpotrivă, sînt tot mai numeroase scrisorile de apreciere pentru promptitudinea cu care sint onorate comenzile, pentru calitatea ireproșabilă a produselor.Un lucru se cuvine a fi subliniat in încheierea acestor rinduri : colectivul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", pentru succesele deosebite obținute în primii patru ani ai actualului cincinal, este hotărit să continue tradiția bunelor rezultate. Iar modul responsabil, angajant cu care acționează în prezent pentru realizarea ritmică și integrală a planului la export pe 1985 constituie o temeinică garanție în acest sens.
Gheorcfhe IONIȚĂ
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MARELUI CTITOR Șl CONDUCĂTOR AL ROMÂNIEI SOCIALISTE - 
DRAGOSTEA Șl RECUNOȘTINȚA ÎNTREGULUI POPOR!

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

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL 
P.C.R. se arată : în marele hronic al tării sint înscrise cu litere de aur anii împlinirilor socialiste, in care perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de cind vă aflati in fruntea destinelor naționale. se inscrie sub arcul de boltă al epocii de renaștere revoluționară, pe care cu profundă satisfacție și legitimă mindrie patriotică o numim ..Epoca Nicolae Ceaușescu". piatră de hotar în îndelungata și eroica existență a poporului român. Toate marile victorii obținute de națiunea noastră socialistă în aceste două glorioase decenii de luptă si muncă pentru împlinirea celor mai scumpe idealuri ale neamului poartă pecetea prestigioasei dumneavoastră personalități politice, științifice și revoluționare. Gindirea clarvăzătoare. geniala dumneavoastră capacitate creatoare, întemeiate pe cunoașterea profundă a realităților social- istorice ale României, a fenomenelor lumii contemporane, pe ■ magistrala putere de analiză și sinteză, au declanșat energiile poporului, au dinamizat întreaga noastră societate, au dat orizonturi fără precedent promovării noului in toate domeniile, in directă concordantă cu strategia și tactica edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.în aceste momente sărbătorești, vă exprimăm solemnul nostru legămînt de a face totul, de a nu precupeți nici un efort, de a acționa cu înaltă răspundere comunistă pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin în acest an, atît în industrie cit și în agricultură, punînd astfel temelie sigură înfăptuirii prevederilor cincinalului 1986— 1990. a hotărîrilor istoricului Congres al XIII-lea al partidului.Aniversăm actul revoluționar, cutezător al eliberării României la puțin timp de la sărbătorirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de la alegerea dumneavoastră în funcția supremă de partid, eveniment incrustat cu litere de aur in istoria națiunii noastre, care a inaugurat epoca cea mai luminoasă și mai bogată m realizări din istoria multimilenară a tării și pe care poporul a legat-o trainic și pentru totdeauna de numele și fapta dumneavoastră, numind-o cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CLUJ AL P.C.R.Perioada contemporană a istoriei românești, marcată de Congresul al IX-lea al partidului, purtind amprenta clarvăzătoare â concepției ...și. activității dumneavoastră, patriot îh- flăcărat, strălucit militant comunist^ ctitor de epocă nouă, conducătorul mult stimat și iubit al partidului și statului nostru, se înscrie în măreața cronică a devenirii naționale ca un timp eroic, de eforturi și înfăptuiri care dau măreție patriei noastre. Progresul rapid și ritmurile înalte ale dezvoltării forțelor de producție, modernizarea economiei naționale, perfecționarea neîntreruptă a organizării și conducerii societății, vasta activitate politico-ideologică și cul- tural-educativă pentru formarea și afirmarea omului societății noastre socialiste, ridicarea sistematică a calității vieții sint indisolubil legate de gindirea, acțiunea și cutezanța dumneavoastră revoluționară pentru transformarea societății românești pe calea socialismului și comunismului.La această măreață aniversare, oamenii muncii clujeni, strîns uniți in jurul gloriosului nostru partid comunist. al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, dau glas angajamentului lor solemn de a nu precupeți nici un efort, de a acționa cu cutezanță revoluționară și înalt patriotism pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din Programul și politica partidului și statului nostru, din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.în telegrama adresată de CONSI
LIUL NATIONAL AL FEMEILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA se arată : Trăim sentimente de vibrantă mindrie patriotică. avînd fericirea de a fi contemporanele epopeii eroice inaugurate de \Congresul al IX-lea al partidului, perioada cea mai rodnică în împliniri din întreaga existentă a patriei.Roadele gîndirii dumneavoastră cutezătoare, ale calităților de genial strateg și strălucit conducător de partid și de stat se reflectă în chipul de azi al scumpei noastre patrii, în economia ei dinamică, înfloritoare, în viata liberă și demnă a poporului nostru, mai unit ca oricînd în jurul Partidului Comunist Român, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care ne conduceți spre piscurile luminoase ale civilizației socialiste • si comuniste. momente fierbinte Ceaușescu, i de stat,în aceste emoționante jubiliare, aducem un omagiu tovarășei Elena < remarcabil om politic și savant de reputație mondială. Viata și munca mult stimatei și iubitei tovarășe Elena Ceaușescu. consacrate din fragedă tinerețe cauzei clasei muncitoare, slujirii cu devotament a intereselor întregului popor, a socialismului și păcii în lume, constituie un desăvîrșit model, simbolizează cele mai nobile virtuți ale femeii române. O asigurăm pe mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu de întreaga noastră dragoste și recunoștință pentru contribuția sa importantă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și Internationale a partidului și statului nostru. Ia dezvoltarea învătămîntului. științei și culturii, pentru aportul său substantial in calitate de președinte al Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", la folosirea cuceririlor științei și tehnicii în slujba vieții și progresului omenirii.Aniversăm împlinirea a 41 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, puternic mobilizate și însuflețite de sarcinile, îndemnurile și chemările exprimate de dumneavoastră, mult 

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R. și a activului central de partid, ne angajăm în mod solemn să ridicăm pe o treaptă superioară întreaga activitate po- litico-educativă și organizatorică, pentru mobilizarea mai activă și eficientă a maselor de femei la realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe semestrul II și întregul an 1985 în industrie, agricultură și celelalte domenii, pentru înfăptuirea cu hotă- rîre a obiectivelor Congresului al XIII-lea al partidului, ale viitorului cincinal, ce va inaugura o etapă nouă, superioară în construcția socialistă și comunistă a scumpei noastre patrii.In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R. se consemnează : Aducînd omagiul nostru celor care au luptat și s-au jertfit pentru înlăturarea dictaturii militaro-fasciste, răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și inaugurarea erei glorioase a edificării socialismului pe pămîntul românesc, ne îndreptăm gindurile cu adine respect și nețărmurită recunoștință către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, erou intre eroii neamului, omul și revoluționarul patriot, dirz și înflăcărat, care și-a făcut din liber

Comuniștii, toți fiii țârii ișireunest glasurile 

intr-un înălțător omagiu adus secretarului 
general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, eminent revoluționar 

și patriot înflăcărat, personalitate de cel 

mai înalt prestigiu a lumii conți

Puternică expresie a hotărîrii 
întregului popor de a înfăptui exemplar 
cutezătoarele obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist Român

Nețărmurită mindrie patriotică pentru ecoul 
profund pe care-l au în lumea întreagă politica 
și inițiativele României socialiste-pentru 

pace și dezarmare, pentru înțelegere și 

colaborare prietenească între toate popoarele

tatea și fericirea poporului român țelul suprem al întregii vieți.într-un climat de profundă însuflețire patriotică, generat de istoricele hotărîri ale Congresului al XIII- lea al partidului, de luminoasa sărbătoare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, de marile împliniri .ale Epocii Ceaușescu, de minunatul dumneavoastră exemplu de revoluționar consecvent, *de genial strateg al vieții noastre noi și personalitate proeminentă a lumii contemporane, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Giurgiu sint hotărîți să facă totul pentru a-și îndeplini cu cinste angajamentele suplimentare asumate cu prilejul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R.. pentru realizarea integrală a sarcinilor pe anul 1985 și pregătirea temeinică a condițiilor necesare îndeplinirii obiectivelor din 1986, primul an al viitorului cincinal.Cu prilejul zilei de 23 August, marea sărbătoare națională a poporului român, și al împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. CONSILIUL 
NATIONAL AL FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA
LISTE, în numele tuturor forțelor sociale și politice ale tării, vă roagă să primiți- omagiul său de profundă dragoste, de înaltă prețuire și de fierbinte recunoștință pentru meritele dumneavoastră extraordinare în fata patriei !Aplicarea concepției pe care ați promovat-o a descătușat uriașele energii creatoare ale maselor populare și a propulsat țara pe traiectoria celor mai grandioase înfăptuiri din intreaga sa istorie ; clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea. toți oapienii muncii, fără deosebire de naționalitate, acționînd în strînsă unitate, sub conducerea dumneavoastră, au înfăptuit o vastă operă constructivă, asigurind dezvoltarea fără precedent a industriei socialiste, un amplu proces de modernizare a agriculturii, afirmarea tot mai puternică a ■ științei. învătămîntului, artei și culturii, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc, realizarea unei noi calități a muncii si a vieții în patria noastră.Vă revine dumneavoastră meritul istoric de a fi gîndit și elaborat modalitățile concrete de aplicare în practica vieții sociale a acestor cerințe ideile dumneavoastră, pentru care ați militat cu hotărire și fermitate. s-au constituit în mărețul și atotcuprinzătorul edificiu al democrației noastre muncitorești, revoluționare de astăzi, în cadrul căruia un rol de seamă revine Frontului Democrației și Unității Socialiste, participării directe a celor ce muncesc la adoptarea și înfăptuirea ho- 

tărîrilor fundamentale pentru viitorul patriei.în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN se menționează : Acest minunat prilej sărbătoresc il folosim pentru a vă transmite, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, din adîncul inimilor noastre, cele mai călduroase mulțumiri pentru prodigioasa dumneavoastră activitate, pentru devotamentul fără margini pe care îl manifestați permanent în aplicarea fermă a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru continua devenire a patriei, pentru ascensiunea ei permanentă pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație comunistă.Alăturăm acestui mesaj de felicitare mulțumirile noastre pentru valoroasele indicații și orientări pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în județul Hunedoara, pentru sprijinul permanent, direct acordat de conducerea .partidului, de dumneavoastră personal, dezvoltării necontenite a acestui meleag, a țării întregi.Dorim să vă raportăm că în cinstea zilei de 23 August minerii, siderur- giștii, energeticienii, constructorii, 

• •

lucrătorii ogoarelor, toți oamenii muncii hunedoreni și-au amplificat eforturile pentru a cinsti cu rezultate deosebite măreața sărbătoare a țării.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Hunedoara, toți fiii și fiicele acestui meleag românesc nu vor conteni să transpună în fapt prețioasele dumneavoastră indicații care vor călăuzi permanent mersul spre înainte al patriei, obținerea succeselor cu care România va păși victorioasă în comunism. 1Sărbătorirea marelui eveniment, aniversarea a 41 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de Ia 23 August 1944 constituie, alături de toți oamenii muncii din tara noastră, și pentru comuniștii din 
MINISTERUL INDUSTRIEI ELEC
TROTEHNICE un prilej de mari satisfacții.în această perioadă în care in țara noastră au avut loc mari prefaceri revoluționare sub conducerea Partidului Comunist Român, un moment istoric cu profunde semnificații l-a reprezentat alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al IX-lea, în fruntea partidului, des- chizîndu-se astfel o nouă epocă în istoria patriei și poporului, perioadă care a intrat în conștiința poporului, pe drept cuvînt denumită cu mindrie „Epoca Ceaușescu".Dorim să folosim acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru a vă încredința de deplina noastră adeziune față de politica internă și externă a statului nostru, adresîndu-vă cele mai alese sentimente de stimă și profundă gratitudine pentru grija permanentă și sprijinul prețios pe care-l acordați dezvoltării și modernizării continue a industriei electrotehnice, asigurindu-vă de hotărîrea noastră fermă de a acționa cu dăruire și devotament pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru transpunerea in viață a obiectivelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului.De viața și activitatea dumneavoastră se leagă indisolubil dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, repartizarea lor judicioasă, armonioasă în toate zonele tării, perfecționarea. relațiilor de producție, lărgirea democrației muncitorești, revoluționare, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, afirmarea multilaterală a personalității umane, creșterea continuă a nivelului de trai și a calității vieții întregului popor — se menționează în telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. și 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

în aceste momente solemne vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți, din partea tuturor celor ce muncim și trăim în înfloritorul Maramureș, cele mai fierbinți mulțumiri, profundele noastre sentimente de recunoștință pentru grija și atenția cu totul deosebite pe care le manifestați față de dezvoltarea județului nostru, in pas cu toate județele patriei. în- tr-un glas cu întreaga națiune, și noi, maramureșenii, vă adresăm, la această măreață sărbătoare, cele mai călduroase urări de sănătate și fericire, viață îndelungată și deplină putere de muncă spre binele și prosperitatea poporului român, pentru afirmarea și mai puternică în lume a voinței de pace a României socialiste.Ne exprimăm și cu acest prilej hotărîrea nestrămutată de a milita pentru înfăptuirea neabătută a politicii profund științifice, umaniste a partidului, de ' a urma fără preget prețioasele dumneavoastră indicații și îndemnuri.Dind expresie sentimentelor de cea mai aleasă stimă, dragoste fierbinte și profund respect, comuniștii, toți oamenii muncii din COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE CONSILI
ILOR POPULARE și din sistemul 

consiliilor populare, vă adresează din adincul inimilor, cu prilejul marii sărbători naționale de la 23 August — aniversarea a 41 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — cele mai calde urări de multă sănătate, fericire, putere de muncă și viată îndelungată.Cu acest prilej sărbătoresc, vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai vii mulțumiri, întreaga noastră recunoștință pentru prodigioasa și neobosita dumneavoastră activitate revoluționară, pentru contribuția inestimabilă, determinantă pe care o aduceți triumfului cauzei socialismului și comunismului pe pămîntul scump ai patriei noastre, pentru promovarea păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.Reafirmîndu-ne întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nosti-u, al cărei' strălucit strateg și făuritor sînteți dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să muncim neobosit, să milităm cu fermitate și șpirit revoluționar pentru ridicarea nivelului întregii activități a organelor locale ale puterii și administrației de stat, pentru'înfăptuirea Programului partidului, a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — eveniment de însemnătate crucială pentru destinele țării, colectivul de conducere al ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU", cadrele didactice, studenții și cursanții, asemenea întregului nostru partid și popor, își îndreaptă cu emoție gindurile și simțămintele de dragoste și admirație spre dumneavoastră, ctitor al României modeme, erou național, sub a cărui vizionară și îndrăzneață conducere națiunea română a cîști- gat un binemeritat prestigiu în întreaga lu-me.Perioada de peste două decenii care s-a scurs de la Congresul _ al IX-lea al partidului, pe care cu mindrie o legăm de numele dumneavoastră iubit, este perioada cea mai rodnică din istoria multimilenară a acestui popor, perioada dezvoltării și afirmării tării noastre pe plan economic, științific și cultural, politic și ideologic, perioadă constituită, pe drept cuvînt, în conștiința poporului „Epoca Ceaușescu".Prin monumentala dumneavoastră operă științifică, prin întreaga acti

vitate pe care o desfășurați neobosit pe tărîmul dezvoltării economico- sociale, al .științei și culturii, consti- tuiți pentru noi toți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, modelul însuși al omului cu calități de excepție, al militantului pentru progres și dezvoltare, al patriotului înflăcărat, al savantului ce-și pune întreaga gîn- dire și simțire în slujba țării sale, in slujba omului.Folosim și acest prilej pentru a reînnoi angajamentul nostru de a realiza, cu înalt simț de răspundere comunistă, sarcina ce ne-ați trasat-o la Congresul al XIII-lea de a perfecționa întreaga activitate a școlilor de partid, de a pune un accent deosebit pe însușirea metodelor și stilului revoluționar de muncă, de a da un nou impuls activității teoretice, în strînsă legătură cu necesitățile practicii construcției socialismului.în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R. se spune : în aceste momente de înaltă vibrație patriotică pe care le trăiesc întregul partid și popor, gindurile noastre se îndreaptă cu nețărmurită dragoste către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al partidului și po

porului nostru, care din anii fragedei tinereți ați luptat cu intreaga energie și putere, cu înalt spirit revoluționar și de sacrificiu, 'eu eroism fără margini pentru dreptate socială, consolidarea independenței și suveranității patriei, ridicarea României pe treptele înalte ale socialismului și comunismului.In bilanțul strălucit pe care harnicul nostru popor îl prezintă la a 41-a aniversare a actului demnității noastre naționale, înfăptuit la 23 August 1944, se află incorporată și participarea oamenilor muncii prahoveni, care, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, apli- cînd cu înaltă responsabilitate comunistă prețioasele dumneavoastră orientări, sarcini și indicații, au acționat și acționează cu hotărire pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, valorificînd superior resursele materiale de care dispun, situind pe primul plan grija față de om, față de lărgirea orizontului său politic, profesional și cultural, afirmarea plenară a personalității sale de producător, beneficiar și proprietar al avuției naționale.Conștienți de marile răspunderi ce le avem pentru realizarea sarcinilor acestui ultim an al actualului cincinal și pregătirea temeinică a condițiilor trecerii la înfăptuirea obiectivelor celui de-al optulea cincinal, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc pe străbunele meleaguri ale Prahovei se angajează solemn, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să nu precupețească nici un efort în vederea transpunerii în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru a-și spori contribuția la progresul neîntrerupt al scumpei noastre patrii.în telegrama adresată de MINIS
TERUL INDUSTRIEI METALUR
GICE se menționează : Sărbătorirea în acest an a Zilei naționale a României coincide, în mod fericit, cu împlinirea a două decenii de cind Congresul al IX-lea al partidului v-a ales pe dumneavoastră in funcția supremă de conducere a Partidului Comunist Român, eveniment care a marcat inaugurarea celor mai mari și strălucite realizări din istoria patriei noastre, sărbătorit cu adîncă satisfacție și mindrie patriotică de întregul nostru popor.Și pentru ramura noastră, perioada după Congresul al IX-lea al partidului a însemnat istoria nouă și modernă a metalurgiei. Evocăm cu profund respect și adîncă recunoștință prezența dumneavoastră in mijlocul metalurgiștilor, în cele mai fierbinți și semnificative momente de realizare a noilor investiții sau de punere in funcțiune a celor mai noi și moderne obiective metalurgice.Vom acționa cu toată energia de 

care dispunem pentru a asigura metalul necesar economiei naționale la nivelul sarcinilor pe anul 1985, asi- gurînd pe această cale încheierea cu rezultate bune a întregului cincinal și contribuția industriei metalurgice la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Militînd cu deosebită energie pentru dezvoltarea neîntreruptă a patriei noastre socialiste, v-ați impus, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, spre mîndria întregii națiuni, ca personalitate distinctă a vieții politice contemporane, exponent și promotor neobosit al idealurilor de pace și progres, înflăcărat luptător pentru cauza socialismului, colaborării și prieteniei între state. în cele două decenii de cînd conduceți cu strălucire patria, numele României și al dumneavoastră au devenit pretutindeni adevărate simboluri ale păcii și conlucrării pașnice, bucurîndu-se de o largă prețuire și recunoaștere din partea tuturor popoarelor —' se arată in telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN VASLUI AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN și 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.Puternic mobilizați de inflăcăratele dumneavoastră îndemnuri și chemări adresate la Plenara C.C. al P.C.R. și 

a activului central de partid din 24 iulie a. c., ne angajăm, mult iubite tovarășe secretar general, ca pînă la sfîrșitul anului 1985 să obținem suplimentar o producție marfă industrială de 140 milioane lei, asigurind cele mai bune condiții pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor eco- nomico-sociale ale cincinalului 1986— 1990.In acest moment aniversar, în care întregul nostru popor este angajat ferm să pună noi temelii progresului neîntrerupt al României socialiste, vă încredințăm, iubite conducător, că oamenii muncii din județul Vaslui, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră personal, vor munci cu dăruire și abnegație pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. de ridicare a patriei pe noi trepte de cultură și civilizație.în acest moment sărbătoresc deosebit, în care întregul nostru popor aniversează cel de-al 41-lea an al libertății sale cu nemărginită bucurie și satisfacție, generată de împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, care v-a ales în suprema . funcție de conducere a partidului, inaugurînd epoca celor mai mărețe înfăptuiri din istoria poporului român, oamenii muncii din Ministerul Construcțiilor Industriale își îndreaptă gindurile pline de recunoștință și aleasă prețuire către dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, conducătorul încercat al partidului și statului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, neobosit apărător al păcii și colaborării internaționale — se spune in telegrama adresată de MI
NISTERUL CONSTRUCȚIILOR IN
DUSTRIALE.Acum, cînd facem bilanțul mărețelor înfăptuiri in cei 20 de ani de istorie nouă a patriei, perioadă înscrisă cu litere de aur în evoluția ascendentă a tării noastre, epocă ce cu mindrie patriotică vă poartă numele, noi, cei peste 170 000 de oameni ai muncii din unitățile construcțiilor industriale, ne exprimăm hotă- rirea neabătută de a pune întreaga energie și capacitate creatoare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se spune : împreună cu întregul nostru partid și popor, și noi, cei ce trăim și muncim pe aceste străvechi meleaguri românești, dăm o înaltă apreciere activității neobosite, rodnice consacrate dezvoltării multilaterale a patriei, contribuției dumneavoastră determinante în conceperea 

și înfăptuirea politicii partidului si statului, pentru apărarea și întărirea independenței și suveranității naționale, pentru triumful idealurilor de pace, progres și înțelegere intre popoare.Folosim și acest prilej pentru a vă mulțumi din inimă pentru grija permanentă a partidului și statului, personal a dumneavoastră, față de dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor și localităților patriei, de care a beneficiat din plin și județul Vrancea, unde, după Congresul al IX-lea al partidului, au fost puse bazele unei industrii puternice, ale unei agriculturi socialiste moderne, ceea ce a determinat schimbări structurale in viața tuturor așezărilor județului.Călăuziți de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă si dăruire, de înălțătorul spirit revoluționar, patriotic, de neobosita pasiune și energie cu care militați pentru înălțarea patriei pe noi culmi de civilizație, pentru întărirea independenței și suveranității ei. a bunăstării generale a poporului, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face din perioada ce a mai rămas din acest an o etapă a succeselor deosebite, a muncii creatoare. eficiente, aceasta fiind chezășia înfăptuirii cu succes a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a continuării neabătute a construcției socialiste pe pămîntul României.La aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944, sărbătoarea națională a poporului român, lucrătorii din CONSILIUL 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIA
LISTE, toți oamenii de cultură și artă din țara noastră, intr-un glas cu întregul popor, vă exprimă sentimentele lor de înalt respect și nețărmurită dragoste, de unanimă și adîncă recunoștință pentru tot ceea ce gindiți și întreprindeți spre propășirea și inflorirca națiunii române, a patriei socialiste.Contribuția dumneavoastră decisivă la elaborarea strategiei și tacticii revoluționare ale partidului nostru, la fundamentarea și elaborarea unor teze și concepte noi privind desfășurarea revoluției și construcției socialiste, aportul dumneavoastră la generalizarea teoriei și practicii revoluționare v-au consacrat în fața întregii lumi ca pe un mare ginditor revoluționar, umanist, strălucit exponent al virtuților poporului român. Recenta dumneavoastră alegere ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România,.salutată cu unanimă satisfacție și bucurie de întregul nostru popor, încununează in chip firesc bogata și multilaterala dumneavoastră operă științifică, prodigioasa dumneavoastră activitate, consacrată ridicării patriei pe noi culmi de civilizație și progres.în acest moment solemn, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm consecvent pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru creșterea calității, a forței educaționale, formative a artei și culturii noastre socialiste, punindu-ne întreaga capacitate de muncă în slujba educării patriotice, revoluționare a maselor largi, a transpunerii neabătute în viață a idealurilor mărețe ale partidului nostru.într-o atmosferă de puternic entuziasm. marcată de marile evenimente din istoria modernă a României. cu sentimente de aleasă dragoste și profund patriotism, comuniștii. toți oamenii muncii din SEC
TORUL 1 AL CAPITALEI vă adresează dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, tradiționala urare de sănătate și multă fericire spre gloria și măreția poporului român.în cinstea sărbătorii naționale a poporului român — ziua de 23 August — și împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, organizația de partid a sectorului 1 vă raportează, mult stimat^ și iubite tovarășe secretar general, că se află plenar angajată în transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Cu prilejul acestei mari sărbători am realizat o producție marfă suplimentară de 600 milioane lei. iar producția marfă pe cincinalul actual a fost integral realizată, creîndu-se condiții ca pînă la încheierea cincinalului 1981—1985 să înregistrăm o producție marfă suplimentară de 4,2 miliarde lei.în spiritul tezelor, indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. vom acționa permanent pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, în așa fel incit pînă la 10 decembrie 1985 să realizăm producția marfă pe întreg anul 1985, adueîndu-ne astfel o contribuție sporită la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Pentru noi, comuniștii, oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
VAGOANE DIN ARAD, grandioasele succese obținute de națiunea română se leagă indisolubil de eminenta dumneavoastră activitate de conducător, înflăcărat revoluționar și patriot, neobosit luptător pentru cauza socialismului și comunismului, pentru cauza libertății și independenței tuturor națiunilor, pentru progres social, colaborare și pace in lume. Acum, în ziua marii sărbători naționale a poporului român, rememorăm cu recunoștință vizitele de lucru pe care le-ați întreprins la noi în unitate, orientările și indicațiile dumneavoastră prețioase, sprijinul neprecupețit pe care ni l-ați acordat, determinînd ascendența fără precedent a întreprinderii noastre a- proape centenare, a colectivului nostru strîns unit în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general.însuflețiți de mîndria și fericirea de a vă avea Ia cîrma destinelor partidului și țării, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom strînge și mai puternic rîndurile în jurul conducerii partidului și statului nostru, al dumneavoastră personal, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan.
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---------------- Vibrant omagiu,----------------— 
impresionantă desfășurare artistică

(Urmare din pag. I)Participanta la manifestare au început prin a configura imaginile emblematice ale conștiinței noastre naționale : stema țării, drapelul de stat și drapelul partidului, înscriind, de asemenea, cu trupurile lor reperele fundamentale ale istoriei noastre și ale vremurilor noi: data zilei naționale. Congresului al IX-lea, și cele două decenii ce au trecut de la acest eveniment de răscruce al anilor noștri, ce a inaugurat „Epoca Nicolae Ceaușescu". Ei au reconstituit, prin exercițiile lor coregrafice, prin dansurile lor tematice, imagini panoramice emoționante ale edificării patriei socialiste, evocînd munca eroică pe șantierele de la Agnita-Botorca, Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, primii pași în cooperativizarea a- griculturii, efervescența muncii la furnale și în mine, la construirea hidrocentralei de la Bicaz. Vor rămîne, fără îndoială, pentru multă vreme înscrise în memoria noastră, originalele imagini panoramice figurînd „magistralele" epocii Ceaușescu. Așa, de pildă, acea e- vocare a activității îndrăznețe și a muncii pline de elan a constructorilor magistralei albastre in momentul acela ingenios conceput, cînd oglinda stadionului „reflec- tînd", reliefind „harta" canalului Dunărea — Marea Neagră, un numeros grup de fete în costume albastre și eșarfe bleu au sugerat, prin irumperea lor spectaculoasă, prin înaintarea lor năvalnică undele fluviului; o recreare tulburătoare a momentului istoric al pătrunderii apelor. în matcă trasată de om, și a înaintării lor, sub podurile nou arcuite, către Marea Neagră. După cum, fără îndoială, alte reprize memorabile au fost „Florile muncii și învățăturii" și ..Copilărie fericită", scenele vorbind despre hotărîrea tineretului de a fi prezent la datorie, dorința lui de a pătrunde tainele universului. de a desfășura o vastă activitate de cercetare : momente re- dind, prin fericite mișcări ritmice, prin expresivitatea deosebită a unor gesturi sau obiecte simbolice, chemarea către știință a celei mai tinere generații, integrarea descoperirilor celor mai noi în fluxul activității economice. Sau. gindin- du-ne la precizia extraordinară a execuției, concurată doar de eleganța mișcării și de plasticitatea imaginii „cinetice" create (mișcarea valorificînd și culorile contrastante ale costumelor), cine va putea uita repriza „Daciada", simbol al sănătății și frumuseții tineretului contemporan, al extensiei in mase, a-vigorii și succeselor sportului românesc.Strin.s impletit ou .idealul transformării revoluționare a lumii si cu cel al unei rodnice munci creatoare — dorința fierbinte de pace. Apelul la pace, hotărirea de a o apăra au fost însorise in toate limbile păminiului cu ajutorul plăcutelor colorate ce transformaseră tribuna a doua intr-un fundal pictural monumentali si dinamic: Ele au. fost traduse totodată .111 limbajul luturor actelorî -- dorința, bucuria unei existențe pașnice: a conviețuirii in prietenie cu toate popoarele lumii fiind exprimată si prin intermediul muzicii și al dansului. și al poeziei, si al expresivității sculpturale a gnupuiritor.O culme a virtuților simbolice si artistice au fost și reprizele finale, cmd soli ai dansului și cmtecului popular dan întreaga tară au exprimat o dată cu bucuria jocului, unitatea întregului popor in jurul partidului, atunci cînd toți participants la spectacol și-au înscris ființa în acel „arc de triumf" ex- primind certitudinea bătăliilor cis- tigate și credința în marile succese viitoare.A fost, fără îndoială, această manifestare. și un mare succes spectacular. o montare strălucită prin care s-au deschis — prin multe aspecte — drumuri noi in arta spectacolului monumental in aer liber. Un gen de spectacol popular, de maximă elevație a mesajului politico-ideologic. strîns asociat valonilor artistice, artei interpretative. O manifestare vie. palpiiînd de energie tinerească, izvorîtă din patosul și crezul patriotic al initer- preților. o manifestare deosebit de expresivă sub raportul semnificațiilor, inchegînd numeroase imagini artistice stilizate, elevate ideatic și puternice emoțional.Au impresionat din primul moment ambianta, mulțimea partici-CONGRESUL CONSILIILOR POPULARE
(Urmare din pag. I) 
cinalului 1986—1990. Congresul va ajuta, desigur, consiliile populare să-și îmbunătățească in continuare colaborarea cu ministerele economice, să aprofundeze problematica îndeplinirii planului, să contribuie cu mai multă eficiență la soluționarea tuturor problemelor producției — de la mărirea productivității muncii la aplicarea'celor mai noi tehnologii, de la economisirea de energie și materii prime pînă la pregătirea forței de muncă — în general perfecționarea conducerii economiei incluzînd, ca o componentă de bază, îmbunătățirea activității consiliilor populare în domeniul economic. în același timp, in domeniul aprovizionării, al agriculturii, congresul va avea. menirea să analizeze modul în care consiliile populare acționează pentru valorificarea marilor rezerve de care dispune agricultura noastră socialistă, pentru desfășurarea in bune condiții și la timp a tuturor lucrărilor agricole, organizarea muncii in unitățile de stat și cooperatiste, dezvoltarea producției zootehnice, inclusiv m gospodăriile populației, asigurarea participării tuturor locuitorilor de la sate la lucrările agricole.O atenție deosebită va fi acordată. desigur, dezbaterii problemelor privind asigurarea autogestiunii 
economico-financiare și a autofinan
țării unităților administrativ-terito- 
riale, principii a căror materializare este legată și de contribuția bănească și in muncă a cetățenilor la efectuarea unor lucrări de interes obștesc. Proiectul de lege publicat ieri aduce in acest sens — in general, in direcția perfecționării activității consiliilor populare și a întăririi conlucrării lor cu masele de cetățeni — importante completări și precizări, care, desigur, vor ocupa un loc deosebit de important in cadrul dezbaterilor congresului.Așa cum este știut, ca organe profund democratice, consiliile popu

\ Al

punților — initerpreti si spectatori, at it de legați intr-o comunitate strinsă. prin sentimentul ce-i însuflețea deopotrivă. A impresionat decorul ce invoca spiritele tutelare ale neamului, oe au condus lupta pentru libertate și -progres de-a lungul istoriei, pină azi. în frunte cu cel ce a dat nuimele „Epocii Nicolae Ceaușescu" — decor străjuit, ca de doi piloni de însemnele celor două decenii ce au trecut de la Congresul al IX-lea. și avînd ca fundal un semnificativ cadru natural, siluetele zvelte, ca de coloană, ale unor edificii noi, proiectate pe cerul ' înstelat. Impresionau costumele, prin autenticitatea și frumusețea lor seculară, sau prin contrastele lor moderne. Impresionau desenul inspirat al fiecărui tablou, geometria variabilă a grupurilor umane ce se remodelau „la vedere", dar uneori aproape „pe nevăzute", creînd (nu o dată, cu ajutorul eșarfelor, jerbelor, florilor etc.) imagini de o intensă vibrație.Impresionau, comnletînd expresiv sub raport simbolic și coloristic mișcările de pe stadion — tablourile concepute și executate cp admirabilă precizie, formulate prin niînuirea unor mii de plăcute — tablouri ce au figurat, rînd pe rind peisaje specifice, edificii indus

lare au drept lege fundamentală . a existenței și activității lor legătura permanentă, conlucrarea strinsă cu masele de cetățeni de la orașe și sate. Or, in spiritul proiectului de lege supus dezbaterii, perfecționarea activității consiliilor populare in rindul maselor de oameni ai muncii trebuie să conducă la înțelegerea de către aceștia a răspunderilor și obligațiilor ce le revin pentru îmbunătățirea continuă a mediului și a condițiilor in care trăiesc și muncesc, Ia înțelegerea faptului că ei sint primii, și exclusivii, beneficiari ai acestor îmbunătățiri, că prin tot ceea ce contribuie — bănește sau prin muncă — la înfăptuirea obiectivelor stabilite, contribuie efectiv la satisfacerea propriilor lor nevoi, în propriul lor interes și al întregii societăți. Va fi. prin urmare, cît se poate de firesc și necesar ca, în cadrul lucrărilor congresului, să fie evidențiate cele mai valoroase metode de consultare și atragere a oamenilor muncii, de stimulare a inițiativei acestora, de dezvoltare a spiritului civic și întărire a răspunderii personale și colective pentru bunul mers al tuturor treburilor obștești. Este neîndoios că schimbul de experiență înaintată ce-1 va prilejui congresul — in privința perfecționării stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, în privința adîncirii democrației socialiste și asigurării participării maselor de cetățeni la întreaga activitate de dezvoltare economico-socială, la întărirea autoconducerii și autogestiu- nii, la asigurarea autofinanțării, la efectuarea unor lucrări de interes obștesc — va constitui pentru organele locale ale puterii și administrației de stat un prilej de mai bună pregătire, spre a fi și mai capabile să înregistreze progrese reale în importanta lor activitate pe toate planurile. între acestea, fără îndoială, o atenție deosebită se cuvine a fi acordată modalităților de funcționare a „Tribunei democrației" — instituție democratică originală și eficientă de 

triale. portretele conducătorilor iubiți și ale oamenilor contemporani, tablouri ce au figurat elanuri umane fundamentale, ce au caligrafiat cuvinte-cheie exprimind un. patriotism ardent, setea de pace.Ceea ce se cuvine remarcat este că îndrăzneala concepției — fie că e vorba de mișcare, de dinamica grupurilor, de expresivitatea gesturilor, de coregrafie, de coloritul costumelor, de funcțiile lirice și dramatice ale sporturilor sau ale magmei sonore — a fost confirmată de strălucirea execuției.Niciodată nu s-a produs la noi. pină acum, la proporțiile uinui astfel de stadion, o întâlnire a artelor de -o asemenea anvergură și intensitate. și de o atare fină „corespondență" și întrepătrundere in realizarea — prin lumină, sunet, melodii, cintece (multe în primă audiție), dans, poezie, balet — a unor imagini artistice de cea mai mare complexitate și mobilitate. Și niciodată nu s-a produs o in- oercare mai temerară, de a sparge cadrele tradiționale de manifestare a artei, dind versurilor fervoarea incandescentă a crezurilor si juiră- mi.ntelor naționale, vocii omenești o rezonanță de ecou, instrumentelor camerale forța de a răsuna limpede și distinct in vaste amfiteatre. ansamblurilor de balet — un 

participare a cetățenilor la conducerea societății.Pe ordinea de zi a congresului se vor afla, de asemenea, probleme majore din alte domenii de activitate, ca îndeplinirea planului de investiții, construcții industriale, agricole, locuințe și alte obiective so- cial-culturale ; înfăptuirea programelor privind sistematizarea localităților urbane și rurale, in vederea folosirii cu cel mai mare randament a terenurilor și a restrîngerii peri- metrelor construibile ; realizarea sarcinilor de dezvoltare a micii industrii, folosirea de noi surse de energie și valorificarea materiilor prime locale ; organizarea și desfășurarea activității din învățământ, cultură, sănătate, transporturi, gospodărie comunală și locativă ; buna funcționare a comerțului ; extinderea și diversificarea serviciilor pentru populație.Potrivit legii, în perioada premergătoare congresului au loc conferințe ț județene ale deputaților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale. Zeci de mii de aleși ai întregului popor, deputății obștii cărora cetățenii le-au încredințat — prin votul de la 17 martie — mandatul de a-i reprezenta în organele locale ale puterii de stat, se reunesc spre a analiza cum s-a muncit și ce s-a realizat, spre a hotărî cum să se muncească mai bine in perioada 1986—1990 pentru dezvoltarea orașelor și satelor, pentru progresul economic și creșterea gradului de civilizație al fiecărei zone, pentru ridicarea pe această bază a nivelului de trai al cetățenilor.în spiritul orientărilor date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, conferințele județene ale deputaților trebuie să se constituie in foruri riguroase de lucru, care să realizeze analize concrete, profunde și multilaterale, pătrunse de exigență revoluționară și străine de orice automul- țumire sau spirit festivist. Spunîn- du-și răspicat cuvîntul în toate pro

spațiu de desfășurare de neimaginat în incinta unui teatru tradițional, dansului — virtuți tematice și mișcării — sensuri grafice, pe lingă valorile gimnastice sau coregrafice. Și niciodată nu s-a produs o solidarizare, o colaborare, o fuziune atî-t de strinsă și intimă a profesioniștilor și amatorilor, sub semnul voinței de a reuși. Toate acestea demonstrează capacitatea de creație, talentul marelui număr de realizatori și interpreți ce merită din plin admirația publicului, calde felicitări, însoțite de urarea de noi succese și noi contribuții la îmbogățirea .vieții spirituale a societății noastre socialiste.O istorie în imagini. O hartă vie a înfăptuirilor socialiste. O fixare inspirată, dinamigă. a marilor idealuri naționale contemporane. Omagiul adus patriei socialiste, partidului și conducătorului său strălucit a constituit o manifestare exemplară — grăitoare deopotrivă pentru valorile atinse de arta noastră in Festivalul național „Cîntarea României" și pentru sentimentele optimiste ce. însuflețesc poporul nostru astăzi, două decenii după Congresul al IX-lea, la cea de-a 41-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

blemele de interes major care intră in sarcina organelor locale ale puterii și administrației de stat — și care vor constitui, peste puțină vreme, puncte pe ordinea de zi a Congresului consiliilor populare — reprezentanții obștii pot și trebuie să formuleze opinii, să prezinte metode și experiențe înaintate, să avanseze propuneri privind intensificarea participării cetățenilor și a aleșilor lor la bunul mers al treburilor obștești. în felul acesta, intr-un asemenea cadru fertil de afirmare a democrației socialiste, conferințele județene ale deputaților sint chemate să dezbată cu exigență și înaltă responsabilitate cetățenească activitatea consiliilor populare, să adopte ho- tărîri de natură să conducă la perfecționarea pe toate planurile a muncii organelor locale ale puterii și administrației de stat. în felul acesta, conferințele județene ale deputaților constituie o etapă importantă 
in pregătirea celui de-al III-lea Con
gres al consiliilor populare.Este de așteptat ca evenimentul apropiat al Congresului consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare să fie întîmpi- nat peste tot, în toate zonele și localitățile, prin intensificarea eforturilor și participarea mai activă a maselor de oameni ai muncii la obținerea unor rezultate remarcabile in îndeplinirea planului economic anual la toți indicatorii, desfășurarea exemplară a lucrărilor agricole de toamnă, înfăptuirea întocmai a obiectivelor de autoaprovizionare și, în general, la onorarea tuturor sarcinilor acestei perioade — astfel incit realizarea planului pe anul 1985 să pună bazele realizării planului pe 1986 și pe întregul cincinal ce urmează.întîmpinind conferințele județene ale deputaților și Congresul consiliilor populare prin noi și însemnate succese în muncă, poporul nostru conferă acestor largi democratice forumuri caracterul de evenimente importante pentru întreaga viață social-politică a țării.

PROIECTUL DE LEGE 
privind autoconducerea, autogestiunea 
economico-financiară și autofinanțarea 

unităților administrativ-teritorialeGÎNDURI ȘI ECOURI DE LA CITITORII „SCÎNTEII"
„Este firesc și etic sâ ne aducem 

propria contribuție la făurirea unei civilizații 
superioare în propriul nostru folos"Am citit cu mult interes proiectul de Lege privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale și-mi manifest totala adeziune față de prevederile lui.Circumscripția 51 se găsește situată în cartierul „Steagul Roșu", cartier construit în întregime în anii socialismului și care numără cam tot atîția locuitori cîți avea Brașovul anului 1948. Aici s-au construit sute de blocuri de la 4 pină la 9—10 etaje, spații comerciale, unități de servire a populației etc. Prin toate acestea s-a creat baza materială necesară ca oamenii acestui cartier să trăiască în condiții civilizate. în municipiul nostru de la poalele Timpei — vizitat deseori de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi mulțumim și pe această cale pentru grija părintească ce ne-o poartă — s-au ridicat în ultimii 20 de ani cea mai importantă unitate spitalicească a

„O expresie a profundului democratism"Dacă Slobozia anilor 1965 avea doar cîteva zeci de apartamente și era oraș doar cu numele, ea are acum aproape 14 000 de apartamente în care locuiesc 85 la sută din cetățenii săi ; s-au construit un spital cu 800 de pături, două case de cultură. un cinematograf, iar spațiile comerciale, cu o dotare pe cît de modernă pe' atît de funcțională, ocupă peste 60 000 metri pătrați. în cei 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului — perioadă ce întemeiat poartă numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. care este ctitor de istorie și de țară nouă — municipiul Slobozia a devenit o adevărată „Perlă a Bărăganului".Exigențele vieții moderne. înseși pretențiile noastre de cetățeni ai unui oraș în continuă dezvoltare e- conomică și socială sporesc, insă, pe
„Să punem mai bine în valoare și sursele 

energetice neclasice"Experiența de pînă acum a consiliului popular demonstrează pe deplin faptul că în gospodărirea și dezvoltarea localității noastre un rol ho- tărîtor il au participarea largă a cetățenilor, stimularea și valorificarea propunerilor lor in realizarea acțiunilor de interes obștesc. în comuna noastră, care numără aproape 10 000 de locuitori, au fost realizate în ultimii ani, cu contribuția în bani și muncă a cetățenilor, mai multe obiective care constituie o mîndrie pentru fiecare dintre noi. Inițiativa oamenilor a mers pînă acolo încit unii, precum Dumitru Capotă, Becichi Martin, ca și mine, ne-am construit cu forte proprii, după schițe apărute în reviste de specialitate, instalații de biogaz. Ele sînt simple, dar bio- gazul pe care îl realizăm ne permite 
MĂSURI DE LARG INTERES CIVIC

(Urmare din pag. I)

surse, noi instrumente și pirghii 
de acțiune, le va spori potențialul, 
capacitatea de a acționa in folosul 
întregii societăți și al tuturor cetățe
nilor. Firește, aceasta ridică noi exigențe în fața consiliilor populare — care au obligația să asigure buna 
gospodărire și folosire a mijloacelor 
materiale și financiare încredințate unităților din teritoriu, valorificarea 
deplină a resurselor existente și punerea in valoare a noi resurse, spo
rirea continuă a veniturilor proprii, introducerea unui regim sever de 
economii în folosirea fondurilor alocate, precum și sporirea participării 
cetățenilor la realizarea de obiective 
social-culturale, economice și edili- 
tar-gospodărești de interes public.Proiectul de lege prevede distinct 
modalitățile concrete de constituire 
a veniturilor consiliilor populare, ca și modalitățile prin care se poate asigura creșterea acestor venituri. Totodată, se stabilește cum pot fi folosite fondurile consiliilor populare și măsurile ce trebuie luate pentru gospodărirea judicioasă a bugetelor locale.După cum este știut, în această etapă statul socialist înfăptuiește grandioase obiective de o importanță hotăritoare pentru mersul înainte al țării. Din mijloacele centralizate ale statului se realizează anual uriașe obiective de investiții economice, se înfăptuiesc vastele programe de modernizare a agriculturii, se construiesc sute de mii de apartamente pentru oamenii muncii* se înalță mărețe edificii social-culturale destinate cetățenilor, întregii populații, în toate aceste domenii, pentru întreaga dezvoltare sănătoasă a economiei naționale, aplicarea principiilor autogestiunii s-a dovedit de o excepțională însemnătate.Cum este și firesc, un aport important la înfăptuirea principiilor autogestiunii și autofinanțării pot și au datoria să aducă și cetățenii, în calitatea lor de beneficiari nemijlociți ai îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viață din localitățile în care trăiesc, ei au posibili
tatea cît și datoria civică de a parti
cipa activ la autogospodărirea pro
priilor localități, Ia realizarea de 
obiective social-culturale, economice 
și edilitar-gospodărești de natură să 
Ie asigure condiții de civilizație me
reu mai inalte. Noul proiect de lege vine să stabilească .cadrul unitar în care să se desfășoare pe viitor participarea cetățenilor, contribuția lor la autofinanțarea integrală a unităților administrativ-teritoriale, la dezvoltarea și înfrumusețarea tuturor localităților.Sint stabilite astfel concret, într-un capitol distinct din proiectul de lege, modalitățile prin care cetățenii, alături de unitățile economice 

județului — spitalul și policlinica județeană — La care se adaugă o altă policlinică municipală, scoli și zeci de mii metri pătrați spații comerciale. Nu departe de acest cartier s-a ridicat abia în ultimii 4—5 ani cel mai frumos și cel mai pitoresc cartier al Brașovului — „Valea Cetății". care va avea în final 6 000 apartamente. Asemeni acestor două cartiere, in municipiul Brașov s-au mai ridicat alte cartiere cum sînt „Tractorul", „Mihai Viteazul", Zona Gării ș.a. cu utilitățile respective. Toate cite s-au construit în acești ani in municipiul Brașov s-au construit din fondurile statului și ele au creat brașovenilor condiții dintre cele mai bune de viață.Desigur, statul va contribui în continuare cu fonduri bănești și materiale pentru dezvoltarea în continuare a Brașovului, ca și a celorlalte localități din țară. Dar, așa cum prevede proiectul de lege amintit, cetățenii au datoria Să contribuie și 
zi ce trece. Fără îndoială, statul va contribui in continuare substantial si la modernizarea localității noastre, finantînd de la bugetul central o seamă de obiective de larg interes. Dar. în același timp, este firesc și etic, este în interesul nostru să ne aducem propria contribuție — in bani și în muncă — la realizarea cît mai multor dotări de folos obștesc. Noul proiect de lege — pe care l-am citit cu interes și satisfacție. împreună cu alți cetățeni din cartierul nostru — vine în întîmpinarea unei asemenea cerințe, prevăzind posibilitatea ca prin participarea nemijlocită a cetățenilor să sporim zestrea edilitară a localității.în mod deosebit ne-a reținut atenția articolul 43 din proiect, care prevede că adunarea locuitorilor din 

să economisim importante cantități de combustibil.Fără îndoială, și alți cetățeni ar fi dorit să realizeze asemenea instalații de punere in valoare a surselor neclasice de energie — cum se spune in limbajul specialiștilor. La fel de utile sînt instalațiile respective și în furnizarea energiei necesare pentru unele unități economice sau de prestări de servicii. Numai că cheltuielile pentru realizarea unor asemenea investiții depășesc posibilitățile individuale ale unor cetățeni și chiar ale unor unități. Faptul că. pe viitor, așa cum se prevede în proiectul de lege publicat ieri, va fi posibil să se finanțeze din contribuția generală realizarea respectivelor instalații va da posibilitatea să mărim numărul lor în comună, economi

din teritoriu, sînt datori să contribuie la înfăptuirea lucrărilor de interes obștesc atit cu caracter local, cît și de interes județean ori republican, 
contribuția cetățenilor fiind stabilită 
să se realizeze pe două căi : in bani 
și in muncă.în privința contribuției bănești — stabilită anual de consiliile populare, în funcție de valoarea lucrărilor și numărul membrilor de familie ce realizează venituri — aceasta se constituie în fonduri din care pot fi realizate :

Construcții, amenajări sau repara
ții de :

a) școli, internate și cantine șco
lare, ateliere-școală, săli de gimnas
tică, cămine culturale, case de cul
tură, biblioteci, cluburi, alte insti
tuții de cultură și artă, sedii pentru 
consiliile populare, spitale, dispen
sare, unități de asistență socială, 
case de naștere, creșe, grădinițe, că
mine de copii, băi populare ;

b) microcentrale electrice, instala
ții pentru folosirea unor resurse 
energetice neclasice, capacități de 
producție și de prestări de servicii 
ale industriei mici, piețe agroali- 
mentare ;

c) străzi, drumuri, poduri și po
dețe, acoperiri cu îmbrăcăminți as- 
faitice ușoare ale drumurilor lo
cale, mijloace de transport in co
mun, peroane și adăposturi în sta
țiile acestora, diguri, fintîni, puțuri, 
alimentări cu apă, captări de izvoa
re, aducțiuni, spații verzi, baze 
sportive, turistice și de agrement, 
locuri de joacă pentru copii, grupuri 
sanitare publice.In plus, se prevede posibilitatea efectuării unor lucrări de artă monumentală, ca și procurarea de utilaje pentru salubritate și întreținerea spațiilor verzi, și de inventar necesar funcționării unităților social- culturale.Proiectul de lege stabilește, de asemenea, lucrările ce pot fi executate prin contribuția în muncă a cetățenilor, obligație ce revine tuturor locuitorilor țării — apți de muncă — începînd de la vîrsta de 18 ani. Pe baza hotărîrii adunării lo,- cuitorilor din fiecare unitate admi- nistrativ-teritorială care a stabilit lucrările ce trebuie efectuate și cuantumul participării fiecărui cetățean — la nivelul unui volum de muncă de 6 zile anual — prin contribuția în muncă a cetățenilor se pot realiza lucrări precum : construirea, modernizarea, repararea și întreținerea de străzi, drumuri, șanțuri, poduri și podețe ; amenajarea și regularizarea cursurilor de ape, lucrări de alimentare cu apă, amenajarea de noi surse de apă ; amenajări de irigații și desecări în sisteme locale, întreținerea și ameliorarea pășunilor, curățirea pădurilor ; construirea și întreținerea digurilor și executarea altor lucrări de apă

el, pe măsura posibilităților lor, la realizarea lucrărilor de interes obștesc din localitățile si cartierele în care trăiesc sau își desfășoară activitatea. Și cite nu sînt de făcut în fiecare localitate. în fiecare cartier. cum ar fi lucrări de amenajare a spatiilor verzi, de construire sau întreținere a căilor de acces și mai cu seamă a locuințelor, de a contribui — atît bănește, cît și prin muncă — la executarea sau repararea unor obiective social-culturale, de învățămînt. de sănătate sau edilitar- gospodăresc. Consider că valoarea si numărul de zile propuse pe familii drept contribuție bănească și contribuție în muncă sînt acceptabile pentru fiecare familie, ceea ce cred că va fi de natură să stimuleze participarea tuturor locuitorilor.
Elena OLTEANUdeputatăîn circumscripția electorală nr. 51 din municipiul Brașov

fiecare circumscripție electorală analizează și se pronunță asupra lucrărilor ce urmează a se efectua, ca și asupra contribuției individuale a fiecărei familii. In plus, se prevede posibilitatea de a urmări direct, prin comitetele de cetățeni alese de noi. desfășurarea fiecărei lucrări stabilite. Vedem in aceasta o expresie a profundului democratism ce caracterizează întreaga viată social-econo- mică din patria noastră. Tocmai de aceea. înțelegind sensul și spiritul proiectului de lege, sîntem gata să ne aducem contribuția proprie la înflorirea propriei localități.
Tudor GHEORGHEpreședintele comitetului de cetățeni din cartierul „Matei Basarab", municipiul Slobozia

sind astfel energia preluată in prezent din sistemul energetic al țării. Așa. bunăoară, intenționăm ca prin contribuția tuturor cetățenilor din co- • mună să construim pe lingă școala generală o instalație de biogaz pentru laboratorul de chimie, amenajînd totodată o microhidrocentrală cu ajutorul căreia să irigăm o parte din suprafața de teren destinată legumi- culturii. Fără îndoială, asemenea intenții vor putea prinde viată într-un viitor foarte apropiat, folosind posibilitatea oferită de proiectul noii legi de a aloca o parte din contribuția bănească a cetățenilor pentru realizarea unor asemenea instalații.
Gheorqhe MARIAN țăran cooperator din comuna Apahida, județul Cluj

rare împotriva inundațiilor ; curățenia străzilor, întreținerea zoneloi* verzi, a locurilor de agrement, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii, plantarea de pomi, arbori, arbuști și flori ; colectarea materialelor refolosibile, depozitarea și sortarea acestora la locurile stabilite.După cum se subliniază în proiectul de lege, stabilirea obiectivelor ce urmează a fi realizate cu concursul cetățenilor va fi discutată în prealabil cu aceștia, în cadrul adunărilor locuitorilor, cu alte cuvinte desemnarea lucrărilor efectuîndu-se într-un mod democratic. De cea mai mare importantă este ca toți lucrătorii consiliilor populare și. în același timp, organele și organizațiile de partid să desfășoare o intensă activitate politico-educativă, avînd ca obiectiv explicarea aprofundată a măsurilor preconizate în proiectul de lege și, în mod deosebit, reliefarea faptului că prin toate prevederile 
sale — atît prin măsurile de perfec
ționare a activității consiliilor popu
lare, cit și de îmbunătățire a cola
borării cu cetățenii, prin atragerea 
lor Ia dezvoltarea economico-socială 
— proiectul de lege vine în sprijinul 
tuturor oamenilor muncii, al tuturor 
cetățenilor, răspunde intereselor lor. 
Oricine poate înțelege că oamenii 
muncii, toți cetățenii sînt nemijlocit 
interesați să locuiască într-un oraș 
sau pe o stradă cît mai curate și mai 
bine întreținute, să aibă școli fru
moase și cit mai apropiate de copiii 
lor, să dispună de mai multe creșe, 
grădinițe, unități culturale și dc 
asistență socială, baze sportive etc. Ei, și numai ei, cetățenii, cei care prin contribuția în muncă și în bani vor contribui la realizarea noilor obiective, vor fi primii și nemijlocit beneficiarii lucrărilor efectuate, ai noilor obiective de interes obștesc.Alăturînd contribuția personală, a fiecărui cetățean — în bani și în muncă — la efortul general al societății, la mijloacele folosite centralizat de statul socialist, consiliile populare au datoria să acționeze cu toată răspunderea pentru buna gospodărire și dezvoltare a fiecărei localități, pentru a asigura cetățenilor condiții de viață și muncă, de în- vățămînt, cultură și sănătate tot mai bune, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Prin sugestii și propuneri, cetățenii pot contribui la perfecționarea proiectului de lege supus dezbaterii publice, astfel incit, după adoptare, noua lege să se constituie într-un mijloc eficient de atragere a cetățenilor, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, la înfăptuirea- politicii partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și multilaterală a tuturor județelor si localităților tării.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă rog acceptați, domnule președinte, felicitările mele călduroase, cit și cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voastre și pentru poporul român.
MAUNO KOIVISTO

Președintele Republicii Finlanda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei naționale a țării dumneavoastră îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră și poporului român 

cele mai calde urări, în numele meu, precum și al guvernului și poporului din Guyana. .Anii luptei și marilor eforturi depuse de poporul român pentru creșterea nivelului de trai au adus importante roade pe calea construcției socialismului, de care se bucură acum întreaga tară.Guyana dorește să intensifice relațiile frățești cu România și să adîncească cooperarea pe arena internațională. în vederea consolidării securității și' păcii, care sint de o importantă crucială pentru progresul fiecărei țări, precum și al lumii întregi.Vă rog să primiți, Excelentă, urările mele cele mai bune pentru prosperitatea poporului român,
HUGH DESMOND HOYTE

Președintele Republicii Cooperatiste 
Guyana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte și drag prieten.Cu ocazia aniversării zilei de 23 August, sărbătorirea eliberării țării dumneavoastră, am deosebita plăcere să vă adresăm vii și călduroase felicitări.In aceste momente remarcabile și pline de bucurie, In numele poporului beninez, al Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare a Beninului, al Consiliului Executiv Național și al meu personal, exprimăm bucuria pentru relațiile excelente de prietenie și cooperare care leagă cele două țări ale noastre, precum și dorința ca aceste relații să se întărească și să se consolideze și mai mult în anii viitori pentru o cooperare mai fructuoasă, în interesul bunei înțelegeri între popoarele noastre.Reiterind felicitările noastre sincere, vă rugăm să primiți, domnule președinte și drag prieten, cele mai bune urări de sănătate, de pace și prosperitate pe care vi le adresăm dumneavoastră și poporului român prieten.Cu cea mai înaltă și militantă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central
al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 

Președintele Republicii, Șef al statului. 
Președintele Consiliului Executiv Național

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrimiți, Excelența Voastră, poporul și guvernul român, in'numele poporului și guvernului panamez, cordiale salutări cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României.Vă adresez urări pentru pacea și prosperitatea acestei minunate națiuni, precum și a.tuturor țărilor lumii.Cu salutări,
NICOLAS ARDITO BARLETTA

Președintele Republicii Panama

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei naționale primiți, Excelența Voastră, urările mele, ale poporului și guvernului din Costa Rica.Reînnoiesc Excelenței Voastre asigurarea celei mal înalte și distinse considerațiuni.
LUIS ALBERTO MONGE

Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea zilei naționale a țării dumneavoastră imi oferă fericita ocazie de a vă adresa dumneavoastră, poporului român prieten, in numele poporului malian, al partidului și guvernului său, precum și al meu personal, sincere și calde felicitări.Sint convins că sub înalta și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere, viteazul popor român va obține victorii tot mai mari pe drumul construcției socialiste.Am convingerea că raporturile de prietenie și de cooperare existente între țările noastre se vor întări tot mai mult spre binele popoarelor român și malian.Vă adresez sincere urări de fericire personală și de prosperitate poporului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

General de armată MOUSSA TRAORE
Secretar general

al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 
Președintele Republicii Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a zilei eliberării României, în numele poporului și Guvernului Nepalului și în numele meu personal vă adresez, Excelență, felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră și pentru progresul și prosperitatea poporului român.
Regele BIRENDRA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei naționale a țării dumneavoastră, imi face plăcere să transmit Excelenței Voastre, poporului și Guvernului Republicii Socialiste România, în numele poporului și Guvernului Statului Qatar și in numele meu personal, felicitările noastre sincere, urîndu-vă sănătate și fericire personală, iar poporului român prosperitate și progres continuu.
KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI

Emirul Statului Qatar

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Poporul și guvernul senegalez mi se alătură In a- vă adresa dumneavoastră, precum și poporului și guvernului român, caldele noastre felicitări cu ocazia sărbătoririi zilei dumneavoastră naționale. La acestea adaug cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român, asigurîndu-vă, In același timp, de voința noastră fermă de a nu precupeți nici un efort pentru a dezvolta și întări continuu legăturile de prietenie care unesc, în mod atît de fericit, țările noastre.Cu cea mai înaltă considerațiune.
ABDOU DIOUF

Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaEste o mare plăcere pentru mine de a vă adresa, cu ocazia fericită a Zilei naționale a României, în numele poporului kuweitian și în numele meu, cele mai calde felicitări Excelenței Voastre, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului prieten român, prosperitate.
JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării celebrării zile! naționale a țării dumneavoastră, in numele poporului, guvernului Regatului Arabia Saudită și în numele meu personal vă adresez cele mai bune felicitări, urînd Excelenței Voastre sănătate multă, iar poporului prieten român progres continuu.
FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorind o nouă aniversare a zilei eliberării României, îmi este plăcut să vă adresez,- în numele poporului, guvernului dominican și al meu personal, felicitările noastre, împreună cu urările pentru bunăstarea poporului român și fericirea personală a Excelenței Voastre.
SALVADOR JORGE BLANCO
Președintele Republicii Dominicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România..Sărbătorirea zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăn. cuta ocazie de a vă adresa dumneavoastră, precum și poporului prieten român, in numele guvernului și poporului ruandez, grupat in cadrul Mișcării Naționale Revoluționare pentru Dezvoltare, precum și în numele meu personal, cele mai vii și calde felicitări. Aș dori, de asemenea, să reafirm dorința mea arzătoare ca excelentele relații de prietenie și cooperare care leagă țările noastre să șe întărească și să se concretizeze tot mai mult in interesul ambelor noastre popoare.Folosesc acest prilej agreabil pentru a reitera, dumneavoastră și poporului român prieten, cele mai bune urări de fericire și prosperitate.Cu cea mai Înaltă considerație,
General maior HABYARlMANA JUVENAL

Președintele Republicii Ruandeze 
și președinte-fondator 

al Mișcării Revoluționare Naționale 
pentru Dezvoltare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Sărbătorirea zilei naționale a țării dumneavoastră în această zi de 23 August 1985 îmi oferă încă o dată prilejul de a vă adresa în numele poporului burundez, al partidului său UPRONA, al guvernului și al meu personal felicitările mele vii și călduroase.Folosesc, de asemenea, această ocazie fericită pentru , a transmite urările mele de sănătate și fericire pentru Excelența 'Voastră și de prosperitate pentru poporul român prieten.Fie ca bunele raporturi de prietenie și cooperare existente între cele două partide și țări ale noastre să se dezvolte tot mai mult spre binele și interesul celor două popoare ale noastre.Cu foarte înaltă considerație,
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Partidului 
Uniunea pentru Progres Național, 
Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte și drag prieten,Sărbătorirea la 23 August a aniversării victoriei revoluției române îmi oferă plăcuta posibilitate de a adresa Excelenței Voastre, in numele poporului centrafrican, al Comitetului Militar de Redresare Națională și al meu personal felicitările noastre vii și călduroase.Vă rog să ne permiteți, cu această fericită ocazie, să salutăm eforturile pe care le depuneți pentru a contribui la o mai bună înțelegere internațională, în conformitate cu idealurile de pace și de justiție la care sînt atașate Republica Centrafricană și Republica Socialistă România.Convinși că relațiile excelente de prietenie și cooperare care există între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, vă rugăm să acceptați, domnule președinte și drag prieten, urările de sănătate și longevitate pe care vi le adresăm dumneavoastră, precum și de fericire și prosperitate pentru poporul român.Cu cea mai înaltă și prietenească considerație.
General de armată ANDRE KOLINGBA

Președintele Comitetului Militar 
de Redresare Națională, 

Șeful statului 
Republica Centrafricană

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelentă,Guvernul și poporul Republicii Maldivelor mi se alătură în a adresa Excelenței Voastre, guvernului și poporului român calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul zilei naționale.Folosesc această ocazie pentru a exprima cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre, iar poporului român progres și prosperitate în continuare.Cu cea mai înaltă considerație,
MAUMOON ABDUL GAYOOM

Președintele Republicii Maldivelor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, atît în numele meu personal, cît și al guvernului și poporului tunisian, felicitările mele cele mai călduroase.Exprim cele mar bune Urări de fericire personală, de prosperitate și bunăstare pentru poporul român și pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre.
HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării eliberării Republicii Socialiste România, Sînt fericit a adresa Excelenței Voastre cele mai calde felicitări și sincere urări pe care poporul libanez șl eu personal vi le transmitem pentru fericirea Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului român.
AMIN GEMAYEL

Președintele Republicii Liban 
■ y "

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare națională a Republicii Socialiste România, vă adresez Excelentei Voastre, în numele guvernului, poporului bolivian și al meu personal cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate nobilului popor român.
VICTOR PAZ ESTENSSORO

Președintele constituțional 
al Republicii Bolivia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia unei noi aniversări a zilei naționale, în numele poporului și al Guvernului Republicii Orientale a Uruguayului, vă adresez felicitările mele cele mai calde și sincere.
JULIO MARIA SANGUINETTI

Președintele Republicii Orientale 
a Uruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea celei de-â 41-a aniversări a eliberării României îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa în numele poporului malgaș, al Consiliului Suprem al Revoluției, al guvernului și al meu personal cele mai calde felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român, de întărire și dezvoltare continuă a raporturilor de prietenie și rodnică cooperare între țările noastre, spre binele popoarelor român și malgaș, al păcii în întreaga lume.
DIDIER RATSIRAKA

Președintele Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei independenței țării dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitări și salutări în numele guvernului și poporului Republicii Trinidad Tobago.Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune pentru bunăstarea<.Excelenței Voastre și pentru fericirea poporului român.
ELLIS CLARKE

Președintele Republicii Trinidad-Tobago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Cu ocazia fericită a zilei naționale a țării dumneavoastră, guvernul și poporul Republicii Malawi cu bucurie mi se alătură in a adresa Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România felicitările noastre cordiale și cele mai bune urări.Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de continuă pace și prosperitate pentru poporul român.
H. KAMUZU BANDA

Președintele Republicii Malawi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului gabonez, al partidului său, precum și al meu personal, cele mai calde și sincere felicitări.Adresez urări de sănătate șl fericire Excelenței Voastre și de prosperitate poporului român. Reafirm, totodată, dorința ca raporturile de prietenie și cooperare existente între țările noastre să se întărească tot mai mult spre binele popoarelor român și gabonez.Cu cea mai înaltă considerație,
EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a tării dumneavoastră prietene, îmi face plăcere să transmit Excelentei Voastre cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală» de continuă prosperitate pentru poporul român prieten.
Colonel ALI ABDULLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe "Yemen, 
Comandant Suprem al Forțelor Armate, 

Secretar general al Congresului Popular General

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele ZANU, guvernului și poporului Republicii Zimbabwe, adresez Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România salutări frățești și calde felicitări cu ocazia zilei dumneavoastră naționale.Doresc să folosesc încă o dată ocazia sărbătoririi acestei zile istorice pentru a plăti tribut poziției dumneavoastră ferme împotriva forțelor imperialismului, rasismului și colonialismului. Apreciem în cel mai înalt grad sprijinul dumneavoastră substanțial pentru lupta împotriva acestor forte, atît în regiunea noastră, cît și pretutindeni în lume. Sper sincer că eforturile dumneavoastră viitoare în toate domeniile vor continua să aducă contribuții pozitive la pacea și progresul omenirii.Tovarășe președinte, permitețl-mi să folosesc acest prilej pentru a reafirma legăturile de prietenie și solidaritate care există între țările noastre. Contactele care au fost stabilite la diferite niveluri sînt foarte satisfăcătoare și dorim ca ele să se întărească și să se consolideze pentru a crea posibilități sporite de cooperare.Vă doresc, tovarășe președinte, multă sănătate în anii care vin, pace și prosperitate pentru întregul popor al Republicii Socialiste România.Vă rog să acceptați asigurarea înaltei mele considerațiuni.
ROBERT G. MUGABE

Președinte al ZANU, 
Prim-ministru al Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe președinte, IMă fac interpretul unui sentiment unanim al maselor populare marocane, exprimîndu-vă, în numele Uniunii Naționale a Forțelor Populare, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România.Idealurile comune și sentimentele de solidaritate frățească care leagă cele două partide și popoare ale noastre ne plasează împreună în același front de luptă pentru libertate, pace internațională și o cooperare sinceră între popoare, care să asigure perspectivele unei organizări mai bune a raporturilor umane.Vă rugăm să acceptați, dragă tovarășe președinte, sentimentele noastre de solidaritate frățească și salutările mele cele mai alese.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale 

a Forțelor Populare din Maroc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelența Voastră,Cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a eliberării poporului român de sub fascism, Partidul Cooperatist Britanic vă transmite dumneavoastră personal, guvernului dumneavoastră și poporului din România cel mai călduros salut.Ne exprimăm convingerea in dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și de pace dintre țările noastre.
DAVID WISE

• *'■' Secretar general al Partidului Cooperatist
din Marea Britanie

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională a României, doresc să vă transmit felicitările mele cele mai cordiale și cele mai bune urări de progres, bunăstare și prosperitate pentru poporul român prieten.Urmărim cu interes și satisfacție progresele obținute de România și politica sa independentă sub conducerea dumneavoastră. Vă urăm, stimate domnule președinte, sănătate și fericire pentru a putea să vă continuați misiunea, spre binele țării dumneavoastră și al cauzei păcii mondiale.z Cu salutări călduroase.Al dumneavoastră sincer,
CONSTANTIN MITSOTAKIS

Președintele Partidului Noua Democrație 
din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelentă,Cea de-a 41-a aniversare a zilei naționale a scumpei dumneavoastră țări imi oferă ocazia deosebit de plăcută de a vă transmite din partea Partidului E.D.I.K. și a mea cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres continuu poporului român prieten.Urmărim constant, cu deosebit interes, eforturile pe care în calitate de conducător inspirat al poporului român le depuneți pentru consolidarea păcii internaționale și dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre popoarele de pe întregul glob pămîntesc și în mod special a legăturilor care unesc cele două popoare ale noastre.Dorim sincer ca aceste eforturi ale dumneavoastră să fie încununate de noi și mari sucese și în viitor.Cu deosebită stimă și prietenie,
IOANNIS ZIGDIS

Președintele Uniunii Centrului Democratic 
din Grecia — E.D.I.K.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Nicolae Ceaușesou,Cu prilejul zilei naționale a Republicii Socialiste România, C.C. al AKEL și eu personal, vă adresăm dumneavoastră, C.C. al P.C.R. și poporului român prieten cele mai calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de mari succese în construirea socialismului, pentru fericirea dumneavoastră, pentru pace în întreaga lume.
EZEKIAS PAPAIOANNOU

Secretar general al AKEL — Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, Dragă tovarășe,Partidul Socialist E.D.E.K. din Cipru și eu personal vă adresăm dumneavoastră și poporului român prieten urări de noi succese și progres.Relațiile cordiale care leagă popoarele și partidele noastre constituie o bază solidă pentru cooperarea lor prietenească.Coordonarea acțiunilor forțelor păcii și progresului constituie garanția luptei popoarelor pentru libertate, dreptate si progres. Vă dorim încă o dată multe succese și fericire.
Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist 

din Cipru — E.D.E.K.
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Excelenței .Sale Tovarășului NICOL AE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost profund mișcat de mesajul de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a țării mele.Atenția deosebită pe care ați acordat-ț> mereu dezvoltării raporturilor de prietenie și cooperare între țările noastre constituie pentru poporul con- golez un motiv de satisfacție.La rindul meu, vă rog să primiți cele mai bune utări de fericire și sănătate personală, precum și de prosperitate poporului român prieten. Cu cea mai înaltă considerație, z
Colonel DENIS SASSOU NGUESSO

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo, 
Șef al guvernului

georgetown: Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Hugh Desmond Hoyte

MANIFESTĂRI CONSACRATE

SĂRBĂTORII NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

CronicaCu prilejul celei de-a 41-a. aniversări a insurecției naționale slovace, la București a avut loc, marți, o conferință de presă. Au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, Radioteleviziunii, Agenției române de presă — Agerpres, precum și corespondenți ai presei străine.Cu această ocazie, Jăn Papp, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, a subliniat Însemnătatea istorică a insurecției naționale slovace. Au fost prezentate succesele obținute de oamenii mun-

zileicii din țara prietenă în edificarea socialistă.înfățișînd relațiile româno-ceho- slovace, vorbitorul a evidențiat importanța deosebită a intîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, care au imprimat un conținut mereu mai bogat și au deschis noi perspective raporturilor • bilaterale, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.In încheiere a fost prezentat un film documentar cehoslovac.(Agerpres)

GEORGETOWN 27 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis tovarășului Hugh Desmond Hoyte, președintele Partidului Congresul Național al Poporului, președintele Republicii Cooperatiste Guyana, un cald mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, poporului guyanez prieten.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Hugh Desmond Hoyte a rugat să se transmită tovarășului

Nicolae Ceaușescu salutul său prietenesc și .cele mai calde urări de sănătate și fericire, de noi realizări poporului român în construcția socialistă a țării.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Hugh Desmond Hoyte a tovarășului Ion Bucur, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale, care a reprezentat Partidul Comunist Român la lucrările celui de-al VI-lea Congres bienal al partidului Congresul Național al Poporului din Guyana.
Congresul internațional de științe 

istorice
Comunicări științifice și intervenții ale delegaților români

tv
17,30 Transmisie în direct, de la Timi

șoara, a meciului de fotbal Româ
nia — Finlanda

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Sub libere steaguri trăim ! Emi

siune de versuri
20,45 Tribuna TV. Congresul al IX-lea 

— Congresul marilor înnoiri •

Autoconducerea în plan local, ex
presie a afirmării democrației 
muncitorești-revoluționare 

21,05 Film serial (color) : „Limita po- 
sibilului“. Premieră pe tară. Pro
ducție a televiziunii sovietice. E- 
cranizare a romanului omonim al 
scriitorului Iosif Gherasimov. Cu: 
Vitali Solomin, E. Evstigneev. A. 
Leontiev, I. Kuznetov, I. Stupa- 
kov, E. Ivocikina. Regia : Pavel 
Kogan și Piotr Mostovoi. Episo
dul 4

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Concursul național de creație și interpretare 
de muzica ușoară romanească „Mamaia ’85“

BONN 27 — Trimisul Agerpres, Constantin Gheorghe. transmite : La Stuttgart au continuat lucrările Congresului internațional de științe istorice. în cursul dezbaterilor, prof. Karl Erdmann (R.F.G.). membru al Biroului Comitetului internațional de științe istorice, a reamintit spiritul de colaborare din timpul congresului din 1980 de la București și s-a referit la Mesajul adresat parti- cipanților de președintele Nicolae Ceaușescu. în cadrul mesei rotunde „Istoricii și problemele salvgardării păcii", cercetătorii români au pus în evidență ideea că în actualele condiții internaționale istoricii au misiunea de a desprinde din studierea faptelor și e- venimentelor istorice învățăminte

care să stimuleze eforturile popoarelor pentru rezolvarea problemelor complexe ale epocii noastre în spiritul păcii și justiției, corespunzător intereselor tuturor națiunilor.Istoricii români au prezentat comunicări științifice și intervenții care au evidențiat rolul orașelor în civilizațiile antichității, imaginea societății românești in conștiința lumii, relațiile dintre arheologie și istorie, „cultura comună" și cultura populară, tradiție și inovație in culturile moderne ale Europei de răsărit, activitatea diplomatică a statelor mici sud-est europene pentru apărarea independentei, integrității teritoriale și menținerea păcii in perioada interbelică, rolul femeilor în mișcarea pentru pace în era nucleară. locul familiei în istorie.

SAN JOSE. — La conferința de presă organizată în capitala Republicii Costa Rica au fost evidențiate semnificația actului istoric de la 23 August 1944, transformările politice, economice și sociale care au avut loc în țara noastră după victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului.A avut loc de asemenea o manifestare culturală, la care au luat parte ingineri, profesori, economiști, medici, agronomi, absolvenți ai diferitelor instituții de în- vățămînt superior din România. în acest cadru au fost evocate succesele obținute de poporul român in anii socialismului în toate domeniile de activitate.HARARE. — La Harare — capitala Republicii Zimbabwe — șl în alte centre urbane ale țării a fost prezentat, timp de peste o lună, filmul artistic românesc „Stejar — extremă urgență", care ilustrează sugestiv zilele fierbinți ale Iui August 1944, rolul esențial jucat de Partidul Comunist Român în organizarea insurecției armate de la 23 August 1944, contribuția României la zdrobirea mașinii de război hitleriste.COPENHAGA. — La Copenhaga a avut loc o adunare a Asociației de prietenie Danemarca—România consacrată zilei de 23 August. Bent Romsdal Knudsen, președintele asociației, a evocat contribuția remarcabilă a României la înfrînge- rea Germaniei naziste. Au fost evidențiate marile realizări obținute în țara noastră, în special în ultimele două decenii. Totodată, a

fost relevată dezvoltarea prieteniei tradiționale dintre cele două țări și popoare.în cadrul adunării s-a dat o înaltă apreciere contribuției președintelui Nicolae Ceaușescu la promovarea ideilor păcii și înțelegerii între popoare.în regiunea Mariager au avut loc Zilele culturii românești, care au cuprins o expoziție documentară de fotografii despre România, o expoziție turistică și o expoziție de artă populară.Ansamblul „Mărțișorul" al Casei de cultură a studenților din Cluj- Napoca a prezentat ’ în mai multe localități ale. Danemarcei o. suită de spectacole care s-au bucurat de un deosebit succes.La primăria orașului Hvidovre a fost deschisă o expoziție documentară de fotografii „Imagini din România", in centrul căreia a fost expus portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. în cadrul bibliotecii din localitate a fost organizat un stand de carte, la loc de frunte fiind expuse lucrări din gîndirea social-politică a președintelui României.O gală de filme a avut loc în localitatea Lyngby, participanții vi- zionînd filmul documentar „România—Ceaușescu—Pace".TEL AVIV. — Sub auspiciile Asociației de prietenie Israel— România, la Tel Aviv a avut loc o adunare festivă, la care au participat președintele Knessethului (parlamentul), Shlomo Hillel, secretarul general al Confederației generale a muncii (Histadrut), Israel Keisar, vicepreședintele Partidului Liberal Independent, Yitzhak Arizi,

președintele Asociației de prietenie Israel—România, Yitzhak Korn, alte oficialități israeliene, oameni de cultură, ziariști, un numeros public.Vorbind asupra semnificației revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, Shlomo Hillel a dat o înaltă apreciere contribuției președintelui Nicolae Ceaușescu, a României, la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității. El a evidențiat profundele prefaceri social-econo- mice petrecute în țara noastră, marile realizări ale poporului român, inăeosebi in ultimele, două decenii, de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica de pace, cooperare și înțelegere promovată de țara noastră.VIENA. — La Centrul O.N.U. din Viena a fost prezentat un spectacol de cîntece și dansuri populare românești susținut de ansamblul folcloric „Cununa" din Pe- trești.Spectacolul care a cuprins cîntece și dansuri populare din diferite regiuni ale țării s-a bucurat de un deosebit succes.BUENOS AIRES. — La postul de televiziune național din Argentina au fost prezentate succesele dobîndite de poporul român în dezvoltarea social-economică a țării, progresele istorice înregistrate în toate domeniile, în special în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Agerpres)
Astă-seară, la Teatrul de vară din Mamaia, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a Radioteleviziunii române, a Uniunii compozitorilor și muzicologilor, va avea ioc concertul de deschidere a Concursului național de creație și interpretare de muzică ușoară românească — „Mamaia ’85". O manifestare de tradiție, o manifestare de rezonanță. o manifestare care dă litoralului în aceste zile nota de sărbătoare a tinereții, a tinereții muzicii și cîntecului. Pentru că în fața publicului. în fata juriului secției „creație" se vor prezenta 47 de noi melodii, 47 de compoziții care aspiră la titlul de „șlagăr", cîntece semnate de maeștrii muzicii ușoare românești, dar și de condeie debutante într-o astfel de competiție de anvergură națională, în timp ce 25 de tineri interpreți așteaptă cu mari emoții cuvîntul juriului secției de interpretare, confruntarea cu publicul. Vor fi, așadar, 4 seri de concurs și concertul festiv, de decernare a premiilor (care va avea loc duminică, 1 septembrie), realizate în .regia, lui Bițu Fălticineanu, care vor fi împlinite prin participarea orchestrei de estradă a Radioteleviziunii, avînd la pupitru pe Dan Ardelean și Cornel Popescu, a orchestrei Teatrului „Fantasio", dirijată de compozitorul Aurel Mano- iache, a formației conduse de Ionel Tudor, dar nu numai atît. în fiecare

seară, podiumul Teatrului de vară din Mamaia va fi și gazda unor recitaluri susținute de către : Silvia și Mircea Dumitrescu, Gabriela Sauciuc, Mihaela Oancea (acompaniați de formația lui Al. Vilmani) — tineri care, seară de seară, sînt aplaudați la „Melody", intr-un show de succes (autori V. Păunescu și Cornel Patriciii), show competitiv cu oricare spectacol de gen, de talie internațională....Atmosferă de sărbătoare, emoții, zeci de tineri care nu vor să piardă nici o fază din „filmul" festivalului: nici repetițiile, nici întîlnirile cu vedetele muzicii ușoare românești, nici pregătirile in detaliu ale înregistrărilor Televiziunii. „Se vor asculta melodii închinate păcii, pămîntului românesc, melodii de dragoste, melodii în ritmurile moderne ale muzicii de dans — spunea muzicologul Nicolae Călinoiu, președintele Uniunii compozitorilor, rectorul Conservatorului „Ciprian Porumbescu", președintele juriului secției de creație. Va fi o sarcină dificilă pentru cele două jurii, pentru că sînt numeroase melodiile- concurente inspirate, sint multi tineri interpreți-concurenți de talent... Este, fără îndoială, o manifestare de prestigiu. în spiritul celor mai frumoase tradiții ale muzicii ușoare românești".
Smaranda OȚEANU

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Milițieiîn zilele de duminică ale lunii septembrie 1985, autoturismele proprietate personală vor avea voie să circule după cum, urmează :— 1, 15 și 29 septembrie : autoturismele care au număr de înmatriculare cu soț :— 8 și 22 septembrie.: autoturismele care au număr de inmatriculare fără soț.Septembrie fiind o lună de tranzit de la sezonul cald la sezonul rece, prezentînd modificări ale condițiilor de circulație sub efectul fenomenelor meteorologice schimbătoare (de la senin la ceață, de la soare la ploaie etc.), cei aflați la volan trebuie să pună pe primul plan adaptarea permanentă a manierei de conducere a autovehiculelor la circumstanțele meteo-rutiere respective.Viteza autovehiculelor se cere a fi

redusă în orice împrejurare ce afectează siguranța rutieră (carosabil umed, curbe, pante, apropierea de intersecții, trecerea pe lingă bicicliști, căruțași, pietoni etc.), inclusiv pe șoselele cu trafic mai mic.în septembrie reîncepe anul școlar. Conducătorii auto trebuie să fie foarte atenți în locurile unde observă copii, ca și în zona școlilor, a stațiilor mijloacelor de transport în comun ș.a.m.d., pentru a fi în măsură să prevină accidentarea micilor pietoni imprudenți.Mult contează în această perioadă starea tehnică a autovehiculelor, de aceasta depinzînd în mare măgură deplasarea lor în siguranță. Se impune, prin urmare, verificarea atentă a mașinilor înainte de pornire (inclusiv starea și presiunea pneurilor) și înlăturarea defecțiunilor.
INFORMAȚII SPORTIVE>

UNIVERSIADA ’85 : Alte medalii 
cucerite de reprezentanții noștriTOKIO 27 (Agerpres). — Prima medalie de aur pentru delegația sportivă a României la Universiada de vară de la Kobe a fost cucerită de înotătoarea Carmen Bunaciu, învingătoare în proba de 100 m spate, cu timpul de l’03”67/100, după o finală pasionantă, în care le-a întrecut pe cunoscutele campioane, olandeza Jolanda de Rover și Michele Donahue (S.U.A.).Cu această victorie, Carmen Bunaciu a cîștigat cel de-al cincilea titlu de campioană mondială universitară din prodigioasa sa carieră sportivă.în turneul individual de judo, sportivii noștri au obținut o nouă medalie, de data aceasta de bronz, Uie Șerban (in limitele categoriei 65 kg), urcînd pe treapta a treia a podiumului de premiere. Tinărul nostru judocan, după ce i-a întrecut în tururile preliminare pe Belmans (Belgia) și Apraiz (Spania), l-a învins in meciul decisiv pentru medalia de bronz, prin ippon, pe polonezul Ulsik. La această categorie, pe primul loc s-a situat Yoon Yong Bal (Coreea de Sud), medalia de argint a fost cîștigată de Joseph Marchal (S.U.A.).în turneul de tenis, jucătorii români Florin Segărceanu și Andrei Dirzu au debutat, în turul secund al probei de simplu, cu victorii. Florin Segărceanu l-a eliminat cu'6—3, 7—5 pe japonezul Haruo Nakano, iar Andrei Dirzu l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe Muralidharan Vasu Nayar (Malayezia).

HALTERE : Un Junior român — 
campion mondial printre senioriDespre Andrei Socaci (membru al clubului Olimpia București) s-a mai scris laudativ în 1984, cînd a cucerit o medalie de argint la Jocurile

Olimpice. Avea pe atunci 18 ani. Și în 1985 este încă junior (la haltere, vîrsta junioratului se întinde pînă la' 20 ani inclusiv). La începutul acestei veri, el a devenit campion mondial și european al juniorilor la categoria 75 kg. Acum, cu prilejul campionatelor mondiale de seniori, care se desfășoară în Suedia, tinărul halterofil român a cîștigat medalia de aur la stilul smuls — categoria"’75 kg, cu rezultatul de 160 kg, dovedind aceeași seriozitate în pregătire și aceeași ambiție de a reprezenta cu cinste culorile patriei, trăsături de caracter care-i pun în valoare marele •talent sportiv.
IN PRELIMINARIILE C.M. 

DE FOTBAL
Azi, România — FinlandaLa stadionul „1 Mai" din Timișoara se va juca astăzi meciul dintre echipele României și Finlandei din preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa a 3-a europeană).Formațiile probabile : România : Moraru — Rednic (Iovan), Ștefănes- cu, Iorgulescu, Ungureanu — Mateuț (Rednic), Bolbni, Klein, Hagi — Co- raș, Cămătaru ; Finlanda : Huttunen, — Pekonen. Houtsonen, Ikalainen, Nieminen. Rautiainen. Virtanen, Tu- runen. Ukkonen, Lipponen, Ran- tanen.în clasamentul grupei conduce echipa Angliei, cu 8 puncte, urmată de Irlanda de Nord — 6 puncte (ambele din cîte 5 jocuri disputate), Finlanda — 6 puncte (din 6 partide), România — 4 puncte (din 4 partide) și Turcia — zero puncte (din 4 meciuri).

Partida va începe la ora 17,30 și va 
fi transmisă în direct pe micul ecran.Ieri, la Constanța, în meciul echipelor de tineret, România — Finlanda 0—0.

Conferință la Geneva
pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului 

privind neproliferarea armelor nucleareGENEVA 27 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva s-au deschis, marți, lucrările celei de-a IlI-a Conferințe pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare. la care sînt părți 130 de state, între care și România. Conferința este însărcinată să examineze modul

de funcționare a tratatului, pentru a se asigura ca obiectivele stabilite în acest important instrument internațional, intrat în vigoare acum 15 ani, să fie aplicate în practică. în prima ședință, ambasadorul Mohamed Shaker (Egipt) a fost ales președinte al conferinței.
Militanții S.W.A.P.O. își intensifică lupta 

pentru dobîndirea independenței NamibieiLUSAKA 27 (Agerpres). — Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.) a lansat un apel militanților săi să-și strîngă rîndu- rile și să intensifice lupta armată pentru eliberarea Namibiei. într-o declarație dată publicității la Lusaka, cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a luptei armate în Namibia, S.W.A.P.O. subliniază că „armata rasistă de ocupație se găsește confruntată cu un război în care nu poate să învingă". Situația politică și militară a Republicii Sud-Africane a devenit precară, iar lupta în in

teriorul țării împotriva regimului rasișt continuă să se intensifice, în acest context, S.W.A.P.O. cere pa- trioților namibieni să-și întărească unitatea și să izoleze dușmanul, inclusiv regimul marionetă instalat de autoritățile sud-africane în Namibia.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat comunității internaționale apelul de a-și intensifica eforturile pentru urgentarea transpunerii în practică a planului organizației mondiale privind accesul la independență al poporului namibian.
Mișcare grevistă în R.S.A.PRETORIA 27 (Agerpres). — Aproximativ 1 800 de mineri sud- africani de culoare de la mina de cărbuni din Vryheid, (provincia Natal), au declarat luni grevă, ca urmare a refuzului patronatului de a satisface cererile muncitorilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață.Pe de' altă parte, Sindicatul național al minerilor (N.U.M.) a reafirmat că la 1 septembrie 6 treime din minele de aur și cărbune din Republica Sud-Africană vor fi afectate de grevă pentru .a susține revendi

cările muncitorilor referitoare la ameliorarea condițiilor de muncă și viață.
★Allan Boesak, fondatorul Frontului Unit- Democratic din Africa de Sud — cea mai largă coaliție de luptă împotriva Y apartheidului a populației africane, a fost arestat, marți, în provincia , Cape, transmite agenția France Presse. Acesta urma șă conducă, miercuri, un marș în favoarea eliberării din închisoare a militantului de cd-loare Nelson Mandela, lider al A.N.C.

La 10 ani de la eliberarea sa, orașul Ho Și Min, vechiul Saigon, metropola Sudului policrom și fierbinte, este cel mai mare oraș al Vietnamului (3,5 milioane locuitori) și, prin paleta diversă, ades dispersă, a priveliștilor care-i compun structura, unul dintre cele mai interesante pentru vizitator. Văzut din avion, orașul are forma unui fluture (uh gigantic fluture tropical !), sau, pentru ochii împătimiți de miracolul vegetal al locurilor, întețit de apropierea Deltei Mekongului,. a unei flori de lotus, cu toate petalele desfăcute larg sub adierea musonului sud-asiatic. (Simbolul grațioasei flori îl intil- nești dealtfel pretutindeni, în arhitectura unor clădiri care-i copiază suplețea aeriană, în toponomastica unor străzi, așezăminte și instituții. Hotelul în care voi locui se cheamă „Buong Sen", adică „floare de lotus", hotelul de vizavi e „Huong Sen", „parfum de lotus").Ca in orice oraș de pe țărmuri oceanice, viața gravitează, mai exact spus a gravitat, în jurul portului și al anexelor sale. Anii eliberării, ani de grele eforturi, încă în curs, pentru transformarea unui oraș dedicat exclusiv consumului, cu o industrie palidă, restrînsă la producția de război, într-o citadelă a muncii făuritoare de bunuri și de valori necesare noii economii a țării, și-au spus cuvîntul, de necontestat prin pregnanța în peisaj a noilor edificii industriale. Portul s-a dezvoltat, poate primi cargobo- turi de 50 000 de tone (în trecut : maximum 30 000), vechile șantiere de reparații navale au fost modern echipate, iar lingă ele au apărut și apar industrii tinere, furnizoare de produse’ laminate, produse chimice, ciment, autovehicule, con-

Orientul Mijlociu

TUNIS 27 (Agerpres). — La Tunis a avut loc o reuniune a Comitetului Central al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al-Fatah“.în cadrul lucrărilor, desfășurate sub conducerea lui Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, informează agenția palestiniană W.A.F.A., citată de K.U.N.A., au fost discutate probleme privind rezultatele recentei conferințe extraordinare arabe la nivel înalt de la Casablanca, situația din teritoriile arabe ocupate și din zona taberelor de refugiați palestinieni de la Beirut. Totodată, a fost prezentat un raport în legătură cu recentul turneu întreprins în Orientul Mijlociu de Richard Murphy, adjunct al secretarului de stat al S.U.A.
Lovitură de stat 

militară în NigeriaLAGOS 27 (Agerpres). — Postul de radio Lagos, citat de agențiile internaționale de presă, a anunțat că, în noaptea de luni spre marți, în Nigeria a avut loc o lovitură de stat militară.Vorbind la postul de radio, generalul Joshua Dogonyaro a dat citire unei proclamații, în numele ofițerilor armatei nigeriene, în care este criticat regimul fostului președinte al Consiliului Militar Suprem, generalul Mohammed Buhari, pentru rezultate necorespunzătoare, în special în domeniul economic. Considerînd că țara se află în pericol, arată proclamația, „militarii au apreciat că este de datoria lor să pună capăt situației existente, in interesul națiunii".Generalul Dogonyaro a cerut poporului să acționeze pentru redresarea națională. El a arătat că toate punctele de frontieră ale Nigeriei vor rămîne închise pînă cînd legea și ordinea vor fi restabilite.
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ÎNTREVEDERE. La Moscova a avut loc, marți, o întrevedere intre Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. și Kaysone Phomvihane, secretar general al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.P. Laos, relatează agenția T.A.S.S. S-a procedat la un schimb de opinii privind relațiile bilaterale, precum și unele probleme actuale ale vieții internaționale. In cadrul întilnirii a fost adoptată Declarația comună sovieto-laoțiană.
VIZITA LA BEIJING. La Beijing S-au desfășurat marți convorbiri între premierul Consiliului de Stat ăl R.P. Chineze, Zhao Ziya-ng, și primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, aflat in vizită oficială în capitala chineză. Au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale și ultimele evoluții ale situației din Africa australă.

CONVORBIRI INDIRECTE INTRE 
AFGANISTAN ȘI PAKISTAN. Marți, la Palatul Națiunilor din Geneva a început cea de-a cincea rundă de convorbiri indirecte între Afganistan și Pakistan în vederea identificării unei soluții politice, pașnice, în problemele din regiune. La negocieri, care se desfășoară prin intermediul secretarului general adjunct al O.N.U. pentru probleme politice speciale, Diego Cor- dovez, participă ministrul de externe al Afganistanului, Shah Mohammad Dost, și ministrul de externe ‘ ‘Khan. al Pakistanului, Yakub

LA|__ marți PHENIAN s-a desfășurat prima întîlnire din cadrul

celei de-a 9-a runde de convorbiri dintre reprezentanții Societăților de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei. După cum relatează agenția A.C.T.C., șeful delegației Societății de Cruce Roșie din R.P.D.a prezentat o serie de _ concrete cu privire la înscrise pe agenda con- Părțile și-au reafirmat asupra schimburilor re- artistice și
Coreeană propuneri punctele vorbirilor, acordul ciproce de ansambluri artistice și de grupuri de vizitatori cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării Coreei de sub domihația japoneză, ca și a altor probleme.

SITUAȚIA DIN CHILE. Conducători ai grupărilor politice de opoziție din Chile, de diferite orientări, au cerut într-o declarație comună desfășurarea imediată de alegeri prezidențiale și legislative pentru a se pune capăt regimului militar și pentru revenirea țării la o guvernare democratică, informează agenția France Presse. Liderii politici semnatari ai declarației, reprezentînd partidele socialist, social-democrat și democrat-creștin, inclusiv foști adepți ai generalului Augosto Pinochet, au reclamat, de asemenea, abrogarea legislației de excepție.
CONGRES. Secretarul general al Partidului Socialist din Chile, Clo- domiro Almeyda, a anunțat că, in condiții de ilegalitate, a avut loc cel de-al XXIV-lea Congres al partidului. După cum relatează agenția A.D.N., a fost analizată situația politică din Chile, hotărin- du-se tactica și strategia pârtidului în lupta împotriva regimului generalului Pinochet. Totodată, a fost reafirmată solidaritatea cu Partidul Comunist din Chile, J

R. s. vietnam Peisuje înnoite în Delte Mekonguluistrucții mecanice, mașini agricole, mărfuri de larg consum etc. O treime din producția industriei naționale a Vietnamului se făurește aici, într-o originală sinteză de „nou" și „vechi", lingă mărfurile purtînd sigiliul tehnicii avansate, al automatizării șiț robotizării, un loc de mare însemnătate fiind rezervat micii indusțrii tradiționale, producției cu caracter artizanal. Fabrici de ceramică,, de splendide vaze ornamentale, fastuos decorate, de mobilă și de diverse obiecte sculptate în lemn prețios de teck, cu inserții de fildeș sau de sidef (acum mai. mult de sidef, fildeșul fiind vînat de vechii stăpîni ai țării, de colonialiștii francezi și de intervenți’oniștii americani cu hră- pâreața tenacitate cu care, în jungla Mekongului, au fost exterminate panterele, tigrii și pasărea paradisului), aduc în palmaresul noii industrii acea nuanță de har și migală care face atuul de rafinament al artei vietnameze. Sint obiecte care provoacă încîntarea, dar și deruta cercetătorului, cînd află că numai unuia dintre ele artizanul sculpturii în lut sau în teck îi consacră trei, cinci, șapte luni, așa cum un creator arboricol, unul din sutele care se ocupă de marile parcuri ale orașului, dedică unei plante decorative (e drept, cu valoare de unicat) luni, uneori chiar și ani, cu ambiția calmă a perfecțiunii duse la limita cea mai de sus.Noul accent, industrial, al metropolei se vede cel mai bine la orele dintre schimburi, cînd cei 300 000 de muncitori ai uzinelor și ceilalți lucrători ai orașului, călări pe biciclete și pe motociclete sau înghesuiți în sprintene „lam“-uri (autobuze-tricidete cu motor, care produc un vacarm infernal), blochează pur și simplu străzile, chiar și marile bulevarde străjuite de cocotieri monumentali și de clădiri de toate tipurile și proporțiile, de la „chalet“-uri în stil Renaissance la căsuțe în care, dincolo de ușile-

draperii țesute din bețișoare de bambus, trăiesc într-o singură încăpere familii cu trei generații. Moștenirea vechiului regim e. din acest punct de vedere, dintre cele mai sumbre, anchetele municipalității depistînd, la ceasul de față, nu mai puțin de 46 000 de familii ce trebuie urgent strămutate din cocioabele aglomerate în bidonville-uri de-a lungul celor șase afluenți ai Saigonului. Aici sînt și punctele în care se concentrează eforturile ridicării de noi locuințe. într-un astfel de loc, în sectorul Fu Nhuan, am vizitat un microcartier de locuințe (45 de case cu cîte trei încăperi, cu ziduri de cărămidă și pavaje de dale ceramice, cu electricitate, încălzire, apă curentă, curte interioară pentru arbori și flori) ridicate în doar 45 de zile. în vecinătatea lor, blocuri cu 3 și 4 etaje (nu mai mult, căci oțelul și fierul-beton necesare construcțiilor masive sînt rare în zonă, deci foc de scumpe), unele isprăvite, altele in stadiu de șantier. Se desfășoară eforturi constructive intense, surclasate însă, cel puțin deocamdată, de nevoi In continuă creștere. Orașul anului 2000 va avea, ni se spune, circa 5 milioane de locuitori, deci construcția de case și blocuri e una dintre cele mai presante probleme din cîte se pun în fața edililor.Cîteva zile mai tîrziu, la Saidec, capitala provinciei Dong Thap (una din cele opt provincii, tnglo- bînd peste 32 000 imp și aproape 10 milioane de locuitori, care alcătuiesc Delta Mekongului), întîlnim aceleași preocupări constructive, vizind și noile locuințe, dar și croirea de drumuri prin mlaștinile în care abundă ținutul, și arcuirea de poduri peste păienjenișul de rîuri și canale de irigații, unele de dimensiunea unor rîuri, care traversează vastele șesuri cu „orez flotant", unduind prin apă ca firele de mătasea broaștei, și livezile de cocotieri, bananieri, portocoli, man

darini, arbori de pîine, de mango etc.Din cele 2,5 miliarde de dongi care compun bugetul provinciei pe anul în curs, 1,6 miliarde sint destinate construcției de locuințe, drumuri și poduri. Nguyen The Huu, președintele Comitetului provincial de partid, ne invită să admirăm, la acest capitol, „o raritate în Delta Mekongului", și anume un drum tăiat prin mlaștini, E pentru prima oară, adaugă interlocutorul nostru, cînd s-a construit un astfel de drum, inedit în peisajul istoric al locurilor. Sîntem, cum spuneam, într-o împărăție a mlaștinilor, efect al torențialelor ploi care acoperă opt luni din an, acoperind și cîmpiile, și livezile, și așezările. (Răstimp în care oamenii satelor înecate se mută în poduri sau în „șampane", lungile bărci cu coviltire din scoarță de bambus, improvizate în locuințe). Cînd apele se retrag, pămîntul, de la o zare la alta, e o imensă mlaștină, pe care nici soarele cel mai torid n-o poate zvînta pe de-a-ntregul. Nu poți zidi pe aici așezări durabile, țarina moale refuză temeliile, tot ceea ce încearcă să înfrunte efemerul riscă să cadă sub vitregia furtunilor ivite din senin. Și totuși, cel dinții drum prin mlaștini a fost construit.Drumul leagă orașul Cao Lanh, al doilea municipiu al provinciei, cu reședința unui district din inima vastei cîmpii a Dong Thap-ului, nod vital al valorificării avuției a- gricole a ținutului. Poartă, pe hărți, numărul 36 și străbate, pe zeci și zeci de kilometri, o parte de Deltă în care, pînă nu demult, se circula doar cu barca, singura prezență umană în nesfîrșirea de ape și mîluri. E pavat cu un soi de sol roșu, metalifer, adus de departe, din munți, pe canale și rîuri, în caravane de șlepuri ; sol dur, pe care roțile mașinii noastre fișîie ca pe asfalt. A fost isprăvit în 1984, la capătul a doi ani de trudă istovitoare, și se ridică la înălțimi de 3—4 metri deasupra cîmpiei, avind și rolul de dig, punînd ordine în

apele supuse de cînd se știu doar regiei capricioase a anotimpurilor. Au lucrat la construcția lui utilaje terasiere grele, nemaivăzute prin junglă, au lucrat mii de oameni, bărbați și femei, cărînd piatră cu cobilițele și cu spinarea, sfărî- mind-o cu ciocane și cu topoare, sortînd-o și îmbinînd-o într-o structură de monolit. Orice fisură s-ar dovedi fatală, ar fi o poartă deschisă mlaștinii și apelor sugrumate, prin care acestea ar irumpe la proporții de catastrofă. Ne Încrucișăm cu camioane pline de mărfuri, cu autobuze înțesate de călători. De la geamurile unuia dintre ele, vopsit în culori bălțate (care încetinește cînd trece pe lîngă noi, prilej ca să observăm că nu e vopsit, ci tapetat cu afișe multicolore), ne fac semne femei frumoase. E o trupă de actori, una din primele, dacă nu prima care a ajuns în acea izolată capitală de district, abordabilă de veacuri doar cu barca. De-o parte și de alta a drumului, intre dreptunghiurile orezăriilor toropite de soare' și sihle întunecoase de pomi fructiferi, dispuși- în uriașe buchete sub cerul gol, au prins să se ridice primele case. încă sfioase, incă prudențe, înălțate pe piloți. de lemn, ca în zona lacustră, pipăind cu ei un „pămînt" (ieri un mii !) pe care oamenii încă nu s-au obișnuit să-1 numească astfel.în ultima seară petrecută in orașul Ho Și Min, în camera eu aer condiționat și mobilier modern a hotelului „Floare de lotus", notez o cifră pe care-o uitasem : anul trecut, provincia Donh Thap a dat o recoltă de orez de 420 kg pe locuitor, un record în istoria locurilor. O recoltă trudită din greu, concentrînd în fiecare bob sudoarea țăranului scufundat în apa orezăriilor, dar o victorie care, ca tot ceea ce se întreprinde aici, scurtează tot mai mult distanța dintre efort și răsplata lui.
Ilîe PURCARU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


