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' OBIECTIVE Șl SARCINI ECONOMICE PRIORITARE

Cu participarea tuturor forțelor de la sate

RECOLTA - STRÎNSĂ ÎN TIMP SCURT

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Delegația Bundestagului din R. F. GermaniaPreședintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, la Snagov, delegația Bundestagului din R.F. Germania, condusă de Heinz Westphal, vicepreședinte al Bundestagului, care efectuează o vizită în tara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale.Conducătorul delegației a mulțumit pentru Întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita România, de a cunoaște nemijlocit o serie de realizări ale poporului nostru.Salutînd pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că vizita delegației Bundestagului în țara noastră se înscrie în contextul bunelor relații existente între cele două țări, al dorinței lor de a le dezvolta în continuare.- De diferite planuri.în cursul întrevederii, care s,-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, au fost abordate aspecte ale lărgirii și aprofundării relațiilor de colaborare dintre România și R.F. Germania, apreciindu-se că există reale condi

ții pentru a se asigura acestei conlucrări un conținut tot mai bogat, corespunzător intereselor ambelor tari, cauzei generale a păcii. înțelegerii și colaborării între popoare.în cadrul schimbului de vederi în legătură cu aspecte ale vieții politice internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că situația actuală este de o gravitate deosebită, problema fundamentală a zilelor noastre fiind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. in primul rînd la dezarmarea nucleară. asigurarea păcii în Europa și în lume. în acest sens a fost evidențiată necesitatea de a se face totul pentru ca în cadrul, negocierilor sovieto-americane de lâ Geneva să se ajungă la acorduri corespunzătoare în direcția opririi înarmărilor nucleare și militarizării Cosmosului.A fost relevată însemnătatea deosebită a soluționării pe cale pașnică, prin tratative,, a stărilor conflictuale, a tuturor problemelor litigioase dintre state. Referindu-se la situația

din Orientul Mijlociu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat importanța intensificării eforturilor pentru realizarea unei păci drepte și durabile în această regiune, corespunzător intereselor tuturor popoarelor. Președintele României s-a pronunțat pentru organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.în timpul convorbirii s-a apreciat ’ contribuția importantă pe care parlamentele și parlamentarii din cele două țări au adus-o și o pot aduce, în continuare, la dezvoltarea colaborării româno—vest-germane,la soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor complexe ale lumii contemporane.La întrevedere au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, deputați.A fost prezent ambasadorul R. F. Germania la București, Hartmut Wolfgang Schulze-Boysen.
Ambasadorul Republicii Arabe Yemen

Datorită condițiilor climatice deosebite din această vară — lipsa precipitațiilor însoțită de temperaturi ridicate — dezvoltarea culturilor este mai avansată cu aproximativ două șăptămîni față de alți ani, situație ce influențează și va influența in continuare desfășurarea strîngerii recoltei. Evident, în aceste condiții, recoltarea culturilor prășitoare va începe și chiar a început mai devreme, cu toate implicațiile care decurg de aici. Așa cum a indicat conducerea partidului, organele și organizațiile de partid au datoria de mare răspundere de a concentra, în aceste zile, eforturile oamenilor muncii din agricultură la recoltarea neîntîrziată a tuturor roadelor cîm- pului, grădinilor și livezilor, la transportul și depozitarea cu grijă a produselor spre a se evita orice pierderi. Deși ne aflăm încă în luna august, se desfășoară lucrări specifice toamnei : recoltarea florii-soarelui, iar in unele județe — și a porumbului. Iată de ce este de cea mai mare importanță ca prin participarea Ia muncă a cooperatorilor,- a celorlalți locuitori ai satelor, prin folosirea cu randament a mijloacelor mecanice, fiecare zi să marcheze un avans substanțial la executarea tuturor lucrărilor de sezon.în momentul de față, sarcina cea mai urgentă o constituie încheierea cît mai rapidă a recoltării acelor culturi care nu mai admit nici un fel de amînare : orzoaica de primăvară. ovăzul, fasolea și inul pentru ulei. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă în seara zilei de 27 august orzoaica de primăvară a fost strînsă de pe 81 la sută din suprafața cultivai;!. întârzieri in e- fectuarea acestei lucrări înregistrîn- du-se în județele Harghita și Maramureș. De asemenea, ovăzul a fost strîns de pe 82 la sută din supra

Șl FAR A PIERDERI!față, restanțele fiind localizate în județele Cluj, Sălaj, Mureș, Harghita. Bistrița-Năsăud. Maramureș și Suceava. Cît privește fasolea pentru boabe, aceasta a fost recoltată de pe 88 Ia sută din suprafața cultivată, unitățile, agricole din județele Olt, Giurgiu, Tulcea, Buzău, Prahova. Dîmbovița, Gorj, Galați și sectorul agricol Ilfov încheind această lu
© Accelerarea la maximum a ritmului de recoltare 
la culturile de vară, astfel încît întreaga producție 
să fie pusă neîntîrziat la adăpost ® La strîngerea 
florii-soarelui să se lucreze intens, mecanic și ma
nual, în funcție de stadiul coacerii © Pe măsură ce 
lanurile ajung la maturitate, să se treacă din plin la 
recoltarea porumbului, îndeosebi pe terenurile ce 

urmează să fie însămînțate

crare. Cele mai mari restanțe-se înregistrează in unitățile agricole din județele Bihor, Argeș, Vaslui, Neamț și Botoșani — din. zona a doua, iar în cele din zona a treia recoltarea este abia la început. Concomitent cu măsurile ce trebuie luate in vederea încheierii grabnice a recoltării fasolei, este necesar să fie intensificate treieratul, transportul și livrarea acestui produs.în actualitate este acum recoltarea florii-soarelui de pe cele 455 670 hectare cultivate în acest an în unitățile agricole. Cu toate că, datorită timpului călduros și uscat semințele acestei plante au ajuns mai repede Ia. maturitate față de alți ani, pînă in seara zilei de 27 august recolta a fost strînsă de pe numai-27 la sută din suprafața Cultivată. în unitățile agricole din județul Olt'floarea-soa- 

relui a fost recoltată de pe 95 la sută din suprafața cultivată, iar în județul Dolj — de pe 88 la sută. Condițiile climatice din acest an au determinat ca, în multe lanuri, alături de capitule ajunse la supracoacere să se găsească altele cu semințele deplin formate, dar încă verzi, ceea ce impune ca strîngerea acestei culturi să se facă diferențiat, după teh

nologia stabilită de organele agricole de specialitate. Astfel, în lanurile coapte neuniform, capitulele care nu s-au copt pe deplin trebuie adunate separat, puse la uscat, treierate staționar, iar concomitent combinele să intre în lanurile coapte. Este greșită practica acelor specialiști și cadre de conducere din unitățile agricole care așteaptă să se brunifice toate plantele din lan, ceea ce poate genera scuturarea semințelor. Alegerea momentului optim de recoltare a florii- soarelui este foarte importantă pentru evitarea pierderilor și, de aceea, specialiștii au datoria să urmărească permanent starea fiecărei porțiuni de lan și să decidă cu răspundere unde și cum să se lucreze la recoltat.Zilele acestea a început și culesul porumbului, care ocupă cea mai mare suprafață dintre culturile pră

sitoare. Și la porumb există o mare diversitate de situații în ce privește dezvoltarea plantelor și maturizarea știuleților. Iată de ce, mai mult decît în alți ani, este necesar să fie organizat culesul manual la porumb, lucrare la care să fie mobilizați toți locuitorii satelor. De a- semenea, conținutul diferit de umiditate al știuleților impune ca sortarea acestora să se efectueze cu cea mai mare răspundere, astfel încît să se poată face o depozitare corespunzătoare, să se evite orice pierderi în timpul păstrării.Din aceste zile cînd lucrările agricole se aglomerează foarte mult, iar interesele economiei naționale, ale întregii societăți impun ca recolta acestui an să fie strînsă în termene cît mai scurte și fără pierderi, este absolut necesară mobilizarea la muncă > a tuturor cooperatorilor, mecanizatorilor, a celorlalți locuitori ai satelor. Așa cum a subliniat în repetate rînduri conducerea partidului, sînt momente cînd recolta nu poate aștepta și, de aceea, la stringerea ei trebuie să participe toți, absolut toți cei care trăiesc și muncesc Ia sate. întrucît începe o perioadă de muncă foarte intensă, volumul lucrărilor de executat sporind de la o zi la alta, este nevoie ca organizațiile de partid, dovedindu-și pe deplin capacitatea lor organizatorică, să mobilizeze toată suflarea satelor la culesul și transportul recoltei. în spiritul Legii cu privire la organizarea producției și a muncii în agricultură, birourile executive ale consiliilor populare au datoria să stabilească sarcini precise pentru toți locuitorii satelor, care să fie îndeplinite exemplar. Pretutindeni, este necesar acum să se muncească cu toate forțele, din zori și pînă seara tirziu. • pentru strihgărea,' transportul și înmagazinarea în timp cit măi scurt a recoltei acestui an.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Aii Kassim
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe Mohamed Taoufik Kabbaj, ambasadorul Maro
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe ambasadorul Republicii Irak la
CONDUCĂTORULUI IUBIT ȘI CUTEZĂTOR AL PARTIDULUI 

ȘI AL TĂRII - SENTIMENTELE DE ÎNALTĂ PREȚUIRE 
ȘI PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ ALE ÎNTREGULUI POPOR 

înflăcărate mesaje și telegrame de felicitare adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției 
de
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eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă
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Al-Mansour, ambasadorul Republicii Arabe Yemen la București, în vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii
Ambasadorul Maroculuicului în România. în vizită de rămas bun, cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.

Ambasadorul Republicii IrakConvorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
București, Badri K. Al-Galgawi, in vizită de rămas bun, cu prilejul. încheierii misiunii sale în țara noastră. 

misiunii sale în țara noastră. A avut loc o convorbire care s-a desfășurat. într-o atmosferă cordială.
Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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ȚĂRII-CIT MAI MULT TIJEI!
Creșterea producției de țiței constituie, după cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, una din direcțiile majore de acțiune pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice a țării. Evidențiind marile răspunderi ce revin ogmenilor muncii din industria petrolieră în realizarea integrală a planului pe acest ultim an al cincinalului, secretarul geheral al partidului și-a exprimat convingerea că petroliștii- își vor onora angajamentele și vor demonstra că, intr-adevăr, știu să răspundă sarcinilor și chemării puse de partid, de popor.in cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii 

desfășurate recent în toate schelele de producție petrolieră, examinind cu exigență rezultatele activității lor din primul semestru, petroliștii s-au angajat să muncească cu abnegație și răspundere pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a sarcinilor de plan din acest an, punînd astfel o bază trainică trecerii la înfăptuirea obiectivelor prevăzute de cel de-al Vlil-lea cincinal.Ancheta de-astăzi a „Scînteii" înfățișează cîteva din preocupările și acțiunile întreprinse de colectivele muncitorești din schelele de producție petrolieră Videle și Clejani pentru sporirea producției de țiței, pentru realizarea in bune condiții a planului pe acest an.
LA SCHELA VIDELE

Sondele - vechi sau noi - 
exploatate cu indici superiori

La realizarea producției de țiței, un rol de mare însemnătate II au brigăzile de intervenție, chemate să repună sondele în funcțiune cu maximă operativitate. în fotografie : brigada de intervenții condusă de Victor Avădanei, de la schela ClejaniFoto : Sandu Cristian

Pbrnind de la necesitatea sporirii producției de țiței, oamenii muncii de la Schela de producție petrolieră Videle, județul Teleorman, și-au intensificat eforturile pentru exploatarea intensivă a rezervelor de hidrocarburi din această parte a cîm- piei române. în vederea recuperării restantelor și realizării integrale a planului de producție pe acest an. comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au întocmit un program de măsuri menite să ducă la mai buna funcționare a instalațiilor din dotare, la folosirea cu indici superiori. a întregului, fond de sonde, vechi și noi.„Practic, urmărim și analizăm zilnic producția obținută la fiecare sondă și de către fiecare brigadă din cadrul schelei — ne spune ing. Gheor- ghe Marinică, directorul schelei. în funcție de rezultate, stabilim programele tehnologice care determină utilizarea optimă a capacității zăcămintelor și a echipamentelor mecanice de fund și de suprafață. în aceste condiții, prin aplicarea operativă a 952 măsuri geologo-tehnice (schimbarea parametrilor de pompaj, consolidări împotriva viiturilor de nisip, tratamente tensioactive etc.) pentru stimularea debitului sondelor, s-au extras în plus în perioada iunie— august 3 233 tone țiței".„Cele mai bune rezultate în activitatea de intervenții — ne-a informat tovarășul Radu Alecu, secretar adjunct al comitetului de partid — le-au obținut, formațiile conduse de maiștrii George Andrei. Ștefan Popescu. Radu Culman și sondorii-șefi Stan Văduva. Gheorghe Preda. Victor Burcea și Ion Sterea. O atenție deosebită se acordă punerii în valoare a noilor zăcăminte, prin darea cît mai rapidă în exploatare a noi sonde. în acest scop, eforturile petroliștilor sînt concentrate .în direcția scurtării cu două-trei zile a termenelor de efectuare a probelor de producție la fiecare sondă".Pînă în prezent au intrat în funcțiune 114 sonde noi. alte zece aflîn- du-se In diferite stadii de execuție. Pentru prima dată în zona aceasta 

se forează la adîncimi foarte mari ; de pildă, pe zăcămintul Hirlești. săpăturile la sonda 6 030 au ajuns la 5 300 metri și lucrările continuă. La peste 6 300 metri se preconizează adîncimea sondei 6 016. pe zăcămîn- tul Salcia, sondă la care forajul se află în curs de execuție.Chemarea de a da tării cît mai mult țiței îi mobilizează puternic pe petroliștii schelei Videle. Cu ajutorul unor tehnologii moderne, de mare eficientă, ei se străduiesc șă aducă la suprafață o cantitate, cît mai mare de petrol. Foarte recent, in zona Ciolănești s-a trecut la aplicarea tratamentelor termo-gazo-chi- mice. Metoda s-a aplicat la 31 sonde, al căror debit a sporit astfel cu 261 tone țiței pe zi. Potrivit unui program special, această tehnologie se va extinde și la alte sonde, Tot pentru prima dată, aici a început efectuarea tratamentelor cu Moldo- tan. pentru combaterea viiturilor mari de apă din zona Ciuperceni.Un program prioritar vizează extinderea pe scară industrială a combustiei subterane. în acest context consemnăm că la nouă sonde din parcul 10 se injectează circa 170 000 mc de aer pentru întreținerea arderilor subterane și aducerea țițeiului la suprafață. Această tehnologie se va extinde pînă la sfîrșitul anului la încă patru sonde. Se acționează în același timp pentru efectuarea lucrărilor de mărire â stafiei de compresoare Videle-Est ; în aceeași zonă se construiește încă o asemenea stafie nouă pentru exploatările din zăcămintul Sarmatian 11.Din discuțiile cu muncitori, maiștri și specialiști din schelă am reținut că întregul colectiv este conștient de faptul că nivelul producției zilnice de țiței — care în luna august a atins cele mai inalte cote din acest an — depinde in primul rînd de efortul propriu, de modul în care sînt exploatate zăcămintele, de
Petre CRISTEA 
Stan ȘTEFAN

(Continuare in pag. a II-a)

Toate localitățile patriei au cunoscut înfloriri fără precedent in „Epoca Nicolae Ceaușescu", municipiul Rîmnieu Vilcea fiind un exemplu edificator, Foto : Eugen Dichiseanu
MĂSURI DE LARG INTERES CIVIC

peotni înflorirea tuturor zonelor și localităților patriei
Gînduri și ecouri de la cititorii „Scînteii" pe marginea proiectului de Lege privind autoconducerea, 
autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale

Document de mare însemnătate — care vizează domenii de larg interes civic și creează un cadru juridic superior pentru perfecționarea activității consiliilor populare — proiectul de Lege privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale a fost primit de
opinia publică din țara noastră cu largă adeziune și vie satisfacție. Pătrunzîndu-i sensul și rațiunea, cetățenii înțeleg că sînt nemijlocit interesați în dezvoltarea și înflorirea propriei lor localități, că ei și numai ei sînt primii — și exclusivii — beneficiari ai obiectivelor so- cial-edilitare care se vor construi sau amenaja

— in plus fată de ceea ce se va edifica din resursele centralizate ale statului __ prin fireasca și necesara lor contribuție bănească și in muncă.Acesta este spiritul ce caracterizează și gin- durile exprimate de o seamă de cititori ai „Scinteii" pe marginea proiectului de lege.
„Eforturile statului — susținute 

mai substantial și prin participarea 
noastră, a tuturor!64

„Prevederi realiste, 
cu caracter practic, 

în folosul concret al cetățenilor44La fel ca toți locuitorii patriei, am luat cunoștință de conținutul proiectului de Lege privind autoconducerea, autogestiunea economico- financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale. Consider că este un proiect de lege binevenit. în etapa de puternic avînt creator pe care o parcurgem, cind toate zonele tării înregistrează o dinamică dezvoltare economico-so- cială, este necesar — cum se subliniază și în proiectul de lege — ca marile eforturi financiare pe care le face statul să fie mai substanțial susținute și de eforturile noastre, ale cetățenilor.Noi, cei care trăim și muncim în municipiul Drobeta Turnu-Severin, ne mîndrim cu ceea ce s-a înfăptuit în anii socialismului și cu deosebire după Congresul al. IX-lea. de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste. Fiecare vizită de lucru a conducătorului partidului și statului nostru în această străveche așezare românească a însemnat o nouă și puternică etapă în dezvolta

rea șa economico-socială : s-au extins și modernizat unitățile industriale existente, au apărut altele noi, reprezentative, cum sînt Sistemul hidroenergetic și de navigație Por- țile_ de Fier I. Combinatul de celuloză și hirtie, întreprinderea de anvelope, Fabrica de aparate de măsură și control și altele, care au sporit considerabil potențialul economic al municipiului. Totodată, s-au înălțat moderne obiective social-cultura- le. s-au conturat mari cartiere de locuințe. Numai in cartierul Crihala unde s-au construit peste 15 000 de apartamente, locuiesc în prezent peste 40 000 de oameni ai muncii. Cît întreaga populație a orașului Drobeta Turnu-Severin în anul 1965 ! S-a îmbogățit, de asemenea, zestrea edilitar gospodărească a municipiului.Toate acestea, și încă multe altele, au impus mari eforturi materiale
Jeane MEGANmaistru la întreprinderea de vagoane din Drobeta Turnu-Severin
(Continuare în pag. a IV-a)

Locuitorii comunei noastre au primit cu deosebit interes și deplină adeziune proiectul Legii privind autoconducerea, autogestiunea 'economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale. Noi, cei ce trăim și muncim în cele 13 sate componente ale comunei Dobra, ne dăm bine seama că, prin prevederile sale, noua lege va veni direct în sprijinul înnoirilor ce le preconizăm a le aduce în localitatea noastră — înnoiri ce se vor adăuga numeroaselor realizări de pină acum inregistrate pe plan edilitar-gospodăresc.Aș vrea să spun că și pină a- cum cetățenii comunei noastre au participat prin contribuție bănească și in muncă la efectuarea unor lucrări de interes obștesc. Astfel, cu toții ne mîndrim de noul centru civic al comunei, in care blocurile noi, moderne, sediul consiliului popular, unitățile comerciale și prestatoare de servicii, căminul cultural și alte obiective social-culturale se înscriu atît de armonios în arhitectura locală. La ridicarea acestor obiective 

au participat sute de cetățeni și meseriași ai comunei. Dar tot atît de adevărat este și faptul că alți cetățeni, sub un motiv sau altul, s-au sustras de la efectuarea unor lucrări.Citind proiectul de lege publicat în presă, am apreciat în mod deosebit realismul prevederilor propuse, caracterul lor practic, concret. Se arată limpede cum poate fi folosită contribuția cetățenilor (bănească și în muncă), se nominalizează lucrările de folos și interes obștesc ce se pot realiza pe această cale. Iar faptul că lucrările din contribuția bănească „se includ în planul național unic de dezvoltare economico-socială" — așa cum se prevede în articolul 30 — dă garanția finalizării lor. asigurîndu-se totodată și „materialele, utilajele și obiectele de inventar necesare".în cazul comunei Dobra, putem
Eugenia LAZARprimarul comunei Dobra, județul Hunedoara

(Continuare în pag. a IV-a)
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Lucrările agricole—desfășurate exemplar!

LEGUMELE DIN GRĂDINI -
CÎT MAI REPEDE LA CONSUMATORI!Din grădini se culeg, in aceste zile, cantități apreciabile de legume. Ponderea o dețin, curii este și normal, tomatele destinate, atit piețelor pentru a fi puse la dispoziția consumatorilor, cit și fabricilor de conserve in vederea prelucrării lor. sub formă de pastă și suc. Cum se desfășoară recoltarea și transportul acestora din grădini la consumatori ? Iată ce relatează în acest sens corespondenții noștri din județele Brăila și Călărași :

Muncă temeinic organizată, 
rezultate pe măsură

Este necesar să precizăm, chiar de la început, că in județul Brăila tomatele ocupă o suprafață mare, de 2 384 hectare, adică circa o pătrime din totalul suprafețelor cu culturi legumicole. Pe măsura acestui important potențial sînt și sarcinile de producție : vor fi livrate la fondul de stat peste 68 000 tone tomate, din care pină în ziua de 26 august inclusiv au fost date 16 000 tone. Pînă in prezent, de pe cele 850 hectare cultivate cu tomate timpurii s-au recoltat, livrîndu-se la export 4 360 tone . Tomatele de vară-toamnă (1 487 hectare) se prezintă într-o stare de vegetație foarte bună, iar cele cultura stadiul rii maxime și al formării fructelor. Am urmărit cum decurg re-, col tarea tomatelor în mai multe unități producătoare. precum și desfășurarea procesului de prelucrare la întreprinderea de producție și industrializare a legumelor și fructelor Vădeni.I.A.S. Dunărea este una din cele mai importante unități cultivatoare de tomate. La ferma nr. 5. condusă de Vasile Bizubac. grădina este plină de rod. S-au recoltat pină in prezent 260 tone din planul de 885 tone de pe cele 33 hectare. „Ne-am realizat integral sarcinile la export — ne spune șeful fermei — livrînd 67 tone. De asemenea, pentru piață am livrat 40 tone, iar pentru industrializare— 153 tone. Estimăm că față de producția medie planificată de 25 tone la hectar, vom obține un plus de circa 10 tone". Constatăm că se recoltează cu grijă toarte fructele care aii ajuns la un grad corespunzător de coacere. Reținem, de asemenea, faptul că ferma colaborează bine cu I.L.F., recolta fiind preluată prompt și livrată direct pe, piață sau ,1a întreprinderea, preluprătoare,.,fără a mai poposi în depozite. 6 activilă-" te susținută se desfășoară, și la fef- ima nr. 7 condușii-.ajIȘjjihgihprul^tanL cu 'Mazîlu.' care a depășit cu 25 tone livrările de tomate la export și a furnizat pieței pînă în prezent 114 tone. Aici însă aveam să fim surprinși de o situație exprimată astfel de șeful fermei : „Astăzi f26 august) nu recoltăm tomate deoarece nu sîntem „prinși" în graficul de livrare. Am putea recolta și livra cel puțin 3 tone". Așadar, graficul

a doua inflori- dinse află in

livrare nu este corelat perfect

BRAILA

decu. situația din cimp. Ni s-a spus că „tomatele nu se vor degrada pînă mîiiie". dai’ finind seama de faptul că în perioada imediat următoare tomatele . se voi' coace exploziv. este firesc să anticipăm că a- ceste amînări la livrare vor produce unele greutăți fermei.La ferma nr. 12 Cazasu. a asocia- tiei economice de stat și cooperatiste 1 Mai. activitatea este axată în prezent pe recoltarea tomatelor, care ocupă 100 hectare. Asistăm la recoltarea roșiilor direct în conteinere, care sînt descărcate mecanizat in camioane. „Este un nou transport către l.P.I.L.F. Vădeni. unde livrăm zilnic cîte 60 tone — ne spune șeful fermei. Stan Popa. Avem 120 de oameni la recoltat. Incepind vom livra cite 80 septembrie — cîte Față de producțiade la 28 august tone, iar de la 1 100 tone pe zi. ... . ..______ ....de 30 tone la hectar, vom realiza 40 tone". >Un alt popas îl facem la l.P.I.L.F. Vădeni. care are o capacitate de prelucrare a tomatelor de pină la 1 200 tone pe zi. Recent, aici a fost pusă în funcțiune cea de-a 5-a linie de pastă. Totuși. în ziua de 26 au- gust, pină la ora 9,30 nu. venise în întreprindere nici o mașină cu tomate. în ziua respectivă, din cele 422 tone tomate planificate să fie industrializate s-au realizat doar 224 tone, datorită faptului că. așa cum ne-a precizat tovarășul Toma Tri- fonescu. inginer-șef al trustului horticol. I.T.A. și întreprinderea de transport special pentru agricultură si industrie alimentară nu au asigurat. în totalitate, mașinile planificate pentru transportul recoltei.Se impune, așadar, din partea unităților producătoare.. a unităților d.e transport, a tuturor factorilor ,de răspundere și. in-primul rind., a truș'-. . " ■ tUlui horticol, o implicare mal responsabilă în această campanie de recoltare a tomatelor, care, așa cum apreciază specialiștii, va ajunge la punctul maxim în următoarele două- trei săptămînd, ceea ce va face necesară o concentrare masivă de forțe la recoltare și transport.
Comeliu IFR1Mcorespondentul „Scînteii''

Transportul tomatelor să decurgă 
in același ritm cu recoltarea

că roșiile acestea nu corespund exigențelor consumatorilor din București, de aceea le-am refuzat !“. După părerea celor de față, roșiile sint bune. în cele din urmă, inginerul Nicolae Dinu, directorul trustului horticol, spune că vor fi trimise mașini de la I.T.A. care să transporte marfa la I.P.LL.F. Oltenița în vederea industrializării".Revenim, in ziua de 24 august, ora 11,15 să vedem ce s-a mai în.timplat cu roșiile de la ferma 5. Ca să ciști- ge timp, asociația Cuza Vodă a trimis dis-de-dimineață două transporturi din parcul propriu la fabrica de la Oltenița. Și bine a Jfăcut, deoarece pină la ora 12 de
CĂLĂRAȘI

în plină campanie de recoltare a legumelor, județul Călărași a primit de la Direcția generală economică a horticulturii un program-cadru care cuprinde măsuri menite să asigure aprovizionarea Capitalei cu legume. Programul a fost îmbunătățit conform situației de pe teren, cu acordul și participarea delegatului direcției, economistul I. Lichian, detașat pe toată perioada campaniei de recoltare la Călărași. Colaborarea a început . bine. Un. telex stabilea că, incepind cu 22 august, în județul Călărași vor veni zilnic din București — de la I.L.F. Berceni, I.L.F. Militari și Oficiul „Fortuna" — 60 de mașini ca să preia marfă, în special tomate.Cu prilejul raidului pe care l-am efectuat, incepind chiar cu ziua de 22 august. am constatat că în cîmp sint cantități foarte mari de roșii culese, in lădițe, în plin soare, loacelor de în ziua de de 60 de mașini, din București. au sosit doar 6. Conducătorii auto solicită ,n<u tomate, ci pepeni. La asociația economică Jegălia, de unde se pot ridica zilnic cel puțin 50 tone roșii, am întilnit aspecte semnificative. La ferma 6, condusă de inginera Mihaela Stăncescu, erau peste 60 de lădițe cu roșii sortate cu grijă. Discuții aprinse cu conducătorul autovehiculului 24-B-681, care a venit încărcat cu box.paleți pentru pepeni. La 22 august, pînă la prînz, la ferma nr. 7 au venit două mașini, tot . pentru pepeni. Economista fermeiAngela Gheorghiu, de la care avem aceste informații, ne spune : „în asemenea cazuri sîntem obligați să oprim sortarea. iar forța de muncă șă o folosim în altă parte".„Incepind de astăzi (22 august) — ne spune inginerul Stamate Stamu, directorul asociației economice Cuza Vodă, jjutem să livrăm zilnic 50 țle .. tone-toinate pentru Capitală". Păr- * curgem terenurile fermelor și pan- ă slatâm că, in cimp. sint sortate și așezate'aproape 2 000 de lădițe cu-, roșii. Ne oprim la ferma nr. 5, unde se află 10 tone de tomate. Economista Ecaterina Fundeanu ia la in- tîmplare o ladă cu roșii și o prezintă directorului. „Ce au roșiile astea, tovarășe director, de nu vrea tovarășul delegat să le primească Așa aflăm că delegatul direcției generale horticole se găsește in unitate și revenim din nou asupra subiectului. „Consider — ne spune delegatul —

în așteptarea mij- transport. Așadar.22 august, . in loc

la Călărași a venit ‘ o singură mașină să preia roșii pentru fabrică, în ceea ce privește roșiile pentru Capitală, pe la ora 11 s-a prezentat la sediul asociației, conducătorul auto Marin Dobre cu mașina 25-B-6737. Venea de Ia C.A.P. Independența să-i semneze și lui cineva delegația pentru că acolo tot n-a găsit pe nimeni și tot n-a luat nici o legumă. Bine s-a gindit să vină la Cuza Vodă pentru că a fost încărcat urgent cu 500 de lădițe, incit n-a făcut drumul degeaba.La sediul trustului horticol consemnăm citeva cifre , din ......operativă. în zilele de 24 și 25 august trebuiau livrate Capitalei 210 tone de legume. S-au livrat 168,8 tone, din care 10,5 tone tomate, față de 140 tone cit a fost planificat. Deci nici 10 la sută din plan. Nici. nu este de mirare ! Așa cum am văzut pe teren, mașinile vin la întîmplăre. conducătorii auto refuză practic să ridice roșii și ardei, iar județul Călărași poate să ofere Bucureștiului 1000 tone de tomate zilnic, dar nu să le și transporte.După cum s-a văzut, în raidul nostru am‘urmărit, în primul rînd, problemele legate de transportul tomatelor. aceasta fiind una din prioritățile comandamentului județean pentru agricultură. Județul Călărași are anul acesta condiții să îndeplinească planul la livrări Ia acest produs. Recolta este bună. Este necesar să se organizeze .mai bine. transportul. Zilele acestea s-au făcut noi suplimentări de motorină, astfel incit legumele din grădini vor putea și trebuie să ajungă repede la destinație.
Rodtea SIMIONESCUcorespondentul „Scînteii"

situația

In secția montaj întrerupători ă întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală Foto : Sandu Cristian
PRIN EFORTURI SUSȚINUTE, 

RESTANȚELE LA PRODUCȚIA FIZICĂ 
POT Șl TREBUIE SĂ FIE RECUPERATESe poate spune că întreprinderea de utilaj . tehnologic . din Bistrița, unde lucrează peste 4 900 de muncitori și specialiști, iar nomenclatorul de fabricație cuprinde anual peste, 2 000 de produse diferite, în principal unicate, este nu numai o unitate cu un profil de producție complex, ci și cu un rol de mare însemnătate pentru realizarea unor importante obiective de investiții ale țării. De bună seamă, realizarea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe acest an hotărîtor al cincinalului .impune înainte de toate, funcționarea ireproșabilă a întregului mecanism productiv și îndeosebi, a principalelor sale sectoare de fabricație — sectoarele calde și de prelucrări,, precum și o bună aprovizionare teh- nico-materială a tuturor locurilor de muncă.Am făcut aceste precizări, deoarece in cele 7 luni care au trecut de la începutul anului, ca și în primele două decade din luna august, constructorii de mașini bistrițeni nu au reușit să-și onoreze prompt si in totalitate unele contracte, tocmai datorită definitivării cu întîrziere a portofoliului de comenzi, ceea ce nu a permis fundamentarea și contractarea la timp a bazei materiale. După cum. cu întîrziere s-a asigurat și pregătirea tehnologiilor. în special la utilaj metalurgic, părți specifice pentru centrale electrice și armături. Mai exact, datorită acestor -deficiențe.'. in perioada amintită, s-a înregistrat' o restantă la produc-" tiă fizică de 964 tone otel. 1'701 tone piese turnate. 1 259 tone utilaj energetic și 630 tone armături, produse principale fabricate; in această întreprindere.

si o serie de dispozitive de rotit vl- role și de asamblat corpuri, al căror montaj a fost terminat de curind.în vederea efectuării cauciucări-- lor Ia unele tipuri de rezervoare, unitatea bistriteană a achiziționat o autoclavă de vulcanizare de mare capacitate, eliminîndu-se astfel multe dintre greutățile pe care le generează efectuarea acestei operații la întreprinderea „Anticorozivul" București. Tot pentru creșterea mai substanțială a producției au fost redimenșionate formațiile de muncă la sectorul utilaj hidromecanic, s-a extins forma de organizare si retribuire a muncii in acord global, iar in sectoarele calde a început să se aplice un minuțios program 'de măsuri care, in esență, vizează menți-

tisfăcătoare, disciplina muncii și tehnologică, respectîndu-se doar partial, ceea ce' se răsfrînge negativ asupra ritmului de producție si a eficientei economice. Aici .se pare că „aisber- gul“ justificărilor și al motivațiilor de tot felul nu a trecut printr-un serios proces de topire, pentru a lăsa loc acțiunilor concrete menite să asigure înfăptuirea unui obiectiv precis : realizarea pînă la sfîrșitul anului a unei producții lunare de cel puțin 1 400 tone. otel, brut și 650 tone piese turnate bune, cantități absolut necesare pentru asigura un ritm de producție rior în celelalte sectoare ale prinderii. a se supe- intre-
ne

La întreprinderea 
de utilaj tehnologic 

din Bistrița

nerea în perfectă stare de funcționare a liniilor automate de turnare. întreținerea exemplară a celorlalte utilaje conducătoare.

Nu de etajere este 
voie, ci de subansamble de 
la colaboratori. La secțîa ut,laj chimic și. in special. Ia aceea de utilai metalurgic, spatiile de producție sînt realmente sufocate de o gamă deosebit de diversă de produse neterminate.— Am cerut conducerii întreprinderii. care ne-a înțeles, aprobarea construirii unor rafturi pentru a putea depozita reperele cu gabarit mic si. a descongestiona astfel spatiile de producție — ne-a precizat maistrul Zachei Vodă. După cum puteți constata. noi nu stăm rău cu reperele asamblate, ci cu producția finită. Pentru o serie de „nimicuri" stocăm mastodonți, deoarece nu ne sosesc la timp o seamă de repere de la alte întreprinderi cu care colaborează unitatea noastră. Un singur exemplu din multe altele. La utilajul hidromecanic, din cele 20 de pi- nioane forjate, pe care ni le datorează Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, am primit doar 5. .Or, pentru prelucrarea acestor piese dispunem numai de un singur agregat. iar ciclul de fabricație este de 45 de zile. Ca atare, este absolută nevoie ca aceste repere să ne fie livrate ngîntirziat. în momentul de fată, din cauza restantelor amintite, noi nu putem expedia șantierelor 300 tone utilaje.Intr-adevăr, nu trebuie să fii prea mare specialist pentru a-ți da seama că nu de etajere.— bune și ele — se duce lipsă în întreprindere pentru a- se asigura realizarea planului. Aceasta depinde, într-o măsură hotăritoare, de respectarea riguroasă a disciplinei contractuale de către colaboratorii întreprinderii bis- tritene, printre care „Neptun" Cîmpina, I.M.U.M. Baia Mare. „Electrotehnica" București, „Metalurgica" Iași și alți furnizori care și-au făcut o practică din a nu livra la timp reductoare și motoreductoare, echipamente de înaltă tensiune, electrozi de sudură și alte componente sau subansamble. fără de care utilajele fabricate la Bistrița nu pot fi livrate beneficiarilor.

E timpul ca „aisbergul" 
justificărilor de la sectoarele 
calde să fie topit. Discutia a- vută în hala' de prelucrări a secției de armături industriale cu șeful acesteia, inginerul Mircea Donca, și cu proiectantul loan Pașca s-a desfășurat în preajma a șase strunguri carusel ce pot prelucra piese cu diametre pînă la 1 400 mm. utilaje care însă nu funcționau, precum și a 10 agregate de strunjit vane, din care doar patru se aflau în funcțiune.— Această situație — ne-a precizat șeful secției — se datorează faptului că nu primim, la timp și tegral piesele turnate. Bunăoară, cele' 6 000 tone armături pentru dustria energetică si chimie, cite putea realiza pe an, în 7 luni reușit să producem doar 2 000 tone, iar din acestea 80 la sută le prelucrăm meșteșugărește, prin Muncă multă, costisitoare, ment scăzut. Dacă primim turnate ne vom realiza, cu dine, sarcinile ce ne revin.Cheia problemei este, așadar, la secția de piese turnate si forjate din otel din intreprindere. care are obligația să realizeze și să livreze aceste. produse atit secției de armături, cit si altor secții ale acestei unități. Diferite deficiențe constatate și in timpul documentării ilustrează că, deși in activitatea secției s-au înregistrat în ultimul timp unele progrese, totuși conducerea operativă, șefii de ateliere, cadrele tehnice nu au reușit încă să asigure o organizare corespunzătoare a producției, instalațiile fiind într-o stare tehnică nesa-

Prima urgență - realiza
rea utilajelor destinate o- 
biectivelor cu termene de 
punere în funcțiune în acest 
an. Fără îndoială, oamenii muncii din întreprindere. comitetul de partid și consiliul de conducere nu privesc cu pasivitate situația existentă. Tocmai de aceea, obiectivul central al acestor zile îl constituie aici recuperarea urgentă a restan- teloi- la utilajele destinate ' obiectivelor de investiții, cu termene de punere în funcțiune în , acest an. crearea tuturor condițiilor impuse de respectarea celorlalte obligații contractuale. în acest scop, așa cum ne relata directorul tehnic al .întreprinderii. inginerul Petre Centea. pentru asigurarea suprafețelor pro- . ductive și dotărilor tehnice necesare executării'părților specifice și construcțiilor metalice destinate centralelor termice și utilajelor pentru centralele hidroelectrice, chiar în luna august va intra în funcțiune o nouă hală. unde se vor realiza subansamble sudate și în care au fost deja organizate patru posturi, de lucru.. De asemenea, au fost achiziționate sudura

sudare, randa- piesele certitu-

8 coloane deplasabile pentru automată sub strat de flux

in- din in- am am

La recoltarea legumelor pe terenurile C.A.P. Crovu, județul Dîmbovița
TÎRGU OCNA : Complex modern de transport

subteran

■•W

La Întreprinderea „Salina" din Tîrgu Ocna, a fost construit și dat în exploatare, cu un an și jumătate mai devreme față de plan, un complex modern de evacuare a sării din subteran. Alcătuit dintr-6 galerie lungă de aproape 1 kilometru și un releu de benzi transportoare, noul complex, realizat pe baza unui proiect al specialiștilor de la Institutul de cercetări și proiectări pentru minereuri și substanțe nemetalifere Cluj-Napoca, face legătura dintre frontul de exploatare de la orizontul nr. 7 și stația de preparare, asigurînd anual evacuarea unei cantități de circa 36 000

vagoane de sare. Prin punerea în funcțiune a acestui sistem, se renunță la folosirea mijloacelor auto, fapt din care decurg multiple avantaje : economisirea anuală a unei cantități de peste 100 tone ele carburanți, sporirea capacității âe exploatare cu circa 150 000 tone de sare prin creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare a mijloacelor de transport, reducerea consumului de energie electrică și îmbunătățirea microclimatului de muncă in subteran prin înlăturarea poluării aerului cu gaze de eșapament. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii").

TĂRII
(Urmare din pag. I)operativitatea și calitatea lucrărilor de intervenții. Eforturile petroliștilor din Videle trebuie insă conjugate cu un sprijin mai substanțial din partea Ministerului Petrolului in rezolvarea unor probleme, ridicate, de altfel, și la recenta adunare generală a oamenilor muncii. Bunăoară,, de maximă urgență este ca întreprinderile antrepriză de construcții petroliere Cățelu si Ploiești să-și

BÎRLAD : Prin sporirea productivității munciiDestoinicul colectiv al întreprinderii de produse abrazive „Abrom" din municipiul Birlad raportează însemnate rezultate in întrecerea socialistă. Organizîndu-și bine activitatea, folosind la întreaga capacitate utilajele din dotare și timpul de lucru, innoind și mo- dernizind producția, colectivul bir- lădean a realizat și livrat suplimentar. de la începutul anului, o producție-marfă industrială in valoare de aproape 15 milioane lei, depășindu-și substanțial planul

la toți indicatorii economici. Au fost astfel realizate, peste prevederi, mai mult de 185 000 bucăți corpuri abrazive de diferite dimensiuni, foarte necesare domeniilor de vîrf ale economiei naționale, acest succes avînd la bază sporirea productivității muncii cu 12 110 lei de fiecare lucrător. Performanța a fost obținută in condițiile economisirii unor- însemnate cantități de materie primă, energie electrică și combustibil. (Petru Neeula, corespondentul „Scînteii").
MUREȘ : Contractele la export exemplar onorate

CIT AAAI MULT TITEI!

IJotăriți să livreze ritmic produsele destinate exportului, oamenii muncii din 15 mari unități economice mureșene au obținut realizări deosebite în lor încheiate terni. Astfel, a trecut' dinunități, între care se numără între-
onorarea contracte- cu partenerii ex- in perioada care acest an. cele 15

prinderile „Electromureș", „Prod- complex" și „Tricotex" din Tirgu Mureș, au livrat la. export, in plus față de sarcinile de plan, echipamente electrice auto, conductori electrici, utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului și alte produse în valoare de peste 50 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

concentreze activitatea la execuția tuturor'lucrărilor prevăzute in grafice la obiectivele de investiții. De asemenea, pentru efectuarea tuturor operațiilor tehnologice la sonde (acidizări, spălări, tratamente ten- sioactive) conform programelor stabilite, întreprinderea de foraj fluide și operații speciale din Ploiești va trebui să se ocupe mai mult de asigurarea mașinilor și instalațiilor necesare.
LA SCHELA CLEJANI

Sporuri de producție prin
aplicarea de tehnologii moderneIn cadrul preocupărilor pentru a da tării cit mai mult țiței, petroliștii caută cu stăruință să introducă noi tehnologii cu -ajutorul cărora sondele cu producții slabe sînt forțate să ajungă la debite sporite. Aplicarea acestor tehnologii moderne le-a permis să obțină producții apreciabile | chiar la sonde considerate epuizate. O asemenea tehnologie nouă a fost experimentată ^pentru prima dată în țara noastră, cu aproape două luni în urmă. Ia Schela de producție petrolieră Clejani, județul Giurgiu. In prezența a numeroși specialiști ai schelei, ai Trustului de foraj-extracție Bolintin și a unor cercetători de la Institutul de petrol din Cîmpina, la o sondă cu debit slab de producție s-a aplicat o operație care a căpătat, o denumire simplă, intrînd cu rapiditate în

limbajul tehnic al petroliștilor : T.G.C. (termo-gazo-chimică). Efectele au fost mai mult decit încurajatoare. A continuat experimentul și la alte sonde și producția a crescut cu 40 de tone pe zi. obtinîndu-se in acest interval de timp un spor de producție de 1 800 tone, numai ca urmare a aplicării acestei noi metode de activare a sondelor.„Această nouă tehnologie spune directorul schelei, ing. Brașov — este echivalentă, la re operație, cu producția unei noi. a cărei forare implicăcheltuieli. Tocmai finind seama de eficienta ei, într-un scurt interval de timp am aplicat-o la încă 38 de sonde. urmînd ca în continuare, pe măsură __ însușesc și stăpineșc noua tehnologie. I— 1- --

— ne Aurel fieca- sonde mari
ce toți specialiștii noștri îșisă o extindem la toate sondele

aflate în producție. Știu că în cadrul trustului Bolintin metoda a fost extinsă la toate schelele, aducînd pină acum o contribuție la producția de țiței de peste 6 000 de tone, fapt care ne încurajează in eforturile noastre de a realiza în bune condiții planul de producție pe acest an“.Pe baza unui program riguros, adoptat recent de adunarea generală a oamenilor muncii din schelă, se urmărește la fiecare formație de lucru in parte, pe fiecare sondă, acoperirea declinului natural de producție. aplicîndu-se o serie de măsuri geologo-tehnologice care în ultima perioadă au dat rezultate bune. In prima urgență se vor executa 154 de operații de intensificare a afluxului de țiței, de echipări cu filtre și fușurări. 110 operații de mărire a parametrilor de pompare și optimizare a exploatării țițeiului prin metoda gaz-lift in vederea măririi producției de țiței, se vor înlocui țevile de extracție la un număr de 100 de sonde. De asemenea. în- tr-un termen scurt se vor efectua probele de producție la sondele săpate in zona Ghimpați și se vor încheia probele de producție la zece sonde de cercetare din brigăzile 1 și 4.Cu un program de activitate ,atit de cuprinzător, petroliștii de la schela de producție Clejani sînt ho- tărîti să facă totul, așa cum a cerut secretarul general al partidului, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest an.„Am găsit și cu prilejul dezbaterilor din adunarea generală — ne spune tovarășul Marin Niță, secretarul comitetului de partid și pre- ■ ședințele consiliului oamenilor muncii din schelă — numeroase căi pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor de plan pînă Ia sfirșitul

anului. Să dau numai un singur exemplu. în brigada a 4-a treburile mergeau destul de greu, se acumulau restante mari numai din cauza unor deficiente organizatorice. Am hotărît schimbarea șefului brigăzii, incredințind această sarcină inginerului Marian Stoicea. un om dinamic. cu bun spirit' organizatoric, cu o mare autoritate în rîndul oamenilor. Efectul s-a văzut imediat într-un spor zilnic de 25—30 tone de țiței. Noul șef de brigadă a cerut oamenilor, mai presus de orice, ordine și disciplină în întreaga lor activitate, s-a ocupat cu stăruință de asigurarea operativității și, mai ales, a calității lucrărilor' de intervenții. Chiar și numai acest exemplu demonstrează convingător că realizarea planului depinde în cea mai mare măsură de modul de organizare a muncii in cadrul fiecărei brigăzi, de seriozitatea și răspunderea fiecăruia la locul său de muncă".In primele 7 luni, coeficientul de exploatare a sondelor a fost mai mic cu 5.5 la sută, față de prevederile planului, ceea ce a avut repercusiuni negative asupra producției de țiței. Tocmai de aceea, petroliștii din această schelă sint hotăriti să acționeze cu toată fermitatea și răspunderea pentru efectuarea la timp și in condiții de bună calitate a lucrărilor de intervenții la sonde, pentru înlăturarea neajunsurilor din compartimentul mecano-energetic care au generat funcționarea necorespunzătoare a unor sonde și corn- • presoare,'pentru eradicarea altor deficiente examinate in adunarea generală a oamenilor muncii. Ei sint deciși să muncească cu tenacitate și perseverentă, folosind toate posibilitățile de care dispun, pentru a realiza integral sarcinile de plan pe acest ultim an al actualului cincinal.

De la intenții — mai re
pede la fapte. A?adar’ există 0 serie întreagă de cauze, obiective și subiective, care influențează negativ desfășurarea normală a activității productive din această unitate, realizarea planului la producția fizică. O parte au și fost amintite. Nu vom mai stărui asupra lor. In schimb, socotim necesar să insistăm asupra a două probleme care, după 12 ani de la intrarea in funcțiune a intre-, prinderii, logic, nu ar mai trebui să se ridice : slaba disciplină tehnologică și in special a muncii, pe de o parte, iar pe de altă parte, implicarea nesatisfăcătoare a personalului tehnico-ingineresc în soluționarea promptă a problemelor ce se ivesc.Toate acestea soluțiile, ideile fac dovada că aici ____ ,____ , ______  novatoare depășesc prea rar stadiul bunelor intenții. De altfel, la acest prag se pare că s-a oprit și sprijinul centralei de resort din moment ce la recenta adunare generală a oamenilor muncii nu a luat parte nici un reprezentant de-al ei și nici din cadrul ministerului da resort, prezențe ce erau cu atit mai necesare dacă avem in vedere greutățile cu care se confruntă colectivul acestei unități, neajunsurile din propria sa activitate și, mai ales, rezultatele obținute pînă acum în îndeplinirea prevederilor de plan.Ținind seama de faptul că, față de primele 6 luni ale anului, in cel de-al doilea semestru producția fizică trebuie .să sporească la o serie de sortimente de la 1.4 ori pînă lă 4 ori. considerăm că a sosit momentul ca toate forțele — absolut toate forțele, inclusiv ale forurilor de resort și partenerilor cu care colaborează întreprinderea — să se concentreze ,1a maximum spre a se putea realiza exemplar aceste sarcini. Cunoscind spiritul de dăruire in muncă și de abnegație al comuniștilor. al întregului personal muncitor de la întreprinderea din Bistrița. sințem convinși că toate neajunsurile pot.fi și vor fi depășite, iar revirimentul activității productive va fi real și efectiv încă din zilele Si săptămînile următoare.

Gheorghe CR1SANcorespondentul „Scînteii
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CONDUCĂTORULUI IUBIT Șl CUTEZĂTOR AL PARTIDULUI 
Șl AL TĂRII - SENTIMENTELE DE ÎNALTĂ PREȚUIRE 

Șl PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ ALE ÎNTREGULUI POPOR
înflăcărate mesaje și telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul 

celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă

Aniversarea actului istoric de la 23 August 1944 ne dă prilejul să evocăm încă o dată, cu profund respect; bogata și impresionanta activitate revoluționară pe care dumneavoastră, 1 mult stimate și iubite1 tovarășe Nicolae Ceaușescu, ati desfășurat-o din cea mai fragedă tinerețe, lupta eroică împotriva burghezo- .moșierimii, marea dumneavoastră contribuție la pregătirea și realizarea efectivă a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, la înfringerea fascismului și eliberarea patriei. Modul strălucit în care. încă din acei ani, ați îndeplinit misiunile încredințate de partid constituie un luminos exemplu de revoluționar dirz, neînfricat, de . înflăcărat patriot, de comunist devotat trup și suflet victoriei revoluției socialiste, intereselor supreme ale clasei muncitoare, ale poporului român — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite conducător, să folosim acest minunat prilej spre a vă a- dresa acum — cînd am trecut în al 21- lea an al „Epocii Ceaușescu" — un cald omagiu și profunda recunoștință. a tuturor cetățenilor Argeșului, pentru tot ce faceți pentru țară, pentru bunăstarea și fericirea oamenilor muncii, pentru liniștea poporului român și a întregii planete, pentru mărețele înfăptuiri revoluționare obținute în încercata și înțeleaptă dumneavoastră conducere.în aceste momente solemne, cînd întregul nostru partid și popor aniversează actul istoric de la 23 August 1944 și cinstesc marile realizări obținute în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea, reînnoim angajamentul nostru de a urma neabătut , luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și luptă revoluționară și vă asigurăm că ne vom face cu toată răspunderea datoria, vom 1 îndeplini exemplar hotărîrile pe care le-a adoptat Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.La aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — moment crucial din istoria noastră națională, care a deschis drum nou României spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației socialiste și comuniste, — vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Bacău, să ne exprimăm cele mai alese gînduri și sentimente de stimă, dragoste, recunoștință și atașament fierbinte față de gloriosul nostru partid comunist, față de dumneavoastră, conducătorul înțelept, încercat și cutezător al partidului și poporului, înalt și pilduitor exemplu de pasiune și dăruire revoluționară, de înflăcărat patriotism, de muncă și luptă dîrză pentru înfăptuirea neabătută a mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului, pentru fericirea patriei și a poporului român — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R.Perioada legată de un nume scump nouă, tuturor, numită cu deplină satisfacție și legitimă mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu", a însemnat pentru strămoșescul nostru -Bacău, ca de altfel pentru toate, județele țării, o împlinire multilaterală și o ridicare fără precedent pe verticala progresului și civilizației umane. Investițiile, ce însumează aproape 100 de miliarde lei, înfăptuite în acest răstimp de referință unică, inegalabilă, au determinat creșterea producției industriale de 4,5 ori, iar a celei agricole de două ori. Știința, învățămîntul și cultura, dinamizate de gindul și fapta tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. remarcabil om politic și savant de reputație mondială, au cunoscut și ele mutații calitative esențiale. Vizitele pe care le-ați efectuat în județul nostru au constituit, de fiecare dată, prilejul unor fructuoase dialoguri cu oamenii muncii băcăuani, care v-au înconjurat cu dragoste nețărmurită și v-au primit cu inimile larg deschise, ca pe cel mai ales fiu al neamului.Mîndri de a avea în fruntea partidului și statului un conducător atît de strălucit, ne alăturăm sentimentele noastre de stimă, respect și recunoștință la cele ale întregului popor față de monumentala dumneavoastră operă teoretică și practică, care v-au impus pentru totdeauna în conștiința națională ca un conducător de excepție ce întruchipează cele mai alese și nobile virtuți ale eroicului și talentatului nostru popor ' — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂ- SAUD AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN..Personalitate unică prin modul original de gîndire și acțiune, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați asigurat în acești ani glorioși un inepuizabil izvor de idei și concepte pentru /întreaga . activitate teoretică și practică a partidului și statului nostru, îmbogățirea creatoare a tezaurului socialismului științific, în- scriindu-vă in galeria marilor personalități ale contemporaneității.Respectînd o frumoasă și valoroasă tradiție muncitorească, aceea de a întîmpina marile evenimente din istoria poporului cu noi și demne fapte de muncă, vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acționînd cu perseverență pentru transpunerea în viață a hotărî- rilor de partid și de stat, a legilor țării, a prețioaselor dumneavoastră indicații și îndemnuri, oamenii muncii din industria județului au reușit să-și indeplinească sarcinile pe perioada ce s-a scurs din acest an, în- registrînd o creștere de 7,7 la sută la producția-marfă industrială și de 10 la sută la productivitatea muncii, față de aceeași perioadă a anului trecut, depunînd eforturi susținute pentru realizarea și depășirea prevederilor de plan pe anul 1985, luin- du-se, în spiritul indicațiilor dumneavoastră, măsurile politice, orga

nizatorice și tehnico-economice ce se impun pentru buna pregătire a producției anului viitor.COMITETUL CENTRAL AL ORGANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE, cu prilejul zilei de 23 August, marea sărbătoare națională a poporului nostru, și al împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, vă adresează, în numele celor peste patru milioane de membri ai organizației, un vibrant și fierbinte omagiu, însoțit de cele mai profunde sentimente de dragoste și recunoștință, de nestrămutata lor hotărîre de a vă urma cu devotament și credință în tot ce gîndiți și întreprindeți pentru binele și propășirea patriei socialiste, pentru fericirea întregului popor.în cadrul sistemului politic larg democratic pe care l-ați creat, la inițiativa dumneavoastră a luat ființă Organizația Democrației și Unității Socialiste, organizație politică, revo- luționar-patriotică a cărei existență în societatea noastră are o semnificație cu adevărat istorică în procesul făuririi noii orînduiri sociale ; inițiativa dumneavoastră îmbogățește, prin noutatea și caracterul ei creator, practica și teoria construc
• Cu cea mai aleasă stimă, cu dragoste fierbinte și 

nețărmurit respect, întregul nostru popor aduce un 
vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitor 
al României moderne

• Hotărîre nestrămutată de a nu precupeți nici un 
efort, de a munci cu dăruire și abnegație revoluționară 
pentru realizarea integrală a sarcinilor pe anul 1985, 
a prevederilor cincinalului 1986-1990, a hotărîrilor 
istoricului Congres al XIII-lea al partidului

• Vie satisfacție și deplină aprobare față de politica 
externă a României socialiste consacrată dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările lumii, 
dezarmării și păcii, asigurării independenței și progresu
lui tuturor popoarelor Desen de Gheorghe CALARAȘU

ției socialiste, făcind să capete o și mai mare autenticitate teza potrivit căreia socialismul np poate fi decît opera conștientă a întregului popor.Parte activă a sistemului politic al societății noastre, Organizația Democrației și Unității Socialiste constituie în același timp o expresie a forței orînduirii noastre socialiste, a încrederii depline a partidului în masele populare, a prețuirii deosebite pe care dumneavoastră o acordați tuturor celor ce făuresc istoria nouă a țării, fie că sînt sau nu comuniști ; ea constituie o nouă formă de participare organizată a maselor la viața politică a țării, o modalitate prin intermediul căreia se asigură accesul la putere al tuturor creatorilor de valori materiale și spirituale.Rememorînd eroicul 23 August 1944, acordăm omagiul nostru cel mai înalt actului .fundamental din 24 iulie 1965, cînd, prin voința unică și fermă a partidului și întregului popor vi s-au încredințat destinele națiunii române, cei 20 de ani care au trecut de la acest moment înscris de-a pururi cu litere de aur în istoria patriei — ani pe care îi numim cu deplin temei și în semn de adîncă cinstire Epoca Nicolae Ceaușescu — reprezentînd perioada cea mai fertilă și mai bogată in împliniri din întreaga evoluție a României — se menționează in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.Conceptele, tezele, ideile și orientările cuprinse în strălucita dumneavoastră operă teoretică, încununată, recent, cu înalta calitate de membru titular și președinte de onoare al A- cademiei Republicii Socialiste România,. lucrările științifice de mare valoare ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, permanentele întîlniri de lucru și dialogul pe care-1 purtați continuu cu întregul partid și popor, grija acordată tuturor zonelor țării și îndeosebi celor care altădată erau mai puțir» dezvoltate au determinat ca, în acești ani, și județul nostru să cunoască ritmuri de dezvoltare economico-so- cială fără precedent, superioare mediei pe țară, Botoșaniul dispunînd astăzi de o industrie și de o agricultură moderne, în plină înflorire, de un înalt grad de cultură și civilizație.Aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, care, în acest an, coincide în mod 

fericit cu sărbătorirea a două decenii de la alegerea dumneavoastră de către istoricul Congres al IX-lea al partidului — în consens cu voința întregii națiuni — în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, ne oferă plăcutul prilej ca in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Brașov să vă aducem un vibrant omagiu pentru activitatea eroică pe care o desfășurați, cu neasemuită înțelepciune și cutezanță revoluționară, consacrată slujirii fără preget a idealurilor sacre ale poporului român de dezvoltare liberă, independentă și suverană a patriei noastre socialiste — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.Sintem mîndri că poporul român — atît de greu încercat în. lupta sa îndelungată pentru apărarea gliei strămoșești, pentru libertate socială și națională — a avut șansa istorică de a vă alege în fruntea sa pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, eminent conducător de partid și de stat, ilustru om de știință și gînditor revoluționar a cărui impresionantă operă filozofică și social-politică și-a cîștigat pentru totdeauna locul de cinste în patri

moniul spiritual național și universal.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în , întîm- pinarea marii sărbători naționale a poporului român oamenii muncii brașoveni, în frunte cu comuniștii, au acționat cu abnegație și dăruire patriotică în vederea recuperării restanțelor și îndeplinirii sarcinilor ce ne revin în industrie și agricultură, în celelalte sectoare, precum și pentru sporirea calității și eficienței întregii activități economice și sociale.La sărbătorirea mărețului act istoric de la 23 August 1944, cînd aducem un înălțător omagiu înaintașilor care au luptat și s-au jertfit pentru dreptate socială și libertate națio- ‘nală, gîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi și tot mai înfloritoare meleaguri se îndreaptă cu vie recunoștință către Partidul Comunist Român, continuatorul și realizatorul năzuințelor de veacuri ale maselor populare, către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, care v-ați consacrat încă din fragedă tinerețe întreaga viață și activitate afirmării celor mai nobile aspirații ale națiunii române, victoriei socialismului și comunismului in lume — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.Mobilizați de minunatele perspective deschise de documentele Congresului al XIII-lea al partidului înaintării victorioase a României spre noi culmi de progres și prosperitate, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile buzoiene se angajează în fața partidului, a dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncească cu elan, dăruire patriotică și răspundere pentru a-și spori contribuția la înălțarea patriei noastre suverane, libere și demne în rindul națiunilor lumii, la creșterea continuă a prestigiului ei.Anul acesta, cînd întregul popor român întîmpină gloriosul eveniment de la 23 August 1944 într-o atmosferă vibrantă, de puternic entuziasm și avînt patriotic, prilejuită de împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea, care v-a ales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, ma

rea noastră sărbătoare națională constituie pentru noi, deputății Marii Adunări Naționale, o nouă și fericită ocazie de a aduce încă o dată omagiul nostru strălucitei dumneavoastră personalități de înflăcărat patriot, militant revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane și să ne exprimăm profunda recunoștință pentru prodigioasa și neobosita activitate pe care o desfășurați — se arată în telegrama MARII ADUNĂRI NAȚIONALE.Modul strălucit în care vă îndepliniți cu clarviziune și înțelepciune supremele răspunderi cu care v-a învestit poporul, precum' și contribuția inestimabilă pe care o aduceți la tot ce se înfăptuiește în patria noastră ne produc o deplină mîn- drie patriotică și avem convingerea fermă că, sub conducerea dumneavoastră, poporul român își va mobiliza toate energiile pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe anul 1985 și pe întregul cincinal, pentru trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a patriei noastre socialiste.0Ne exprimăm și cu acest prilej admirația nemărginită față de bogata dumneavoastră activitate desfășurată în domeniul vieții internaționale pentru dezvoltarea relațiilor 

de colaborare cu toate țările lumii și față de inițiativele pentru dezarmare, care au dus la creșterea considerabilă a prestigiului dumneavoastră pe toate meridianele: globului, de înflăcărat luptător pentru o lume a păcii și înțelegerii intre popoare.Rememorînd cu legitimă mîndrie patriotică drumul parcurs în cele peste patru decenii de muncă și viată liberă, ne facem o datorie de conștiință să subliniem că în perioada ce a trecut de la istoricul Congres al IX-lea, în fruntea partidului, prin marea capacitate de prospectare, analiză și sinteză, prin gîndirea mereu novatoare și de impresionantă originalitate privind strategia propășirii social-politice și economice a tării, dumneavoastră ați imprimat tuturor domeniilor și sferelon de activitate ritmurile unei dezvoltări fără precedent, intrucît perioada celor două decenii, pe care cu justificată mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", se impune ca cea mai bogată in transformări revoluționare și mărețe realizări din milenara istorie a patriei — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CARAS-SEVERIN AL P.C.R.Beneficiind din plin de roadele politicii profund științifice de repartizare unitară și armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei și aplicînd cu fermitate orientările, indicațiile și sarcinile de excepțională însemnătate pe care ni le-ați dat, Caraș-Severinul a devenit un județ cu puternice și moderne citadele industriale, cu o agricultură, cu o viață socială și spirituală înfloritoare.Dînd expresie mulțumirilor noastre vii și fierbinți pentru sprijinul dat, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru prosperitatea poporului român, vă asigurăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind însu- flețitorul dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire, vom face totul pentru a înfăptui neabătut sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, contribuind la ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație socialistă și comunistă.Mîndrie a țării, stegar al năzuințelor noastre de viitor, de continuu progres și neîncetată luptă la porțile noului, pentru învingerea tuturor piedicilor si împlinirea destinelor noastre, așa cum au fost ele prefigurate de Congresul al XIII-lea al 

partidului. dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, reprezentați pentru noi, cei care trăim și muncim în această parte înfloritoare de țâră, flamura vie care ne-a îndemnat să ne auto- depășim, să cutezăm și să învingem, transformind locuri și oameni, clădind o industrie de primă mărime între industriile tării, o agricultură avansată, o viată social-culturală demnă cu strălucirea evului socialist in care a pășit patria noastră — se relevă in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.Glorificînd imensele transformări socialiste care au schimbat din temelii și înfățișarea acestor locuri de la Dunăre, în numele comuniștilor, al oamenilor muncii gălățeni, vă adresăm cele mai fierbinți sentimente de profundă recunoștință pentru îndrumările și recomandările deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat și cu prilejul recentei dumneavoastră vizite făcute la Galați.Ne legăm solemn în fata dumneavoastră să facem totul pentru a realiza întocmai tot ceea ce ne-ati indicat, toate îndatoririle de plan pe acest an, asigurînd o producție industrială suplimentară, mobilizîn- du-ne exemplar pentru îndeplinirea 

sarcinilor importante ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea, din Programul partidului.Harnicul detașament al minerilor se alătură întregului nostru popor pentru a vă aduce, cu prilejul zilei de. 23 August, ziua aniversării revoluției de eliberare socială si națională. antifascistă și antiimperialistă, cele mai calde felicitări, alese urări de sănătate și fericire, prețuire și repunoștință pentru tot ce ati făcut pentru binele și fericirea poporului, pentru modul strălucit in care conduceți destinele noastre libere, independente și suverane pe calea socialismului și comunismului — se arată în telegrama MINISTERULUI MINELOR.înaltul simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid și de popor, pasiunea cu care vă dăruiți pentru ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi constituie trăsături pe care le-am considerat întotdeauna ca un înflăcărat exemplu pentru a ne mobiliza toate eforturile, în a fructifica cit mai eficient experiența dobîndită pină acum în vederea realizării sarcinilor mari și importante ce ne revin din hotărîrile celui de-al XIII- lea Congres al partidului, pentru a contribui din plin, alături de ceilalți oameni ai muncii, la efortul general pentru dezvoltarea și înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii.Sărbătorind ziua de 23 August In anul care marchează împlinirea a două decenii de cînd în fruntea destinelor partidului și poporului veghează neclintit cel mai de seamă erou al națiunii române, comuniștii, toti lucrătorii din MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE, într-un puternic avînt patriotic și revoluționar, vă adresează un fierbinte omagiu, cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință pentru eminenta dumneavoastră activitate pusă în slujba bunăstării și progresului României, a afirmării tării noastre în lume.în acești ultimi 20 de ani. sub impulsul prețioaselor dumneavoastră indicații, al directivelor de perspectivă și al îndrumărilor nemijlocite pe care le-ați dat sectorului energetic, s-au realizat marile obiective Ișal- nita, Rovinari, Turceni, Porțile de Fier. Argeș, Lotru și s-au făcut însemnate progrese in lupta pentru asigurarea independentei energetice a tării, a crescut de 6.6 ori capacita- - tea instalată in centralele electrice, asigurindu-se satisfacerea unor con

sumuri crescute de peste 4.5 ori la energia electrică și de peste 7,5 ori la energia termică.în cinstea măreței aniversări a sărbătorii naționale a României, lucrătorii din sectorul energetic s-au mobilizat pentru satisfacerea în cele mai bune condiții a necesarului de energie electrică și termică, pentru alimentarea la cotele stabilite a consumatorilor industriali, în vederea asigurării realizării producției planificate. ,Si noi, mehedințenii, la fel ca toți fiii pămintului românesc. sintem mindri că in fruntea partidului și a tării avem un eminent conducător ca dumneavoastră, cu recunoscută vocație politică, a cărui viată, luptă și muncă. încă din fragedă tinerețe, constituie un pilduitor exemplu dc înalt și fierbinte patriotism, de dăruire pînă la sacrificiu pentru cauza nobilă a partidului și fericirii națiunii române, de luptă eroică pentru libertatea, independența si suveranitatea patriei, pentru creșterea contribuției sale la îmbogățirea tezaurului de valori al umanității — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.Pentru tot ceea ce am dobindit în acești ani luminoși care au trecut 

de la Congresul al IX-lea de cînd tara, partidul și poporul sînt conduse, din victorie în victorie, cu înțelepciune și clarviziune de către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. noi, mehedințenii, vă mulțumim respectuos. fiind convinși că epoca de adinei, înnoitoare și profunde prefaceri revoluționare, de impresionante împliniri materiale și spirituale pe care o trăim va rămîne în istorie, cu litere de aur, legată de numele și activitatea dumneavoastră.Cind sărbătorim cea de-a 41-a aniversare a eliberării patriei, comuniștii, toți oamenii muncii din Mehedinți se află puternic angajați in efortul pentru realizarea integrală a sarcinilor și obiectivelor cincinalului calității și eficienței, a angajamentelor asumate în marea întrecere socialistă și vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nimic din puterea si capacitatea lor de muncă pentru a da viată în mod exemplar prețioaselor indicații și orientări pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru pe această vatră românească de lingă ■ Dunăre, mărețului program strălucit jalonat de către Congresul al XIII- lea al Partidului Comunist Român.Exprimînd sentimentele de cea mai aleasă stimă, dragoste fierbinte și respect nețărmurit ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Mureș, ingăduiți-ne, cu prilejul marii noastre sărbători naționale, să vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, cele mai sincere felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de viată îndelungată pentru a ne conduce, și în viitor, cu aceeași cutezanță revoluționară spre piscurile cele mai înalte ale progresului și civilizației umane, spre comunism — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.Aducîndu-vă prinosul recunoștinței noastre pentru dăruirea, abnegația și cutezanța revoluționară cu care slujiți, ca nimeni altul, de peste 50 de ani, interesele vitale ale poporului nostru, viața și activitatea dumneavoastră — cel mai distins fiu al poporului nostru, erou între eroii neamului, ilustru om de știință, proeminentă personalitate a vieții internaționale — constituie pentru noi, mureșenii, la fel ca pentru toți fiii țării, cea mai luminoasă pildă, un adevărat și însuflețitor exemplu de muncă și viață.

în anii care s-au scurs de la Congresul al IX-lea al partidului — perioada pe care poporul nostru a legat-o trainic și pentru totdeauna de numele și fapta dumneavoastră, numind-o, cu legitimă mjndrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu", județul Mureș, in pas cu întreaga țară, a înaintat rapid pe drumul vieții noi, al înfloririi multilaterale.Marile victorii obținute de poporul nostru pe drumul edificării noii societăți. al înfloririi de la un an la altul a României socialiste si âl întăririi necontenite a independentei și suveranității sale, al ridicării bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii sint strîns legate de numele dumneavoastră, incrustat adine cu litere de aur pe frontispiciul acestui timp eroic, de neobosita dumneavoastră activitate, cel mai iubit fiu al acestui neam, strălucit conducător de partid și de stat, patriot înflăcărat, revoluționar cutezător, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, care v-ați dedicat întreaga viață cauzei libertății și fericirii poporului nostru, progresului omenirii, păcii și colaborării internaționale — se arată in telegrama UNIUNII CENTRALE A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI.Exprimîndu-ne și cu acest prilej totala noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, profunda noastră recunoștință. înalta stimă și considerație pe care vi le purtăm pentru sprijinul permanent pe care il acordați cooperației meșteșugărești, vă ț asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi toți cei ce ne desfășurăm activitatea in acest sector al economiei naționale nu vom precupeți nici un efort, vom acționa cu toată fermitatea pentru indeplinirea exemplară a planului pe acest an, a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Ne face o deosebită plăcere să subliniem și de această dată, cu profundă admirație și adine respect, rolul dumneavoastră determinant in făurirea destinului nou, socialist al patriei, modul original, novator tn care conduceți poporul pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, ceea ce a făcut ca România de azi să se înfățișeze ca o țară cu o industrie dezvoltată, modernă, cu o agricultură socialistă avansată, știința; invățămintul și cultura cunoscind in acești ani o puternică inflorire, omul devenind suprema valoare a intregii societăți — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.Chemat de istorie să luminați noua istorie, socialistă a patriei, dumneavoastră v-ați remarcat totodată ca o proeminentă personalitate a vieții internaționale, ca exponentul și promotorul cel mai autorizat al idealurilor și aspirațiilor de pace și progres ale națiunii noastre, prin modul strălucit în care militați pentru cauza generală a socialismului, colaborării și prieteniei intre popoare, pentru soluționarea constructivă a complexelor probleme ce confruntă omenirea, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, apărarea dreptului suprem al popoarelor la existență liberă și demnă, la viață.Ne exprimăm și cu acest prilej recunoștința noastră fierbinte și cele mai alese simțăminte de respect față de dumneavoastră pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și propășirea patriei întregi, pentru ajutorul deosebit pe care il acordați permanent dezvoltării multilaterale a județului Neamț și vă. asigurăm că toți locuitorii acestor străvechi meleaguri românești, urmind în permanență strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și luptă ■ revoluționară, vor face totul pentru realizarea planului și angajamentelor asumate pe 1985, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SATU-MARE AL P.C.R. se arată : Pentru noi, locuitorii acestei minunate vetre a patriei socialiste, este un adevăr de necontestat, incrustat in conștiința noastră de fii ai acestui pămînt, că oriunde ne-am îndrepta pașii pe cuprinsul minunatelor noastre meleaguri, oriunde am privi, vedem înmănuncheate gindu- rile și faptele dumneavoastră generoase, materializate în marile și modernele cetăți industriale ce se înalță pretutindeni in România, in milenarul Sătmar, in cimpia Ca- reiului, in Țara legendară a Oașului, in roadele tot mai bogate ale agriculturii, in orașele infloritoare, cu salba de noi cartiere, ceea ce vădește activitatea titanică ce o desfășurați cu o profundă trăire și responsabilitate patriotică in fruntea partidului și statului nostru.în aceste momente sărbătorești, de mare bucurie și optimism, de încredere nestrămutată in viitorul tot mai luminos al patriei noastre socialiste, oamenii muncii sătmăreni din toate sectoarele de activitate vă asigură solemn, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de ferma lor angajare de a munci mereu mai bine, de a se ridica la nivelul exigențelor dumneavoastră și de a pune mai presus de orice activitatea pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului și a legilor țării, atașamentul profund față de politica internă si externă a partidului și statului nostru, dorința fierbinte de a urma neabătut exemplul dumneavoastră de muncă și viață, dăruirea comunistă pentru prosperitatea șl fericirea poporului nostru.
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EFIGII ALE REALITĂȚILOR 
NOASTRE SOCIALISTE Orașul - mereu mai înfloritor și mai primitor

„Arc de triumf muncii" Panou de Vladimir ȘETRAN și Ion BIȚAN

prin grija comună a edililor și locuitorilor
însemnări de la o adunare cetățenească din municipiul Sibiu

întreaga dezvoltare a artelor plastice românești inaugurată o dată cu revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă, dar mai ales dezvoltarea artei românești în cele două decenii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului — moment hotăritor pentru extraordinara dezvoltare economi- co-șocială a patriei noastre — pun în termeni noi relația artă-societa- te. Dedicată celor două evenimente pe care întregul nostim popor le-a sărbătorit recent, expoziția „MAGISTRALELE EPOCII CEAUȘESCU" (Sălile Dalles) concretizează omagiul adus,. de creatorii tuturor domeniilor artistice, de.Ia pictură și sculptură la grafică și arte decorative, acestor ani de rodnice împliniri. Imagini variate capabile să reflecte larg spiritul epocii noastre, trăsăturile societății contemporane românești au trasat o adevărată istorie a prezentului socialist al patriei. Transformarea în imagine vizuală a realităților contemporane atît de bogate în sensuri este un proces complex pe care arta creată în ultimii douăzeci de ani l-a pus plenar în evidență. Cele mai valoroase . lucrări create în acești ani atestă tocmai dorința de a depăși simpla delectare vizuală pentru a pătrunde în conștiințe, pentru . a da ideii un teren amplu de manifestare, pentru a se implica mai adînc în istoria prezentă. Spiritul epocii, trăsăturile societății contemporane devenite preocupări de căpetenie ale plas- ticienilor noștri sint pe deplin descifrabile de-a lungul variatelor forme pe care. le, îmbracă ■ astăzi 5 arta românească. „Datoria artiștilor — spunea recent secretarul ge- 

„Omagiu constructorilor metroului bucureștean" de Grigoraș DIMITRIE

neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — este aceea <le a contribui activ la făurirea omului nou, la formarea conștiinței socialiste. la dezvoltarea umanismului socialist, a acelor virtuți morale pe care dorim să le cultivăm la fiecare cetățean și pe care poporul român le are in însăși structura sa psihică". Permanentele îndemnuri adresate creatorilor de frumos de a se apleca asupra iz-
Expoziția de artă plastică 

„MAGISTRALELE EPOCH CEAUȘESCU"
voarelor mereu proaspete ale vieții și muncii poporului, asigurarea unei depline libertăți de creație potrivit modalităților și capacității de. dezvoltare artistică a fiecărui creator au determinat o spectaculoasă dezvoltare a artelor plastice. O dezvoltare care, în acest domeniu, ca și în acela al tuturor ramurilor vieții noastre economice și sociale, definește pe deplin „Epoca Nicolae Ceaușescu". Transformările grandioase intervenite în peisajul țării, marele avînt al construcțiilor, focul nestins al marilor vetre industriale sînt doar cîteva dintre coordonatele adevăratelor magistrale trasate de conducătorul partidului și statului nostru. Omagiul artiștilor . ș-a îndreptat în chip firesc spre acela care -a dat un nou chip țării. Stau mărturie dragostei și recunoștinței . întregului nos

tru popor portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu realizate de Ion Bițan și Vladimir Șetran, Constantin Piliuță, Dan Hatmanu, Eugen Palade, Lazăr Iacob, Dan Cristian Popescu, Nicolae Bicvalfi, Ion Cott și alții. Cîteva dintre sălile actualei expoziții care grupează mari compoziții înfățișîndu-1 pe conducătorul iubit al partidului și statului împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu alături de făuritorii bunurilor materiale, alături de copii, în cele mai diferite locuri ale muncii, pe mari șantiere ale industriei modeme, pe ogoare, în miezul monumentalelor ctitorii care definesc „Epoca Ceaușescu" subliniază o dată mai mult faptul că arta contemporană românească este strîns legată de construcția pașnică a poporului, că ea își are rădăcinile adînc înfipte în creația liberă a națiunii noastre socialiste. Pictori dintre cei mai cunoscuți și apre- ciați, aparținînd tuturor generațiilor, precum C. Baba, Ion Musce- leanu, Viorel Mărginean, Ligia Macovei, Traian Brădean, Brăduț Covaliu, Vasile Celmare, Alin Gheorghiu, Marius Cilievici, Ion Sălișteanu, Ion Pacea, Virgil Al- mășanu, Elena Grecutesir~Gheor-— ghe Șaru, Constantin Blendea, Aurel Nedel, Grigore Vasile, Con- ' staptin KJițescu, Florin Niculiu, Lazăr Iacob, Ion Stendl, Ion Grigore, Dimitrie Gavrilean, V. Pop Negreș- teanu, Eugen Tăutu ș.a. au punctat cu mijloace artistice acele momente atît de importante care au vibrat și vibrează în toate domeniile societății noastre.Expoziția aduce în atenția generală aspecte ale frămîntărilor creatoare care au însuflețit în ultimele două decenii vastul șantier al creației românești. Diversitatea de stiluri, corespunzătoare unei diversități de gîndire, se reunește în izvoarele unor tradiții, idealuri și- responsabilități, comune. Explorarea temerară a universului contemporan, investigarea realităților, descoperirea formelor și limbajului capabile să exprime atitudini specifice caracterizează lucrările cele mai bune ale acestor ani. Atît artiștii maturi, cît și cei tineri au dovedit în acest sens o atitudine activă față de natură, față de realitate ș'i față de însăși gîndirea plastică, conștienți de faptul că oamenii așteaptă de la creatori răspunsuri care să suscite ample deschideri asupra universului, care
MASURI DE

„Un cadru perfecționat pentru 
ridicarea activității consiliilor populare 

pe o treaptă superioară*Pentru noi, cetățenii orașului Reghin, asemenea intregii țări, „Epoca Nicolae Ceaușescu" a însemnat o perioadă de mărețe și profunde transformări. Uriașele investiții alocate județului Mureș și orașului nostru — din care peste un miliard lei numai pentru dezvoltarea întreprinderii metalurgice „Republica" — au făout ca astăzi Reghinul să nu mai fie cunoscut doar prin instrumentele muzicale și ambarcațiunile nautice fabricate aici, ci și prin produsele metalurgice, de mobilier și u- tilaje pentru exploatarea și industrializarea lemnului, destinate, cu prioritate, i exportului. Concomitent, orașul și-a înscris în zestrea sa edilitară peste 4 000 de apartamente noi, instalații de canalizare pe o lungime de mai bine de 23 kilometri, modernizarea străzilor pe 80 kilometri, regularizarea Canalului Morii (ce traversează orașul), punerea în funcțiune a unei microhidrocentrale cu o capacitate de 90 kW și a unei mori comerciale — cu aportul substanțial al cetățenilor.Proiectul Legii privind autocondu- . cerea, autogestiunea economico-fi- nanciară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale — pe care l-am studiat cu atenție și satisfacție — ne stimulează să facem mai mult, mai bine, in special prin contribuția celor peste 30 000 de cetățeni a.i orașului. Bunăoară, ne propunem să realizăm, cu sprijinul locuitorilor, o nouă miorohidrocentrală, să dezvoltăm și să. modernizăm spitalul orășenesc și autogara, să amenajăm baze de agrement pe malul riului Mureș, să extindem stația de epurare mecanieo-bidlogică a apelor reziduale din oraș, să construim un hotel — obiective la care, pînă în prezent. cetățenii au și efectuat lucrări patriotice în valoare de un milion lei și care, în final, vor însuma pesta 20 milioane lei.Desigur, toate acestea ne vom stră

să sugereze o nouă imagine asupra lumii. întruchipate în arta unor sculptori ca Ion Jalea, Romul La- dea, Vida Gheza, Boris Caragea, Izsak Marton, Ion Irimescu, Ifti- mie Bîrleanu, Mircea Ștefănescu, Iulia Oniță, Gh. Iliescu-Călinești, Peter Balogh, Ovidiu Maitec, Victor Gaga, Dumitru Pasima ș.a. efortul neobosit și gîndul înalt se împletesc în șuvoiul limpefie și viguros al muncii creatoare.Există, sint bine cunoscute, înalte cote de referință ale creativității naționale în toate domeniile artelor plastice. Realități specifice de viață și de artă întemeiate istoric s-au dovedit factori ai diversității, . ai întruchipării elementelor celor mai semnificative pentru concepția artistică a fiecărui creator în parte. Iată de ce evocarea unor momente ale istoriei românești alături de aceea a victoriilor dobîndite în ultimele decenii ilustrează de fapt capacitatea permanent vie a creatorilor noștri de a da formă unor lucrări originale. Sînt lucrări care s-au afirmat și se impun în continuare ca expresii ale identității naționale, ale libertății și independenței, ale idealurilor celor mai de preț ce animă o întreagă societate. Imagini ale monumentelor închinate eroismului ostașilor noștri, lucrări de pictură, sculptură, grafică sau tapiserie (lucrarea realizată d,e Dimitrie Grigoraș sau proiectul semnat de Liana și Gheor- ghe Șaru) conferă în acest context lucrărilor nu doar sensul pios al amintirii, ci mai ales pe acela, moral, al rostirii adevărului. Ca și sculptura, tapiseriile sau lucrările de. ceramică își demonstrează o dată mai mult capacitatea de a ..potența, expresivitatea spațială.Cei douăzeci de ani care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului nostru au marcat, așa cum această întreagă expoziție ne demonstrează, intervalul unui remarcabil progres, un adevărat salt în integrarea tezaurului de talente al țării în viața poporului nostru. Plenar afirmată in cadrul Festivalului național „Cîntarea României", creația artiștilor amatori (prezenți și în actuala expoziție) ilustrează același imperativ al trecerii înregistrate In toate domeniile de activitate la o calitate nouă, superioară.întruchipat în pictură, sculptură, în lucrări de grafică, tapiserie sau ceramică, acest imperativ al unei superioare calități a căpătat în expoziția din Sălile Dalles sensul emblematic, angajant al participării la viața 'întregului popor. Căci prin artă, istoria, ca și prezentul socialist al țării își amplifică frumusețea morală, întreaga națiune devine parcă mai conștientă de amploarea gesturilor sale constructive..
Marina PREUTU/

dui să le înfăptuim așa cum le-am proiectat, cu sprijinul și contribuția locuitorilor. Proiectul de lege publicat, și supus dezbaterii zilele trecute, prevede în acest sens reglementări date, concrete, la care personal subscriu cu toată hotărârea. Ceea ce mai vreau să subliniez, însă, este faptul că proiectul creează un cadru juridic nou, perfecționat, pentru îmbunătățirea în general a activității consiliilor populare, pentru ridicarea
„Vom putea realiza noi lucrări 

de îmbunătățiri funciare care să 
asigure sporirea producției agricole*Comuna Drăgănești-Vlașca este una din cele mai mari și mai frumoase din județul Teleorman.Se poate spune că există o frumoasă tradiție în ce privește contribuția bănească și prin muncă a cetățenilor comunei noastre la realizarea de Kicrări edilitar-gospodă- rești. Consider, totuși, că noul proiect de Lege privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților adminis- trativ-teritoriale, pe care l-am studiat cu atenție și interes, este de natură să lărgească atît atribuțiile consiliilor populare în legătură cu dezvoltarea și gospodărirea localităților, cît și posibilitățile de colaborare cu cetățenii, să reglementeze contribuția acestora la realizarea unor obiective de larg interes public.Dispunînd de fonduri bănești sporite, prin contribuția cetățenilor, vom putea să devansăm termenele de fi-' nalizare a unor construcții, propuse inițial pentru o perioadă mai îndepărtată. Intre altele, mă gîndesc că vom putea să terminăm mai repede acele lucrări solicitate de local-

Desfășurată ,,Ia obiect", în cadrul democratic de largă participare obștească la conducerea vieții sociale, adunarea cetățenească organizată nu de mult la Sibiu, in cadrul acțiunilor premergătoare Congresului al III-lea al consiliilor populare, a conturat cu claritate dimensiunile importantelor realizări economico-sociale ale municipiului și a reliefat, totodată, principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea, în spiritul indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului., a sarcinilor de pian pe acest an și pe întregul cincinal, a obiectivelor privind întărirea autoconducerii și autoges- tiunii, buna gospodărire și înfrumusețare a localității.Informarea prezentată din partea consiliului popular municipal sublinia că frumosul și mereu înfloritorul Sibiu se mîndrește astăzi cu o industrie modernă, care realizează in 1985 o producție de peste 16 miliarde lei, concretizată în produse de mare complexitate tehnică, în bună parte solicitate și la export. Ritmurile ridicate ale creșterii economice au creat condiții pentru dezvoltarea în continuare a capacităților de producție — la „Balanța", „Independența", întreprinderea de piese auto, „Dumbrava", „Steaua roșie" și altele — ca și pentru realizarea —■ în perioada care a trecut din acest an — a numeroase obiective sociale : un nou spital cu 430 de paturi, extinderea rețelei telefonice și a liniilor de troleibuz, grădinițe pentru copii, școli, terenuri de sport, în cartierele Vasile Aaron, „Ștrand", „Hipodrom" ; pînă la finele anului, vor fi date în folosință, de asemenea, peste 1400 de apartamente și 4 530 metri pă- trați spații comerciale, o modernă sală de gimnastică, un hotel al tineretului, noi amenajări edilitar-gos- podărești și altele.Un bilanț deosebit de rodnic, pe care sibienii, cu marile lor ambiții, și-l doresc și mai bogat. După cum a reieșit și în această adunare cetățenească, va trebui acordată o și mal mare atenție realizării planului la producția fizică și la export, productivității muncii ; paralel cu dezvoltarea noilor cartiere de locuințe, trebuie manifestată mai multă grijă pentru buna lor gospodărire, ca și

■Ș.Sw
I

LARG INTERES CIVICacesteia pe o treaptă superioară. Prin ceea ce se arată in mod deosebit în preambpl și în articolele inserate in Secțiunea a IlI-a — „Dispoziții comune", prin tot ce se prevede în cele 57 de articole ale Proiectului, ca și in Anexa cu privire la lucrările de interes obștesc ce se pot realiza prin contribuția bănească și in muncă a cetățenilor '— consiliile populare primesc indicații concrete, practice, asupra felului în care trebuie să acționeze. De aceea, consider că — o dată adoptată — noua lege va trebui să constituie, și va constitui, un prețios îndrumar cotidian pentru fiecare consiliu popular.
Alexandru BUGNARIU
primarul orașului Reghin

nici precum creșa cuplată cu grădinița (avînd 120 de locuri), noua școală generală cu 12 săli de clasă și laboratoare.Desigur, multe și însemnate obiective am executat și pînă acum din fondurile statului și prin contribuția în bani și în muncă a cetățenilor. Ceea ce este nou și de apreciat în proiectul de lege este extinderea gamei de lucrări pe care le vom putea realiza prin participarea cetățenilor. Intre altele, se prevede posibilitatea realizării unor lucrări care să vină în sprijinul direct al creșterii producției agricole : amenajări de irigații și desecări în sisteme locale, asanarea terenurilor mlăștinoase, consolidarea terenurilor alunecătoare, îmbunătățiri funciare,. întreținerea și ameliorarea pășunilor, curățirea pădurilor, construirea și întreținerea digurilor și executarea altor lucrări de apărare împotriva inundațiilor.Noi, bunăoară, am beneficiat din plin și pînă acum de ajutorul statului în această privință. Intre altele, menționez că întreaga suprafață 

pentru îmbunătățirea sistematizării și întreținerii fondului vechi urbanistic. în această idee, planul consiliului popular municipal prevede că în zona centrală a orașului vor fi înălțate un nou sediu politico-admi- nistrativ, un teatru, locuințe noi ; anual vor fi rezugrăvite fațadele a 2 000 de imobile, se vor efectua noi amenajări în parcuri și scuaruri. în viitorul cincinal, 'vor fi construite o nouă piață agroalimentară, un cinematograf, noi școli, vor fi finalizate cvartalele de locuințe „11 Iunie", Piața „1 Decembrie 1918", Paircul Tineretului, Turnișor ș.a.Din cuvîntul participanților la 
Din experiența organelor 

ale puterii și administrației

dezbateri au reieșit valoroase concluzii privind experiența de pină acum, cît și proiecte de obiective ce se conturează pentru viitor, propuneri și inițiative ale cetățenilor înșiși asupra a ceea ce trebuie făcut în continuare.— Spiritul gospodăresc al sibieni- lor e cunoscut, dar aceasta nu trebuie să îndemne la automulțumire. Este necesar ca acest spirit să fie stimulat permanent, să fie ascultate părerile și propunerile cetățenilor, să fie mobilizată întreaga obște pentru înfăptuirea lor — arăta Martin Schadt, deputat in circumscripția electorală nr. 44.Dacă în ultimul timp s-a schimbat ctte ceva și în cartierul Vasile Aaron, aceasta se datorește în primul rînd conlucrării directe și permanente a consiliului popular, a deputați- lor, cu comitetele de cetățeni și cu asociațiile de locatari. Au fost întocmite planuri lunare de activitate, grafice de lucru avînd responsabilități precise, s-a discutat amănunțit cu toți cetățenii despre obligațiile care decurg din Legea nr. 10, creîn- du-se, în acest fel, un puternic curent de opinie împotriva celor certați cu normele civice. Condițiile realizării obiectivelor propuse sînt asigurate prin Înseși măsurile luate pentru o participare directă a tuturor cetățenilor atît la dezbaterea problemelor, cît și la munca efectivă 

agricolă din comună a fost irigată. Dar de cite alte lucrări nu este incă nevoie in comună pentru a putea consolida baza materială a agriculturii și a reda noi terenuri culturilor agricole. Or, pe viitor multe asemenea lucrări le vom putea face cu forțe proprii, prin contribuția directă a cetățenilor. Ca un exemplu, chiar in aceste zile, prin participarea gospodarilor comunei, se continuă lucrările de asanare a unei mlaștini de 5 hectare, pe suprafața respectivă urmind să plantăm pomi și răchită.Totodată vom extinde rețeaua de 
„Eforturile statului — susținute 

mai substanțial și prin participarea 
noastră, a tuturor!*

(Urmare din pag. I)din partea statului, sume de miliarde de lei. Cum noi sînltem cei care beneficiem de asemenea împliniri, e bine — și noul proiect de lege prevede aoest lucru — să ne sporim contribuția în muncă și în bani pentru a realiza în continuare alte o- hiective de larg interes obștesc menite să ducă la ridicarea nivelului nostru de civilizație. Experiența de pînă acum a dovedit că noi, cetă-
„Prevederi realiste, cu caracter practic, 

în folosul concret al cetățenilor*
(Urmare din pag. I)spune de pe acum că va crește substanțial numărul participanților la lucrările pe care ni le .propunem să ie efectuăm. Avem deja pe agenda noastră de lucru mai multe propuneri din partea unor deputați și grupuri de cetățeni, precum construirea pe rîul Dobra a trei microhidrocentrale (care vor avea o deosebită importantă în reducerea consumului de energie electrică din sistemul național), asfaltarea unor drumuri în comună, amenajarea 

pentru materializarea a ceea ce și-au propus.— Am apreciat mult inițiativa consiliului popular de a constitui, în circumscripțiile electorale, colective formate din deputați, președinți ai asociațiilor de locatari și alți activiști obștești, precum și specialiști, îndeosebi arhitecți care să acționeze concret, mobilizînd desigur și pe cetățeni, pentru a da un plus de frumusețe orașului — a arătat Maria Stoica, președinta comitetului de cetățeni din circumscripția electorală 19. Trebuie să valorificăm din plin această inițiativă, nimeni să nu ră- mînă în afara acțiunilor stabilite fie in „Sibiul nou", fie în „Sibiul vechi", nimănui să nu-i fie jenă să ia în mină o mătură și o găleată pentru a păstra curățenia străzii, a cartierului. Mai multă grijă pentru gos- centrale a orașu- principala zonă tu-

locale
de stat

podărirea zonei lui — care e și ristică a Sibiului — se cere, zic eu, și din partea edililor. Mai multe vaze florale, îngrijirea permanentă a îmbrăcăminților asfaltice, redistribuirea unor spații comerciale, care n-au nici o legătură cu frumusețea zonei istorice a Sibiului — iată cîteva subiecte de reflecție, dar și de acțiune.Cum arătau ș! alți vorbitori — între care Alexandru Galea, .Virgil Popa, Gheorghe Nandriș, 'Gheorghe Șeptilici, Traian Popșa, Miron Cior- goveanu și alții — condiția principală a realizării sarcinilor economico- sociale prevăzute în planul în profil teritorial, a măsurilor privind valorificarea resurselor locale, îmbunătățirea activității serviciilor publice — pentru care s-au făcut numeroase propuneri — constă în participarea activă, creatoare, a tuturor sibieni- Ior la multiplele acțiuni Inițiate la nivel municipal, în continua perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale consiliului popular. El au exprimat hotărîrea fermă a oamenilor muncii pe care-i reprezintă de a acționa cu și mai multă însuflețire pentru ca Sibiul, orașul din inima țării, să urce mai departe pe noi trepte ale progresului și civilizației.
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

Foto : Sandu Cristian

alimentare cu apă potabilă pe încă 10—12 km, efectuind, așa cum s-a stabilit la una din ședințele consiliu-: lui popular, regularizarea riului Cîl- niștea, pentru a scoate localitatea noastră de sub influența inundațiilor. în acest fel vom reda agriculturii încă 15 ha de teren și, în același timp, vom putea amenaja o frumoasă bază de agrement.
Vasile GEAVAN
țăran cooperator
din comuna Drăgănești-Vlașca, 
județul Teleorman

tenii, prin eforturi unite șl tot mai susținute, putem realiza mai mult, putem înfăptui tot ceea ce ne propunem. Iată de ce, personal oonsider că noul proiect de lege creează un cadru optim, de participare largă, mai activă a tuturor celor apți de muncă la materializarea unor noi obiective soctal-edilitane, la efectuarea unor nod amenajări în interesul nostru, al tuturor, al frumoasei noastre localități pe cane ne-o dorim mereu mai mtndră.

unui loc de agrement, modernizarea unei balastiere și alte obiective ce vor veni în sprijinul dezvoltării eco- nomico-sociale a comunei, dar și în ajutorul direct al locuitorilor săi. De aceea sînt convinsă că adunarea cetățenilor ce va avea loc în comuna noastră va aproba executarea acestor importante lucrări.Susținînd cu toată convingerea prevederile proiectului de lege, ne angajăm să le facem cît mal profund cunoscute cetățenilor comunei, să le aplicăm în viață șl să la respectăm întocmai.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi celei de-a 41-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în numele'Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, al Adunării Populare Supreme, al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Populare Laos, vă adresăm călduroase felicitări dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste România și întregului popor român.Victoria istorică repurtată cu 41 de ani în urmă de către viteazul popor român, sub conducerea Partidului Comunist Român și cu marele sprijin al Armatei roșii sovietice care a înfrînt fascismul, a deschis o eră nouă, era construirii socialismului in România.In perioada de construcție și apărare a patriei poporul român și-a concentrat eforturile pentru salvgardarea și dezvoltarea cuceririlor revoluționare, înlăturînd toate manevrele de sabotaj ale dușmanului, înregistrînd mari izbînzi în opera de făurire a noii societăți socialiste. Aceste succese constituie o contribuție la întărirea comunității socialiste și o contribuție activă în mișcarea de luptă pentru pace, destindere și apărare a securității în Europa și în lume.Cu această ocazie solemnă, urăm poporului român ca, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină succese și mai mari in înfăptuirea liotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român și în realizarea celui de-al VII-lea plan cincinal, care are ca scop edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate ' în România.Fie ca solidaritatea, prietenia frățească și cooperarea dintre partidele și popoarele laoțian și român să se dezvolte și să înflorească continuu !
KAYSONE PHOMVIHANE

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele

Republicii Democrate Populare Laos, 
Președintele Adunării Populare Supreme

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România■ In numele poporului, partidului și al Guvernului Republicii Democrate Populare Yemen, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Partidului Comunist Român și poporului român prieten felicitări tovărășești cu prilejul aniversării eliberării țării dumneavoastră, ceea ce a permis trecerea la construirea socialismului în România.Aniversarea eliberării țării și triumful socialismului în patria dumneavoastră se bucură de o înaltă apreciere și constituie, totodată, o victorie a tuturor forțelor care .luptă pentru libertate, progres, pace și socialism în întreaga lume.Doresc să. exprim sincerele noastre urări de progres continuu și prosperitate poporului prieten român. Sint încredințat că raporturile prietenești, de cooperare dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, în interesul reciproc.Urez Excelenței Voastre multă sănătate și fericire, iar poporului român prieten, prosperitate și bunăstare. x
ALI NASSER MOHAMMAD

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Yemenit, 

Președintele
Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 

al R. D. P. Yemen

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România*în numele poporului Venezuelei, al guvernului și al meu personal, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre cordiale felicitări, cu ocazia sărbătoriiriâ unei noi aniversări a Zilei naționale a acestei țări prietene.De asemenea, adresez urări de prosperitate națiunii române și reînnoiesc dorința de a dezvolta tradiționalele legături de prietenie ce unesc popoarele Venezuelei și României.Excelență, mă folosesc-de această ocazie pentru a vă dori multă fericire personală și pentru a vă reînnoi asigurarea înaltei și dis- - tînsei mele considerațiuni.
JAIME LUSINCHI

Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, aș dori să vă transmit, din partea mea și a poporului statului Bahrein, felicitări cordiale.Folosesc această ocazie pentru a vă dori, Excelență, multă sănătate și fericire, iar poporului român, progres continuu și, prosperitate.
ISA BIN SALMAN AL KHALIFA

Emirul statului Bahrein

BBBBBBBBBBBB

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului și poporului Republicii Zimbabwe, precum și al meu personal, am plăcerea să vă adresez cele mai calde salutări și felicitări dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, cu ocazia zilei dumneavoastră naționale.Guvernul și poporul Republicii Zimbabwe își exprimă convingerea că prietenia și cooperarea care există între țările și popoarele noastre vor continua să se adîncească. Dorim ca aceste contacte să se întărească și să se consolideze pe mai departe pentru a crea posibilități sporite de cooperare.Permiteți-mi, tovarășe președinte, să vă doresc dumneavoastră și întregului popor român multă sănătate, progres și prosperitate.Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni.
CANAAN S. BANANA

Președintele Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră ne oferă plăcuta ocazie ca, în numele poporului guineez, al Comitetului Militar de Redresare Națională și a guvernului guineez, precum și al meu personal, să adresăm prin intermediul dumneavoastră caldele noastre felicitări poporului și guvernului român.Dăm o înaltă apreciere progreselor obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român în activitatea de construire a unei națiuni puternice și prospere.Reafirmăm dorința noastră sinceră de a dezvolta tot mai mult raporturile de prietenie și rodnică colaborare ce leagă țările noastre.Adresăm cele mai bune urări de sănătate și de viață lungă Excelenței Voastre, precum și de fericire poporului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație.

General LANSANA, KONTE
Președintele

Comitetului Militar de Redresare Națională, 
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi oferă satisfacția deosebită de a adresa Excelenței Voastre și poporului prieten al României, in numele poporului din Guineea Bissau, al guvernului său și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări de progres și buhăstare crescîndă pentru poporul român. Doresc, totodată, să reafirm intenția mea de a continua să acționez pentru întărirea și consolidarea legăturilor de prietenie și cooperare sinceră, reciproc avantajoasă.Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și de viață lungă în serviciul poporului prieten al României.Vă rog să primiți, domnule președinte, expresia celei mai înalte considerațiuni.
General de divizie JOAO BERNARDO VIEIRA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea Bissau

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului revoluționar din Burkina Faso, al Consiliului Național al Revoluției, precum și al meu personal, sincere și calde felicitări.Poporul român, care pe parcursul întregii sale istorii n-a încetat să lupte pentru independența și dezvoltarea sa economică, se bucură de întreaga noastră admirație, deoarece sîntem ferm convinși că drumul pe care' el s-a angajat sub luminata dumneavoastră conducere nu-1 poate conduce decît la succese strălucite.Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma satisfacția mea față de evoluția pozitivă a raporturilor existente între țările noastre, care, am convingerea, se vor întări spre binele popoarelor noastre.Adresez Excelenței Voastre sincerele mele ureri de sănătate și ■ fericire personală, precum și de crescîndă prosperitate poporului român.Binevoiți a primi, domnule președinte, asigurarea considerației mele celei mai înalte.Patria sau moartea ; vom învinge.

Căpitan THOMAS SANKARA 
Președintele Consiliului Național al Revoluției 

din Burkina Faso, șef al statului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaComuniștii și revoluționarii hondurieni vă felicită în mod călduros cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a eliberării sociale și naționale a României. Luptînd alături de armata sovietică, poporul român a dat lovituri distrugătoare forțelor hitleriste și a deschis, prin insurecția din august, calea revoluției democratice și socialiste, care a pus bazele României moderne.Salutăm rolul relevant pe care îl aveți pe plan internațional și vă solicităm sprijinul dumneavoastră pentru cauza democrației, independenței și păcii popoarelor centro-americane, amenințate de intervenția imperialistă.
RIGOBERTO PADILLA RUSH

' Secretar general
al C.C. al Partidului Comunist din Honduras

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adresez Excelenței Voastre, în numele poporului elen și al meu personal, felicitările mele călduroase, precum și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român.Sînit convins că relațiile prietenești care leagă ode două țări ale noastre vor continua să se dezvolte și în viitor, spre binele celor două popoare ale noastre, al păcii și cooperării în Balcani, în Europa și în lume.
CHRISTOS SARTZETAKIS

Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste România , vă transmit, domnule președinte, felicitările mele călduroase, împreună cu urările de fericire personală, de progres Și prosperitate pentru poporul român.
ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, ca și pentru fericirea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.
In numele reginei,

INGRID
regenta Danemarcei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaComemorarea victoriei revoluției de eliberare socială și națională a țării dumneavoastră îmi oferă prilejul ca, în numele poporului saotomez, al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe (M.L.S.T.P.), al guvernului și al meu personal, să adresez Excelenței Voastre, poporului român, partidului său de guver- nămînt cele mai vii și călduroase felicitări.Fie-mi îngăduit să folosesc a.c-est fericit moment pentru a formula și de această dată urări de întărire și tot mai largă dezvoltare a legăturilor de prietenie, solidaritate și cooperare existente între țările și popoarele noastre.Primiți, Excelență, expresia celei mai înalte considerațiuni.
MANUEL PINTO DA COSTA

Președintele M.L.S.T.P., 
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome ți Principe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a României doresc să transmit Excelenței Voastre felicitările mele cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de bunăstare continuă pentru poporul român.
BHUMIBOL

Regele Thailandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă urăm' sănătate și putere de muncă pentru continuarea operei dumneavoastră, iar poporului' român pace, progres și prosperitate.Fie ca îndelungata prietenie dintre popoarele României și Greciei, eforturile lor comune pentru consolidarea păcii mondiale să devină un exemplu luminos în aceste timpuri grele prin care trece omenirea.Cu prietenie și stimă.
HARALAMBOS PROTOPAPAS

Secretar general 
al Partidului Socialismului Democratic 

din Grecia — KODISO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSînt convins că bunele impresii cu care am revenit în patria noastră, după schimburile de vederi avute în cursul vizitei efectuate în România, unde am cunoscut o adevărată și caldă ospitalitate, vor contribui la intensificarea bunelor relații dintre ambele noastre partide și popoare.Cu acest prilej — în ajunul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, ziua de 23 August 1944, aniversarea jubileului de 41 de ani de la eliberarea poporului român de sub dominația fascistă — vă rog să primiți, în numele meu personal și al Partidului Muncitoresc Unit — MAPAM, sincere felicitări, urări de prosperitate și progres pe calea edificării socialismului în țara dumneavoastră, ca și în munca ce o depuneți în vederea instaurării păcii în lume.
ELAZAR GRANOT

Secretar general al Partidului Muncitoresc 
Vnit din Israel — MAPAM

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 41-a aniversări a eliberării României, în numele guvernului și al poporului nicaraguan, vă adresăm cele mai cordiale și frățești felicitări. La această aniversare, noi, nica- raguanii, ne alăturăm sărbătorii poporului român frate, urîndu-vă ca dezvoltarea și prosperitatea marii dumneavoastră națiuni să se întărească tot mai mult.Cu sentimente frățești,

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Președintele Republicii Nicaragua

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaFolosesc ocazia marcării celei de-a 41-a aniversări a Zilei naționale a României pentru a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului român felicitări și expresia călduroasă a prieteniei, în numele guvernului și poporului Maltei, cit și al meu personal.Urăm Excelenței Voastre multă sănătate, iar poporului dumneavoastră prosperitate continuă. Ne exprimăm convingerea că relațiile strînse între cele două țări ale noastre se vor întări în continuare, spre binele celor două popoare și în interesul păcii în lume.
CARMELO SCHEMBRI

Președinte ad-interim al Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România, de care Republica San Marino este legată printr-o cordială prietenie, ne oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței Voastre, în numele nostru, al guvernului și poporului sanmarinez, cele mai călduroase urări de pace, prosperitate și fericire națiunii și poporului român.
ENZO COLOMBINI
SEVERINO TURA

Căpitani regenți

GIORDANO BRUNO REFFI
Secretar de stat pentru afaceri externe, 

Republica San Marino

Telegrama de felicitare trimisă de lordul WILSON,
fost prim-ministru al Marii Britanii„Lordul Wilson de Rievaulx transmite salutul său cel mai cordial și cele mai bune urări președintelui Republicii Socialiste România, domnul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, la 23 August".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate felicitări, cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român, de către numeroase organizații politice, obștești, asociații de prietenie, personalități ale vieții publice, conducători ai unor organizații economice, firme și întreprinderi de peste hotare : Hamad Bin Khalifa Al-Thani, prinț moștenitor, ministrul apărării al statului Qatar ; Menachem Ariav, membru în Biroul Politic alC. C. al Partidului Muncii din Israel, primarul orașului Nazaret, Avraham Rozenkier, coordonator al Departamentului Relațiilor Internaționale din cadrul C.C. al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAPAM ; Renee Short, președintele Asociației de prietenie Marea Britanie—România ; Kristina Gummesson, președinte, și Sven Asterberg, secretar,'ai Asociației Suedia—România ; Isabella Adriaensens, președinte, și Jozef Van Der Linden, secretar, ai Asociației culturale „Dacia“ din Belgia ; prof. univ. Ioana Ungureanu, de la Asociația culturală „Dacia" din Roma ; Theodoros Katrivanos, secretar general al Casei de cultură a prieteniei eleno-române ; dr. Michalakis Polydorides, secretar general al Asociației de prietenie și de relații culturale între Cipru și Republica Socialistă România ; Franz Eberhard, director al Centrului European pentru Invățămintul Superior al UNESCO ; Noel D. Eichhorn, reprezentant rezident al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, director a.i. al Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite la București ; Abdel Salam Dajani, fost director al Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite de la București ; Jack Collins, secretarul Uniunii Minerilor din Kent — Marea Britanie ; Tsuneo Ikeda, președintele editurii Ko- bunsha Co„ și ■ Akik» Igaya, președintele editurii Kobunsha International Ltd. ; Antonino Barone, editor la A.I.R.I. Press Roma ;D. S. Mitchell, directorul serviciilor comerciale al firmei „Rolls Royce"; N. E. B. J. Guinle, director executiv al firmei Rindalbourne Limited. Londra ; Daisaku Ikeda, președintele organizației japoneze Soka Gakkai ; Shigekuni Kawamura, președintele companiei Dainippon Ink and Chemicals Inc. ; Y. Mimura, președintele Corporației Mitsubishi ; Toshikuni Yahiro, președintele Comitetului de conducere Mitsui-Tokyo ; Zafar și Adil, directori al companiei ..Universal Class Ltd." Karachi — Pakistan ; Ahmed Zeido, director general al firmei Union Comercial Company, cu sediul în București ; Isao Yonekura, C. Itoh and Co. Ltd. — Tokio ; Carol Feig, președintele firmei Cawo-Handelsgesellschaft-MBH Berlinul de Vest ; Amaury Marchesini de Mattos, vicepreședinte executiv, și Edvaldo Jeronimo Da Silva, director comercial, la Transconsult Consultoria E Planejamento De Transportes S. A. ; Al Hassan, președintele Asociației studenților ghanezl care au învățat în România ; Sadruddin Aga Khan, fost înalt comisar al O.N.U. pentru refugiați ; K. Bouchahda, corespondentul presei arabe în țările Benelux ; Iwane Maruyama — Osaka,Felicitări călduroase au fost adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român de ambasadorii : E. M. Tiajeinikov — U.R.S.S.. Yu Hongliang — R.P. Chineză, Herbert Plaschke — R.D. Germană. Jan Papp — R.S. Cehoslovacă, Zo Iang Guk — R.P.D. Coreeană, Pham Duy Toan — R.S. Vietnam, Togoociin Ghenden — R.P. Mongolă, și Apolinaire Andriatsiafajato — R.D. Madagascar. (Agerpres)

BRĂILA

înnoiri urbanistice fără precedent
In anii socialismului, și îndeosebi 

in perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
Brăila, asemenea țuturor localități
lor patriei, a cunoscut un viguros 
proces de înnoire. S-a construit 
mult, trainic și frumos, urmărin- 
du-se o îmbinare armonioasă intre 
ceea ce era valoros din fondul 
edilitar tradițional și concepțiile 
arhitectonice moderne.

Astăzi, Brăila se prezintă ca o 
localitate întinerită, cu bulevarde 
largi, inundate de arbori și flori, 
flancate de blocuri de locuințe și 
spații destinate activităților social- 
culturale, funcționale, realizate cu 
bun gust. Au apărut numeroase 
cartiere de locuințe noi — Hipo
drom, Viziru, Apolo, Obor, Radu 
Negru — precum și cel mai ti- 
năr, cartierul muncitoresc „Pro
gresul" din apropierea cunoscutei 

întreprinderi constructoare de uti
laj greu. Totodată, s-au înălțat 
blocuri moderne și pe marile ar
tere de circulație existente — Vic
toriei, Școlilor, Calea Galați, Calea 
Călărașilor.

In ultimii 20 de ani, orașul de la 
Dunăre și-a îmbogățit zestrea edi
litară cu 35 000 apartamente, in 
care locuiește peste 60 la sută din 
populație. Pe lingă locuințe, s-au 
edificat școli, spitale, grădinițe, 
spații destinate activităților cultu
ral-sportive. Concomitent s-au 
efectuat lucrări de restaurare a 
unor edificii cu importanță istorică 
sau culturală: Teatrul dramatic 
„Maria Filotti", Muzeul Brăilei, 
clădiri cu o valoroasă arhitectonică 
din Piața V. I. Lenin și de pe 
strada Republicii. (Text : Corneliu Ifrim ; foto : Eugen Dichiseanu).

A

Aspect de pe Calea Călărașilor — una din cele mai mari artere de circulație din municipiul Brăila, aflată în plin proces de înnoire, Pînă acum, aici s-au dat în folosință circa 1 000 
de apartamente, precum și importante spații comerciale
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CronicaDelegația parlamentară vest-ger- mană, condusă de Heinz Westphal, a avut, miercuri, o întrevedere cu Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, cu membri ai conducerii Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană și cu cadre de conducere ale Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști și Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației parlamentare din Republica Federală Germania, ambasadorul acestei țări la București, Hartmut Wolfgang Schulze-Boysen, a oferit o recepție.Au participat Nicolae Gîosan, președintele Marii Adunări Naționale, deputați, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, alte persoane oficiale.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayului, însărcinatul cu afaceri a.i. al acestei țări la București, Marco Eduardo Capurro Avellaneda, a oferit, miercuri, o recepție.Au participat Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerilor altor ministere și instituții centrale.

zileiAu fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic.
★„Republica Socialistă Cehoslovacă — Republica Socialistă România — colaborare ' și prietenie", sub acest generic s-a deschis, miercuri, in Capitală, o expoziție de fotografii. Dedicată aniversării zilei de 23 August, expoziția, găzduită de Casa de cultură a R.S. Cehoslovace, ilustrează momente semnificative ale relațiilor de prietenie și colaborare bilaterală în plan politic, economic, tehnico- științific, cultural, în alte domenii de activitate.Expresie a voinței comune a popoarelor celor două țări de a dezvolta și adînci necontenit colaborarea multilaterală și prietenia dintre ele, expoziția evidențiază însemnătatea hotărîtoare a dialogului româ- no-cehoslovac la nivel înalt, spre binele reciproc și în interesul luptei comune pentru socialism și pace în lume. Imagini sugestive dau expresie tradiționalelor relații de prietenie statornicite între partidele, popoarele și țările noastre.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat Jan Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

\ Manifestări consacrate sărbătorii| 
naționale a poporului român J/ VARȘOVIA 28 (Agerpres). — au fost Încredințate tovarășului ț ) Cu prilejul aniversării revoluției Nicolae Ceaușescu. i
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de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, la uzinele „Towimor" din voievodatul Torun a avut loc o adunare festivă, in cadrul căreia au fost prezentate succesele obținute de poporul român în construcția noii societăți, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R.. cind în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.Au fost subliniate, de asemenea, cursul mereu ascendent al relațiilor româno-polone, rolul hotărî- tor al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, la extinderea și aprofundarea conlucrării și prieteniei dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre România și Polonia.

A urmat un program artistic în cadrul căruia au fost prezentate creații ale compozitorilor români și melodii din folclorul românesc.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 august, ora 20 — 1 sep
tembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul variabil, 
mai mult noros în zonele clin sudul 
și estul țării. Vor cădea ploi izolate. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări locale, predominînd din sectorul

nord-estic, cu viteze pînă la 50 kilo
metri pe oră în zonele sud-estice ale 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade. Dimi
neața se va produce ceață pe alocuri 
în zona de munte și în estul țării. în 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul terpporar noros. Va ploua slab. 
Vînt moderat din sectorul predominant 
nord-estic. Temperatura minimă, în 
cursul nopții, între 14 și 16 grade, iar 
maximele, ziua, cuprinse între 24 și 27 
de grade.

QUITO 28 (Agerpres). — La Quito a avut loc o adunare festivă consacrată sărbătorii naționale a poporului român. Au fost reliefate semnificația revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă pentru destinele viitoare ale României, precum și marile realizări obținute de poporul nostru în edificarea modernă a patriei, cu deosebire în ulti- . mele două decenii, perioadă în ț care destinele națiunii române

IBOGOTA 28 (Agerpres). — La \ postul național de televiziune din Columbia a fost prezentată importanta actului istoric de la 23 August 1944.A fost relevată semnificația deosebită a faptului că poporul nostru a sărbătorit în acest an împlinirea atît a 41 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, cit și a 20 de ani de la Congresul al IX-lea, cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, moment ce a deschis o epocă nouă în dezvoltarea economică și socială a țării, în afirmarea ei pe plan internațional.Totodată, la Bogota a fost organizată o adunare festivă, în cadrul căreia s-a făcut o prezentare a marilor succese obținute de poporul român, îndeosebi în ultimii 20 de ani.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a avut o convorbire telefonică cu președintele Siriei, Hafez Al-Assad, în legătură cu situația din Liban și cu dialogul interlibanez consacrat apropierii punctelor de vedere ale părților aflate în conflict, informează agenția M.E.N., citind surse oficiale din Beirut.Cei doi șefi de stat au căzut de acord asupra necesității accelerării procesului, de reconciliere națională in scopul evitării unei noi degradări a situației.

deOperațiunea a fost confirmată un purtător de cuvint al Forței Interimare O.N.U. in Liban —-U.N.I.F.I.L.

INFORMAȚII SPORTIVE

STRĂLUCITE SUCCESE ALE GIMNASTICII NOASTRE 
FEMININE LA UNIVERSIADA ’85TOKIO 28 (Agerpres). — în ziua a patra de întreceri ale Universiadei de vară — marea competiție polisportivă ce se desfășoară la Kobe, în cadrul Anului Internațional al Tineretului — punctul de atracție l-a constituit concursul special pe aparate din turneul feminin de gimnastică. Turneul a prilejuit un nou succes deosebit pentru gimnastica românească, bilanțul zilei cuprinzînd două medalii de aur și două de argint, cucerite de Ecate- rina Szabo.Prezentă în finale la toate aparatele, Ecaterina Szabo a făcut din nou dovada măiestriei sale, impre- sionînd prin dificultatea exerciți- ilor, prin grația și exactitatea execuțiilor. Gimnasta noastră a urcat pe prima treaptă a podiumului de premiere la sărituri și bîrnă, obți- nînd medaliile de aur și titlurile de campioană mondială universitară, și a cîștigat medalii de argint la paralele și sol.în prima finală, la sărituri, Ecaterina Szabo a primit cea mai mare notă . din concurs. — 9,900, intrînd în posesia medaliei de aur.Sportiva româncă a obținut și la • bîrnă nota de 9,900 și o dată cu aceasta al doilea titlu de campioană mondială universitară.La această ediție a Universiadei, gimnastele românce’ au obținut în

total două medalii de aur și patru de argint.Iată situația primelor locuri din clasamentele finalelor pe aparate : sărituri : 1. Ecaterina Szabo (România) — 19,750 puncte — campioană mondială universitară ; 2. NataliaIurcenko (U.R.S.S.) — 19,650 puncte; 3. Lilia Harisova (U.R.S.S.) — 19,475 puncte ; 4. Mirela Barbălată (România) — 19,325 puncte ; birnă : 1. Ecaterina Szabo (România) — 19,700puncte — campioană mondială universitară ; 2. Xiang Yu (R.P. Chineză) — 19,500 puncte ; 3. Yang Yanli (R.P. Chineză) — 19,400 puncte ; 4.Cristina Zelenca (România) — 19,350 puncte ; paralele,: 1. Natalia Iurcenko — 19,700 puncte ; 2.- Ecaterina Szabo — 19,650 puncte ; 3. Kim Gum Ok (R.P.D. Coreeană) — 19,250 puncte ; 4. Dana Dumitru (România) — 19,150 puncte ; sol: 1. Natalia Iurcenko — 19,850 puncte ; 2. Ecaterina Szabo — 19,800 puncte ; 3. Maiko Morio (Japonia) — 19,650 puncte.Miercuri s-a încheiat turneul individual la judo, printre laureații ultimei zile aflîndu-se și sportivul român Gheorghe Dani, care, în limitele categoriei 60 kg. a cîștigat medalia de bronz. La această categorie, titlul a revenit lui Pak Hak Yong (R.P.D. Coreeană), care a dispus în finală de japonezul Koji Ono. iar la categoria „open", primul loc a fost ocupat de Yoshimi Masaki (Japonia).
FOTBAL : O victorie meritată, RomâniaIeri, la Timișoara, în preliminariile campionatului mondial — grupa a IlI-a europeană, echipa României a învins echipa Finlandei cu 2—0 (1—0). Este o victorie meritată, un rezultat așteptat de amatorii de fotbal, deci un rezultat normal pe drumul, încă lung și dificil, pe care echipa noastră națională îl are de parcurs pentru a obține calificarea la turneul final, din 1986, al campionatului mondial.Fotbaliștii români și-au valorificat superioritatea tehnico-tactică încă de la începutul partidei, prin golul înscris de Hagi în minutul 6. la care a contribuit acțiunea premergătoare a lui Coraș. In minutul 57. același 1-Iagi a centrat celuilalt jucător român în vîrstă de 20 de ani din formația noastră, Mateut, acesta reușind, dintr-un unghi aproape închis, să marcheze golul al doilea. Spectatorii, ca și milioanele de telespectatori au remarcat desigur că echipa noastră a avut numeroase alte prilejuri de a înscrie, dar le-a ratat

— Finlanda 2—0rînd pe rînd. S-a putut de asemenea observa că formația noastră, ca și cei mai multi dintre componenții ei, inclusiv Hagi au jucat inegal, cu destule scăderi în ambele părți ale meciului, ceea ce a și condus la limitarea proporțiilor scorului. Și, ceea ce ne determină încă o dată' să-i îndemnăm pe antrenorii și jucătorii noștri să-și înzecească eforturile în pregătiri, pentru un randament cit mai înalt în partida cu echipa Angliei, din 11 septembrie, și cu cele ale Irlandei de Nord și Turciei. După cum se vede, greul abia începe !în clasamentul grupei conduce echipa Angliei, cu opt puncte (din cinci meciuri), urmată acum de echipa României, cu șase puncte (cinci meciuri), dar cu un golaveraj mai bun (8—4) decît echipa Irlandei de Nord, care are același punctaj, cu golaveraj mai slab (7—5), Finlanda are șase puncte din șapte partide, iar Turcia zero puncte din patru partide.
BOX : Pregătiri pentru campionatele mondiale de tineret

(București, 1-© Numărul mare de concurenți, 214 din 32 de țări, a determinat Comitetul român de organizare a campionatelor mondiale de box pentru tineret să programeze încă din prima zi, duminică, 1 septembrie, două reuniuni la patinoarul „23 August" din Capitală. Iată ordinea acțiunilor din 1 septembrie ; orele .8—10 vizita medicală și cintărirea concurenților ; ora 10,30 — tragerea la sorți, urmată de ședința tehnică ; ora 14 — gala nr. 1 ; ora 18 — deschiderea festivă a campionatelor ; ora 18,30 — gala nr. 2 O Informăm că delegațiile R.P.D. Coreene (6 boxeri) și Cubei (12 boxeri) au și sosit la București • în fruntea colectivului tehnic cubanez — cunoscutul antrenor Alcide Zagarra • Bi-
★în Sala sporturilor din Constanța se află în plină desfășurare cea de-a 14-a ediție a tradiționalei competiții internaționale de box „Mănușa Litoralului". '■în limitele categoriei muscă. în gala de miercuri seara, constănțea- nul Eroi Geafar l-a întrecut la puncte pe Ion Munteanu (Nicolina Iași), Walter Marko (R.D. Germană) a dispus la puncte de Janusz Huba (Polonia), iar Ion Barbu (Cimentul Medgidia) l-a învins prin K.O. tehnic pe Ion Ducu (C.S.M. Sibiu).Rezultate înregistrate la alte categorii : semimijlocie : Toma Munteanu (C.S.M. Sibiu) b.p. Miko Spa-

8 septembrie)letele de intrare la galele de la patinoarul „23 August" s-au pus in vînzare la i casele de la sediile C.N.E.F.S., C.M.E.F.S. București, C.C.A., Dinamo, Rapid, precum și din pasajul Universității și direct la patinoar © Colectivul de tehnicieni al lotului reprezentativ al României — Eustațiu Mărgărit, Emil Popa, Relu Auraș, Ion Popa și dr. Petre Radovici — vor alinia foarte probabil pe următorii 12 pugiiiști : Marian Popa (48 kg), Marcel Tudoriu (51), Daniel Dumitrescu (54), Daniel Măeran (57), Giani Gogol (60), Ion Pal (63,5), Ștefan Drișcu (67), Marian Gavrilă (71), Dumitru Beșliu (75), Vasile Damian (81), Ilie Corbu (91), Iulian Drăghici (plus 91). Vom reveni cu prezentarea boxerilor noștri.
★sovski (Iugoslavia) ; Roman Tihon (C.S.M. Sibiu) b.p. Gheorghe Stan (C.S. Tirgoviște) ; Tadeusz Ryszowski (Polonia) cîștigă prin abandon la Dragi Dosevski (Iugoslavia) ; mijlo- ciemică : Alexandru Coman (Metalul București) b.p. Gheorghe Pătulea (Oțelul Tirgoviște) ; Dumitru Vîlcu (B.C. Brăila) b.p. Gheorghe Terzea (Prahova Ploiești) ; Nicolae Ciobanu (Metalul București) b.p. Amedo Hu- sein (Iugoslavia) ; Vasile Butnaru (Voința Piatra Neamț) b.p. Aurel Tomozei (B.C. Galați).Joi se vor disputa două gale din sferturile de finală : prima de la ora 15, iar cea de-a doua de la ora 18,00.

AMMAN 28 (Agerpres). — Marea sărbătoare națională a poporului român a fost marcată prin diferite manifestări în capitala Iordaniei, Amman. Au fost organizate o seară culturală românească, o expoziție documentară de fotografii și o gală a filmului românesc.Posturile de radio și televiziune iordaniene au difuzat programe speciale consacrate evenimentului. I

CONFERINȚA DE LA GENEVA
Mesaje adresate participanților de secretarul general al C.C. 

al P.C.U.S., președintele S.U.A. și secretarul general al O.N.U.MOSCOVA 28 (Agerpres). — într-un mesaj de salut adresat parti- cipanților la Conferința de la Geneva pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare, Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., subliniază însemnătatea acestui document, arătînd că este important ca energia atomului să devină un bun al întregii omeniri, să servească numai interesele păcii și construcției. Uniunea Sovietică — se spune în mesaj — a făcut și va face tot ce depinde de ea nu numai pentru a împiedica proliferarea armei nucleare, dar și pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare.

va, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, subliniază că „atît' timp cit cursa înarmărilor nucleare nu va fi oprită, posibilitatea îngrozitoare a distrugerii generale va crește în continuare" — transmite agenția Reuter.Menționînd ca pe un factor pozitiv faptul că diseminarea armelor nucleare în mai multe țări a fost oprită, Perez de Cuellar a declarat că „statele nucleare nu și-au onorat, totuși, angajamentul de a pune capăt cursei înarmărilor". „în această privință — a spus el — aplicarea tratatului a fost în mare măsură unilaterală, spre profunda nemulțumire a statelor neposesoare de arme nucleare".WASHINGTON 28 (Agerpres). — într-un mesaj adresat Conferinței pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului privind neprolife- rarea armelor nucleare, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva, preș’edintele Statelor Unite ale Americă. Ronald Reagan, a apreciat tratatul. intrat în vigoare în urmă cu 15 ani. drept „o realizare istorică" și un „succes uriaș", informează agenția U.P.I. Statele Unite, afirmă Ronald Reagan, „rămîn ferm angajate fată de obiectivele tratatului ai fată de viziunea acestuia privind o lume maj stabilă si mai sigură".GENEVA 28 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat celei de a treia conferințe consacrate examinării modului în care se aplică Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, ale cărei lucrări se desfășoară la Gene
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'BEIRUT 28 (Agerpres). — Militari ai forțelor israeliene de ocupație din sudul Libanului au pătruns, miercuri, în mai multe sate din apropierea așa-zisei „zone de securitate' tuite de armata israeliană tragerea efectivelor sale iunie.Peste 100 de militari, au surse ale securității libaneze citate de agențiile internaționale de presă, au încercuit localitățile, blocind accesul populației, după care au declanșat o acțiune de percheziționare.Postul de radio Beirut, citat de U.P.I., a anunțat că unități de comando transportate la bordul elicopterelor și sprijinite de formațiuni de blindate au ocupat poziții in zona satelor Kafra, Kabrika și Toline. De asemenea, satul Chaqra a fost supus unui raid, a arătat postul de radio.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Armata israeliană a eliberat, miercuri, un grup de 113 prizonieri libanezi, în majoritate șiiți, foști deținuți ai închisorii Atlit din nordul Israelului — a anunțat la Tel Aviv un purtător de cuvînt militar israelian, citat de agenția Reuter. ,Prizonierii au trecut frontiera libaneză, fiind predați unor reprezentanți ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii.
insti- după rein lunadeclarat

TUNIS 28 (Agerpres). — întrunit la Tunis, Consiliul Revoluționar al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană . „Al-Fatah“ — principala componentă a Organizației pentru Eliberarea Palestinei — a dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul față de populația palestiniană arabe ocupate, latează agenția că rezultatele extraordinarede la Casablanca dovedesc amploarea sprijinului arab față de cauza palestiniană și de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ca unic reprezentant legitim al poporului palestinian.

din teritoriile în document — re- Q.N.A. — se arată recentei reuniuni arabe la nivel înalt

POLITICII DE APARTHEID
A REGIMULUI DE LA PRETORIANAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Reunit în sesiune specială la sediul Națiunilor Unite din New York, Biroul de coordonare al țărilor nealiniate a cerut din nou ridicarea stării de urgență din Africa de Sud și eliberarea necondiționată a tuturor deținuților politici, transmite agenția Taniug. Numai eradicarea completă a apartheidului și instituirea guvernării majorității, cu asigurarea libertății și democrației pentru toți cetățenii Republicii Sud-Africane, pot să ducă la o soluție justă și de durată a crizei din această parte a lumii, se subliniază în declarația dată publicității la New York.NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — întreaga omenire trebuie să-și mobilizeze eforturile în vederea adoptării de sancțiuni obligatorii împotriva regimului de la Pretoria, pentru a determina Republica Sud-Africană să pună capăt politicii sale de apartheid și ocupării ilegale
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a Namibiei, se arată într-un mesaj difuzat la O.N.U. de către ministrul indian de stat pentru afacerile externe, Khurshed Alam Khan.WASHINGTON 28 (Agerpres). — Departamentul de Stat al S.U.A. a anunțat, marți, că Statele Unite au protestat oficial împotriva arestării reverendului Allan Boesak, care se împotrivește politicii de apartheid, deținut în baza stării de urgență instituite de guvernul minoritar de la Pretoria, transmite agenția U.P.I.
După lovitura de 
stat din Nigeria28 (Agerpres). — ȘefulLAGOSStatului Major al forțelor terestre din Nigeria, generalul Ibrahim Ba- bangida. a fost desemnat șef al statului de către grupul de militari autori ai loviturii de stat prin care a fost înlăturat de la putere președintele Mohammad Buhari. a anunțat postul de radio Lagos, citat de agențiile internaționale de presă, într-o alocuțiune radiodifuzată, noul șef al statului s-a angajat să redreseze administrația și situația economică națională, pentru a evita o catastrofă economică și a asigura nivelul general de trai populației.Referitor la politica externă a Nigeriei. generalul Babangida a afirmat că tara sa va continua să respecte principiile Organizației Unității Africane și ale Comunității Economice a Statelor din Africa Occidentală, precum și ale mișcării de nealiniere. Totodată, el a reafirmat sprijinul Nigeriei pentru lupta dreaptă a poporului namibian.
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I TRANSMIT: |INTILNIRE. Secretarul general I al C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, I . s-a intilnit, la Beijing, cu RobertMugabe, președintele Uniunii . Na- I I ționale Africane din Zimbabwe(ZANU), primul ministru al Guver- I nului Republicii Zimbabwe, aflat i | într-o vizită oficială în R. P. Chineză. în cursul convorbirii care a I I avut Ioc — relatează agenția China Nouă — au fost discutate as-1 pecte ale construcției economice Idin cele două țări, precum și o serie de probleme internaționale de interes comun.PRIMIRE. Agenția T.A.S.S. a- nunță că Viktor Nikonov, secretar I I al C.C. al P.C.U.S.. l-a primit pe ministrul agriculturii al S.U.A., 1 I John Block. aflat în vizită la . Moscova. Au fost examinate pro-1 bleme privind stadiul actual și I I perspectivele dezvoltării colaborării sovieto-americane în domeniul I agriculturii. Sursa citată mențio- | nează că a fost primită cu satis-I factie declarația lui’ John Block i I privind intenția părții americane de a extinde contactele bilaterale ■ Iin acest domeniu. precum și în sfera comerțului reciproc. Viktor I Nikonov a subliniat că Uniunea | Sovietică se pronunță, ca și înain- Ite. pentru o colaborare stabilă și reciproc avantajoasă cu Statele Unite în diferite domenii. în inte-| resul păcii și al normalizării rela-I tiilor sovieto-americane.LA PHENIAN s-au încheiat,I miercuri, lucrările celei de-a noua . runde de convorbiri dintre repre-■ zentanții societăților de Cruce Ro- I șie din Nordul și Sudul Coreei —I relatează agenția A.C.T.C. Au fost I I discutate propunerile avansate de | cele două delegații în cursul în-I tîlnirilor anterioare. La încheierea. i reuniunii, părțile au hotărit convocarea, la 26 noiembrie, la Seul, •I a celei de-a 10-a runde a convor-I birilor.SUSPENDARE. Convorbirile întreI reprezentanții Consiliului Militar . din Uganda — autoritatea supremăI de stat în această țară — ai Arma- I tei Naționale de Rezistență (N.R.A.)
Iși ai principalei - grupări militare I de opoziție în perioada fostului președinte Milton Obote au fost
I suspendate — informează agențiile . Associated Press și United Press I International. II COMUNICAT. Mișcarea Demo- i cratică Populară (M.D.P.) din Chile— din care face parte și partidul I
I comunist — a dat publicității un comunicat în care exprimă sprijinul față de platforma de reconciliere națională și revenirea tării la democrație prezentată recent de , | forțele de opoziție chiliene — informează agenția Prensa Latina. I
I Apreciind insă că prevederile sale sint insuficient de ferme, comunicatul M.D.P. subliniază că se im-. pune definirea unui amplu acord I democratic, la care, să participe toți | chilienii, indiferent de convingerile lor.I ZBORUL NAVETEI SPAȚIALEI „DISCOVERY". In prima zi a noii 

misiuni orbitale a navetei spațiale

I americane „Discovery" au fost lan
sați doi sateliți de telecomunicații, I 
relatează agențiile U.P.I. și France |

| Presse.

ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI ATOMICE
— imperativul te/ mai arzător al contemporaneității

La Palatul Națiunilor Unite din Geneva se desfășoară, cu incepere din 
27 august, lucrările celei de-a lll-a Conferințe pentru examinarea modului 
de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare. Organizate la 
fiecare cinci ani, conferințele periodice ale statelor participante la tratat au 
drept scop să analizeze modul de aplicare a acestuia, felul in care sint 
aduse la îndeplinire obiectivele sale. Pornind de aici, comitetul pregătitor 
al actualei conferințe, care s-a intrunit în cadrul a trei reuniuni distincte, 
in 1984 și in primăvara acestui an, a inscris pe ordinea de zi a reuniunii 
o serie de importante probleme legate de neproliferarea armelor nucleare, 
de stabilirea garanțiilor de securitate pentru statele neposesoare de arme 
nucleare, de dezvoltarea și folosirea aplicațiilor pașnice ale energiei nu
cleare, de rolul tratatului in promovarea dezarmării nucleare și întărirea 
păcii internaționale.Așa cum este știut, în perioada care a trecut de la intrarea în vigoare a tratatului, 130 de țări, între care și România. au devenit părți la acest important document. întreaga desfășurare a evenimentelor a demonstrat însă că înfăptuirea obiectivului fundamental al tratatului — frînarea procesului de proliferare a armelor nucleare — nu poate fi realizată decît o dată cu oprirea producerii armamentului nuclear și cu trecerea la lichidarea sa. „Trebuie să fie clar pentru oricine — arată tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — că atît timp cit va continua înarmarea atomică și alte țări vor trece — și nu vor putea fi oprite — să producă armament nuclear. Există un grav pericol, și tocmai de aceea trebuie să spunem deschis popoarelor că trebuie să scoatem armamentul atomic în afara legii. Atunci vom servi popoarele, cauza umanității și păcii !“.
Proliferare continuă — pe 

„orizontală" și „verticală", însăși actuala conferință se desfășoară într-un moment de gravă încordare internațională, determinată îndeosebi de intensificarea într-un ritm fără precedent a cursei înarmărilor. și în primul rînd a celor nucleare, de înmulțirea manifestărilor politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare. Nesocotindu-se prevederile Tratatului de neproliferare, angajamentele asumate avînd drept scop să ducă la micșorarea și lichidarea pericolului nuclear, la interzicerea și distrugerea armei atomice, cursa înarmărilor continuă în ritmuri tot mai accentuate. Pe de-o parte s-a înregistrat dezvoltarea pe „orizontală" a acesteia, o amplă proliferare a armei nucleare, atît prin sporirea ■stocurilor, cit și prin creșterea numărului de state care dețin și perfecționează tehnica de creare a acestei arme, putînd trece oricînd — dacă nu au și trecut — la procesul

de fabricare propriu-zis. Pe de altă parte a avut loc și dezvoltarea pe „verticală" a acesteia, prin realizarea unor arme nucleare din ce în ce mai puternice și mai sofisticate.Din datele publicate de S.I.P.R.I. reiese că în prezent numărul încărcăturilor nucleare se ridică la peste

tatea arată însă că negocierile din cadrul Conferinței de dezarmare de la Geneva privind interzicerea totală a experiențelor cu arma nucleară, a noilor arme și sisteme de arme de distrugere în masă, ca și a armei chimice bat pasul pe loc, sesiunile din acest an ale comitetului încheindu-se și ele fără rezultate .concrete. De altfel, raportate la proporțiile și ritmul înarmărilor nucleare, rezultatele negocierilor de'dezarmare nucleară și de control al armamentelor sînt practic nule, omenirea continuînd să suporte povara și să fie expusă pericolelor care decurg din această distrugătoare cursă.
Măsuri practice, construc

tive, pentru frînarea unui 
curs tot mai primejdios. Profund pătrunsă de responsabilita

cleare (încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară, oprirea fabricării de noi arme și a amplasării lor în Europa și în alte regiuni ale lumii, limitarea producției de materiale fisionabile pentru scopuri militare), ca un prim pas spre convenirea de măsuri de reducere a acestora. Așa cum nu o dată a subliniat țara noastră, toate statele părți la tratat, în special cele posesoare de arme nucleare, au datoria de a acționa pentru oprirea amplasării de asemenea arme pe continentul nostru, pentru retragerea celor existente și eliberarea Europei de orice fel de arme nucleare. în timpul negocierilor sovieto-americane de la Geneva este necesar, după cum a ară,- tat România, să se oprească experimentarea, producerea și amplasarea de noi arme nucleare, a oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic. Totodată, în baza obligațiilor a-
Pe marginea lucrărilor celei de-a lll-a Conferințe pentru examinarea modului 

de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare
50 000, dintre care 98 la sută aparțin marilor puteri nucleare. S-ă calculat că cel mai puternic dispozitiv nuclear experimentat pînă acum — 60 de megatone (o megatonă echivalează cu 1 miljon tone de trinitroto- luen) — depășește el singur, din punct de vedere al forței explozive, de 30 de ori totalitatea bombelor și obuzelor folosite în cel de-aî doilea război mondial. în prezent, puterea distructivă a armelor nucleare reprezintă 15 tone TNT de fiecare locuitor al planetei. în aceste condiții, trecerea la amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa — aflată în totală contradicție cu obligațiile asumate prin Tratatul de neproliferare, cu spiritul și obiectivele acestuia — n-a făcut decît să complice și mai mult situația, mărind pericolul unui război nuclear, care ar putea duce la dispariția civilizației, a însăși vieții pe Terra.Unul din principalele angajamente luate de părțile semnatare prin Tratatul de neproliferare a fost acela de a conduce „cu bună credință negocieri ■ asupra unor măsuri eficace referitoare la încetarea cursei înarmărilor nucleare la o dată apropiată și la dezarmarea nucleară, precum și cu privire Ia un tratat de dezarmare generală și totală, sub un control internațional strict și eficace". Reali

tea pe care comunitatea internațională trebuie să și-o asume față de propriul său destin, acționînd permanent pentru a mobiliza la acțiune toate statele, toate popoarele, România s-a pronunțat și se pronunță in permanență pentru urgentarea demersurilor și măsurilor necesare înlăturării pericolului unei conflagrații pustiitoare, asigurării unui viitor de pace și colaborare între popoare. De o largă audiență internațională s-au bucurat în acest cadru numeroasele inițiative și chemări la rațiune și luciditate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — expresie concretă a spiritului constructiv, a consecvenței cu care acționează și militează președintele țării pentru cauza dezarmării, pentru ca prevederile și principiile cuprinse în tratate să devină realități ale vieții internaționale.Tocmai în acest spirit, România apreciază că actuala conferință de la Geneva are o importanță deosebită, că prin rezultatele sale ea trebuie să contribuie la intensificarea negocierilor în vederea realizării unor acorduri efective de dezarmare și sporire a încrederii între state. Un rol de prim ordin ar avea în această privință adoptarea în cadru] conferinței a unor hotărîri referitoare la înghețarea tuturor armamentelor nu

sumate prin tratat, celelalte state europene, în special cele âparținînd celor două alianțe militare, trebuie să contribuie, într-o formă sau alta, la realizarea unor acorduri corespunzătoare în cadrul negocierilor de la Geneva.în concepția României, o mare importanță prezintă, de asemenea, intensificarea acțiunilor tuturor statelor participante la tratat în scopul intensificării negocierilor din . diversele foruri consacrate dezarmării, indiferent că este vorba de cadrul bilateral, cum este cazul cu tratativele sovieto-americane de la Geneva, sau de cadrul multilateral, cum este cazul cu Conferința de dezarmare de la Geneva sau reuniunile de la Stockholm sau Viena.Țara noastră a subliniat în repetate rînduri că o problemă deosebită o reprezintă garanțiile de securitate oferite de statele posesoare de arme nucleare statelor neposesoare participante la tratat. Este clar că statele care și-au asumat prin tratat obligația de a nu produce sau do- bîndi arme nucleare au dreptul să ceară statelor posesoare de asemenea arme să-și asume angajamentul că niciodată și în nici o împrejurare nu vor folosi sau amenința cu folosirea armei nucleare și, în general, a forței statele care nu posedă

arme nucleare. Discuțiile care au premers reuniunii de la Geneva au evidențiat, o dată mai mult, necesitatea accelerării negocierilor din cadrul Conferinței de dezarmare de la Geneva în vederea elaborării unui sistem internațional de garanții de securitate pentru statele neposesoare de arme nucleare.
O cerință majoră : acce

sul tuturor statelor la aplica
țiile pașnice ale energiei nu
cleare După cum este cunoscut, o importantă prevedere a Tratatului de neproliferare se referă la asigurarea accesului neîngrădit al tuturor statelor, in special al celor in curs de dezvoltare, la tehnologiile pentru utilizarea in scopuri pașnice a energiei nucleare, această uriașă forță motrice a progresului contemporan, în scopul dezvoltării lor economice și sociale. în condițiile actuale, cînd folosirea pașnică a atomului reprezintă una din principalele căi de ieșire din criza energetică, se impune cu atît mai mult crearea condițiilor pentru ca toate statele să poată folosi avantajele pe care le oferă această sursă. îndeosebi pentru țările în curs de dezvoltare neposesoare de arme nucleare, energia nucleară constituie nemijlocit o pîr- ghie necesară înfăptuirii programelor lor de dezvoltare, ridicării nivelului lor economic și social, reducerii și eradicării decalajelor care le separă de statele avansate din punct de vedere economic. Reprezentanții a numeroase state în curs de dezvoltare sînt de părere că nu într-o politică restrictivă, de natură să a- fecteze aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, rezidă soluția pentru asigurarea neproliferării armelor nucleare, ci, dimpotrivă, într-o dezvoltare largă, nestingherită a acestor a- plicații, în beneficiul tuturor popoarelor, concomitent cu realizarea de progrese pe calea eliminării armelor nucleare.în spiritul politicii sale de pace, colaborare și înțelegere internațională, România participă la Conferința de la Geneva animată de dorința de a-și aduce o contribuție constructivă la transformarea Tratatului de neproliferare, acest important document internațional, în- tr-uin instrument major, care să deschidă calea opririi cursei înarmărilor, și în primul rind nucleare — problema fundamentală a epocii noastre.

Radu BOGDAN
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