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. I ÎN ÎNTÎMPINAREA

Președintele Republicii Socia- 
ste România, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 
14 august, la Snagov, pe ambasado
rul Vernon Walters, reprezentantul 
permanent al Statelor Unite ale 
Americii la Organizația Națiunilor 
Unite, aflat intr-o vizită in țara 
noastră.

Ambasadorul american a mulțumit 
pentru întrevederea acordată, pen
tru posibilitatea de a se intilni cu 
președintele României și de a avea 
un schimb de păreri in probleme 
privind relațiile româno-americane, 
precum și in legătură cu unele as
pecte ale vieții politice internațio-

nale. în acest cadru, oaspetele a ex
primat aprecierea deosebită a pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, 

j de independen- 
promovată în mod 

președintele

ședintelui S.U.A., 
față de politica 
ță și pace 
ferm de România, de 
Nicolae Ceaușescu.

Problemele discutate 
convorbirii cu privire 
relațiilor, bilaterale au 
dență dorința ambelor țări de a dez
volta în continuare colaborarea și 
cooperarea româno-americană pe 
baza principiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale,

in cadrul 
la evoluția 

pus in evi-

neamestecului în treburile interne șl 
avantajului reciproc.

în cursul schimbului de vederi eu 
privire la situația internațională, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
reliefat că, în condițiile actuale, cînd 
situația mondială 
foarte gravă, este mai 
oricind 
pentru 
pentru 
primul 
pentru 
a fost 
Ia un

continuă să fie 
necesar ca 

să se intensifice eforturile 
oprirea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării, in 

rind a dezarmării nucleare, 
apărarea păcii. In acest sens, 
relevată însemnătatea trecerii 
program complex de dezar-

(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Filipine

AUGUST,

ZILEI DE 23 AUGUST Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, la

Snagov, pe Ernesto A. Querubin, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar ai Re
publicii Filipine în tara noastră. 
(Continuare in pagina a V-a).

marea sărbătoare națională a poporului român

PARTIDUL COMUNIST ROMAN
strategul și făuritorul mărețelor

înfăptuiri socialiste
Cei 42 de ani care au trecut de la 

declanșarea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă reprezintă iți istoria 
contemporană a României epoca 
unor profunde transformări social- 
economice, epoca realizării de către 
clasa muncitoare, în alianță cu țără
nimea și masele largi populare, a 
aspirațiilor de dreptate și. progres 
social pentru care au luptat nenu
mărate generații de înaintași. în or
ganizarea șl conducerea întregului 
proces de transformări revoluționare 
din țara noastră. Partidul Comunist 
Român s-a afirmat ca forța politică 
conducătoare a societății, al cărei 
obiectiv esențial — așa cum ii defi
nește in mod strălucit Programul 
partidului — a fost și este slujirea 
devotată a intereselor fundamentale 
ale întregului popor, aplicarea crea
toare a principiilor generale ale con
strucției socialiste la condițiile con
crete ale țării noastre, unirea și or
ganizarea eforturilor intregii societăți 
în opera de edificare a noii orîn- 
duiri sociale.

Aniversarea actului istoric de la 
23 August prilejuiește evidențierea 
experienței istorice dobindite de 
partidul nostru in Înfăptuirea nemij
locită a transformărilor revoluționa
re care -au schimbat profund socie
tatea românească in această a doua 
jumătate a secolului, a originalită
ții abordării teoretice și practice a 
problematicii complexe a dezvoltării 
economico-sociale contemporane. Re
memorarea acestor momente cruciale 
ale istoriei contemporane a țârii 
noastre pune in lumină rolul condu-

cător al partidului în elaborarea și 
transpunerea in viață a obiectivelor 
procesului revoluționar pe care l-a 
cunoscut România in perioada care a 
urmat actului de demnitate națio
nală de la 23 August, Lupta po
porului român pentru împlinirea, as
pirațiilor sale de libertate și pro
gres, pentru înlăturarea dominației 
claselor exploatatoare și edificarea 

■ noului cadru instituțional democra
tic, pentru afirmarea și dezvoltarea 
noilor relații de producție și sociale 
a avut în toți acești 
Comunist Român un 
cercat și un strălucit 
ționar.

Experiența proprie
transformarea revoluționară a socie
tății a probat la scara istoriei ade
vărul că legile dezvoltării 
acționează in condiții _______
determinate social și istoric, iar exer
citarea rolului conducător al. parti
dului comunist în unirea și organi
zarea eforturilor întregii societăți 
este, in acest sens, strins legată de 
capacitatea sa de a analiza în per
manență stadiul concret , de dezvol
tare economico-socială, de a asigura 
pe această bază condițiile înfăptuirii 
obiectivelor strategice ale fiecărei 
etape specifice a procesului con
strucției socialiste și progresul neîn
trerupt al societății.

Este o realitate fundamentală a is
toriei noastre contemporane faptul 
că, in procesul înfăptuirii neabătute 
a obiectivelor edificării noii societăți, 
al transformării societății românești, 
partidul comunist s-a afirmat cu vi
goare ca factorul dinamizator

ani în Partidul 
conducător in- 
strateg revolu-

a României în

sociale 
concrete,

■ marilor prefaceri revoluționare, cen
trul vital al societății noastre. A cres
cut continuu, in acești 42 de ani, 
capacitatea organizatorică și politică 
a partidului, s-a afirmat cu putere 
spiritul militant al comuniștilor in 
întreaga viață socială, in înfăptuirea 
condițiilor care să asigure progresul 
și bunăstarea întregii societăți.

în epoca noastră, ca de altfel în
totdeauna de-a lungul istoriei con
temporane, însușirea temeinică a 
concepției revoluționare despre lume, 
dezvoltarea și aplicarea creatoare a 
.aceșteia in activitatea teoretică și 
practică a partidului revoluționar al 
clasei muncitoare constituie 
esențiale ale acțiunii sociale 
formatoare. „Punerea in 
a superiorității orinduirii 
liste, evidenția t o v a r 
NICOLAE CEAUȘESCU,

repere 
trans- 

valoare 
socia- 

ă s u 1 
. - - . nu se

realizează de la sine, ei impune o 
activitate susținută pentru studierea 
temeinică a realităților din fiecare 
etapă, fără a ocoli lipsurile și 
neajunsurile ce se manifestă la un 
moment dat, pentru a asigura con
ducerea societății in conformitate cu 
tendințele obiective ale dezvoltării 
sociale".

Actul istoric din august 1944 a des
chis calea marilor transformări revo
luționare din patria noastră, a tre
cerii puterii politice în miinile clasei 
muncitoare, in alianță cu țărănimea, 
intelectualitatea și celelalte forțe 
progresiste, a transformării poporu
lui nostru intr-un popor stăpin pe 
destinele sale, constructor conștient

Din noua arhitectura a orașului Craiova

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT :

CU
Produse noi, 

caracteristici superioare
Printre succesele remarcabile cu

care colectivul muncitoresc de la în
treprinderea „Metrorn" ^in Brașov 
intimpină marea sărbătoare de la 23 
August se inscrie și lansarea in fa
bricație a unor noi produse. Citeva 
dintre ele ne-au fost prezentate de 
inginerul Ștefan Radbâță, șeful ate
lierului care le-a proiectat :

— Mai intii, este vorba de un 
motoferăstrău FM-60 destinat ope
rațiilor de „recoltare" a lemnului in 
exploatările fofestiere,’dfff-e va înlo
cui importul unui produs similar. 
Față de motoferăstrăul Retezat", 
aflat în fabricație, și chiar față de 
cele străine, noul produs prezintă 
parametri tehnico-economici și func
ționali superiori. El are un consum 
de combustibil, nivel de vibrație și 
zgomot mult mai reduse. Fiind in-(Continuare in pag. a V-a)

Imagine revelatoare a noului peisaj industrial intilnit in aproape toate orașele tării : zona industrială a

Cetăți de lumină și energie, impunătoare 
platforme chimice și petrochimice, mari unități 
metalurgice și combinate constructoare de 
mașini, vaste sisteme de irigații, orașe remo- 
delate din temelii și îmbogățite cu ansambluri 
arhitectonice uimitoare prin personalitatea lor 
- iată chipul mîndru al țării în acest august 
aniversar, innoit complet in ceva mai mult de 
patru decenii de viață liberă, la capătul unor 
eforturi constructive fără precedent în întreaga 
istorie a țării. Pentru că nimic n-a venit de-a 
gata. S-a muncit mult, cu însuflețire, cu tena
citate și eroism. Cu îndrăzneală și spirit de 
inițiativă, cu inteligență. S-a muncit, deopo
trivă, cu mintea și brațele.

Dar mai ales s-a muncit cu hotărîrea și 
cutezanța revoluționară, insuflate de partidul 
comunist, care și-a fixat drept obiectiv progra
matic al politicii sale dezvoltarea susținută a 
țării, făurirea unei economii moderne, a unei 
industrii puternice, a unei agriculturi avansate.

Cuvîntul de ordine al partidului — izvorît din 
năzuința vitală a poporului nostru spre o viață 
liberă, demnă și prosperă - a fost lichidarea 
rapidă a moștenirii subdezvoltării, înfruntarea 
deschisă a destinului „eminamente agrar", 
prezis de voci cărora le erau străine calitățile, 
puterea de muncă, vocația creatoare a poporului 
român, precum și perspectivele'pe care le des
chide socialismul. In toți acești ani, partidul a 
promovat neabătut o politică susținută și con
secventă de investiții, ca unica alternativă pen
tru orice țară care vrea cu adevărat să se în
scrie pe orbita civilizației, să progreseze rapid 
și multilateral. Iar viața, experiența celor patru 
decenii de existență socialistă au validat stră
lucit această opțiune fundamentală a comuniș
tilor români, a întregii noastre societăți.

România a parcurs, într-un răstimp istoric 
scurt, mai multe etape de dezvoltare, jalonate 
de profunde prefaceri revoluționare, de împli
niri remarcabile. A fost creată o puternică bază 
tehnîco-materială, pe fondul dezvoltării și 
modernizării continue a forțelor de producție 
s-a realizat continua perfecționare a relațiilor 
de producție. România de astăzi se înfățișează

lumii cu o puternică bază industrială, cuprin- 
zînd ramuri și subramuri ale tehnicii și tehno
logiilor de vîrf — tocmai acestea definindu-i 
profilul și calitatea dezvoltării; cu o agricultură 
radical schimbată față de trecut, bazată pe un 
înalt nivel de mecanizare ; cu o infrastructură 
economică și o rețea dezvoltată de cercetare 
și inginerie tehnologică, comparabilă cu cea a 
țărilor dezvoltate ; cu un nivel de trai material 
și spiritual ridicat pentru toți cetățenii țării.

0 zestre tehnică
in continuă
modernizare

Suflul nou șl cursul dinamic imprimat 
întregii vieți economice și sociale de Congresul 
al IX-lea al partidului reprezintă un moment 
fundamental în dezvoltarea țării noastre, în 
devenirea României moderne. Obiectivele aces
tei strategii, formulate de conducătorul parti
dului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— continuarea operei de industrializare socia
listă pe baza unei rate accelerate a acumulării, 
crearea unei economii avansate, competitive, 
dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor 
zonelor patriei, situarea in prim plan a latu
rilor intensiv-calitative, stabilirea unui echili
bru dinamic intre industrie și agricultură, lărgi
rea bazei proprii de materii prime și energie, 
dezvoltarea cu prioritate a ramurilor de virf și 
a forțelor motrice științifico-tehnice contempo
rane — și-au găsit o grăitoare confirmare în 
progresele impresionante obținute, în evoluția 
economico-socială a lumii de azi.

Peste 8 200 de obiective și capacități impor
tante racordate la pulsul unei viguroase 
activități productive. !n medie, cîte una în 
fiecare zi. O zestre tehnică purtînd însemnele 
moderne ale unei științe înfloritoare și ale unei 
tehnologii avansate. O zestre tehnică acumu
lată în ritmuri ce-și găsesc puține echivalențe 
în lume. Numai fondurile fixe în economia 
națională au sporit de peste 5,5 ori în perioada 
ultimelor 
și zone 
orașe și ______ ______ ___ ,_r. _____ _ ____
de înapoiere economică. Mai mult de 3,4 mi
lioane locuri de muncă create în unități 
moderne și puternice, cu faimă în țară și chiar 
în întreaga lume, lată, pe scurt, doar cîteva 
repere de marcă ale celei mai fertile și bogate 
epoci din istoria țării - „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Practic, nu există localitate în țară care să 
nu fie racordată la ritmul trepidant al civilizației 
socialiste și să nu-și fi înălțat efigia de pros
peritate economică și socială. Producem oțel 
la Călărași, țevi la Roman și Zimnicea, trac
toare la Miercurea-Ciuc, anvelope la Zalău și 
Caracal, rulmenți la Alexandria, tocmai ca 
urmare a acestui impresionant efort de indus
trializare, dublat de preocuparea statornică 
pentru repartizarea rațională și echilibrată a 
forțelor de producție pe intreg cuprinsul țării.

Construim locuințe intr-un ritm care nu are 
nevoie de nici un alt superlativ. La fiecare 
3 minute, o altă familie trăiește bucuria unică 
a mutatului în casă nouă. Ne mindrim cu 
așezămintele de sănătate, cu edificiile de cul
tură și invățămînt, cu lăcașurile de artă, tot 
atîtea binefaceri ale socialismului, ale politicii 
raționale și sistematice de investiții promovate 
de partid.

Desigur, 
mai mult 
realismului 
gătim ziua 
mai mîndru, mai nou al țării.

două decenii; Peste 250 de platforme 
industriale, armonios repartizate in 
localități care au rupt tradiția anilor

aceste realități ne însuflețesc. Dar, 
decît atît, ele ne dau temeiurile 

și lucidității cu care privim și pra
de mîine, cu care proiectăm chipul

C. ANTONESCU

DOFTANA-ÎNALTĂ ȘCOALĂ DE

rrșr
fânr
i'ir

zestrat cu motor cu aprindere elec
tronică, realizat în țară, are o pornire 
mai ușoară, indiferent de tempera
tură. în plus, este mai ușor și mai 
ieftin.

Alte produse noi, de mare perfor
manță : un motor cu simbolul M 2.60, 
destinat echipării unei stropitori me
canice pentru combaterea dăunători
lor in livezile de pomi și vii, care va 
înlocui și el importul. Sub aspectul 
performanțelor, se situează la nivelul 
celor mai reușite produse similare 
străine. Practic, cîntărește doar 5,5 kg 
și dezvoltă o putere de 3,5 CP. Este 
de notat că majoritatea elementelor 
care-1 compun sint comune cu cele 
ale motoferăstrăului, ceea ce rezultă 
și o eficiență economică ridicată. Un 
alt motor nou, cu simbolul M 111, va 
echipa motoreta Mobra-Hoinar, avînd 
o putere cu 25 la sută mai mare decît 
a vechiului motor, un consum de 
combustibil mai redus și fiind mai 
puțin zgomotos.

Economii de materii prime 
și energie

Acționînd stăruitor pentru înde
plinirea și depășirea planului la toți 
indicatorii, colectivele de oameni ai 
muncii din județul Harghita intim- 
pină ziua de 23 August cu realizări 
importante in reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică. Măsu
rile întreprinse in acest scop pe 
multiple planuri s-au materializat 
în economisirea a 1 570 tone metal, 
peste 3 800 tone combustibil conven
țional și aproape 5 milioane kWh 
energie electrică. Economii mai mari 
au fost realizate la întreprinderea 
de fier Vlăhița, întreprinderile mi
niere Bălan și Harghita, întreprin
derea mecanică Gheorgheni. între
prinderea de matrițe și piese din 
fontă Odorheiu Secuiesc și între
prinderea de oțeluri speciale forjate 
Cristuru Secuiesc, unde se asigură 
un cîmp larg de manifestare valo
roaselor inițiative muncitorești.

DE
în fiecare an, la 15 au

gust sărbătorim Ziua 
presei române. Estp ziua 
cînd, cu 55 de ani in 
urmă, în condițiile grele 
ale ilegalității, apărea 
primul număr al ziaru
lui „Scinteia", organul 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân. Sărbătorirea dobin- 
dește semnificații deose
bite în anul acesta — 
nul cînd întregul 
a omagiat 
65 de ani < 
Partidului 
mân — 
afirmarea 
profund al 
din- presă și radiotelevi- 
ziune 
față 
tru 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a hotărîrii lor de a sluji 
neabătut inaltele idealuri 
ale luptei revoluționare 
a poporului, reafirma
rea adevărului-axiomă pe 
care este întemeiată în
treaga lor activitate : 
conducerea de către par
tid reprezintă condiția 
necesară și chezășia ■. su
premă a îndeplinirii ma
rilor sarcini ce stau in 
fața presei. In coloanele 
presei, la radio și televi
ziune au fost înfățișate 
in acest timp nenumăra
te fapte de muncă și 
mărturii de credință prin 
care națiunea, într-o im
presionantă unanimitate 
de gind și de simțire, a 
remefnorat evenimentul 
cardinal din istoria parti
dului și a patriei — Con
gresul al IX-lea, cel care 
a dat cale liberă gîndirii 

^novatoare, a instalat in

a- 
popor 

împlinirea a 
de la făurirea 
Comunist Ro- 
prilejuind re- 
atașamentului 

l lucrătorilor

față de 
de marele 
conducător.

partid, 
nos- 

tova-

EDUCAȚIE REVOLUȚIONARĂ

EROICA ACTIVITATE
A PARTIDULUI, 

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
IN SLUIBA CAUZEI LIBERTĂȚII Șl DEMNITĂȚII

POPORULUI, A INDEPENDENTEI

Șl SUVERANITĂȚII PATRIEI
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Doftana, 
vatră comunistă

Doftană legendară, cu inima curată 
venim spre tine astăzi cu aplecate frunți 
ca să-ți cinstim eroii ce fruntea niciodată 
n-au vrut să și-o aplece in anii grei și crunți.

Primește-ne ofranda, la cap de cinci decenii, 
sub flamuri tricolore și flamuri purpurii, 
tu, vatră comunistă-n care-a fost oștenii 
săi vajnici să-i călească Partidu-n bătălii I

Din inimile noastre cununile de laur 
le împletim pe fruntea bărbatului viteaz 
care sub neagra-ți boltă un viitor de aur 
ni l-a visat și visul se împlinește azi

l-a stat în cale greul. L-a bîntuit furtuna 
A înfruntat urgia. Din drum nu se clinti. 
Pe creste luminoase cu el întotdeauna, 
sub steagul libertății, am fost, sintem și-om fii

Victor TULBURE

ZIUA
toate drepturile ei gîndi- 
rea întemeiată pe reali
tate, îndreptată spre per
fecționarea societății și 
a omului. Beneficiară 
directă și imediată a spi
ritului primenitor al 
Congresului al IX-lea al 
partidului, a orientărilor 
permanente ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
presa a devenit, așa cum 
i-a cerut și îi cere in 
continuare partidul, o tri
bună activă a democra
ției muncitorești-revolu- 
ționare, loc de dezbatere 
și afirmare a celor mai 
înaintate idei ale lumii 
contemporane, prețios 
mijloc de educație comu
nistă a maselor, de mobi
lizare a capacităților 
lor creatoare, tribună 
a spiritului revoluțio
nar. Presa Epocii 
Nicolae Ceaușescu vede 
supremul ei titlu de mîn- 
drie în aceea că slujește 
cu credință cauza Parti
dului Comunist Român, 
care este cauza întregu
lui popor, că militează 
cu pasiune .partinică pen
tru transpunerea în viață 
a marilor idealuri comu
niste, pentru îndeplini
rea înălțătoarelor obiec
tive ale Programului 
partidului.

„Scinteia", întreaga pre
să, radioteleviziunea — 
a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tre
buie să-și concentreze 
forțele pentru unirea e- 
forturilor creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii 
în vederea înfăptuirii cu 
succes a obiectivului 
fundamental al politicii 
partidului nostru, să des

fășoare o intensă activi
tate de promovare a spi
ritului revoluționar, a 
noului, in întreaga viață 
economică și socială."

Pătrunși de însemnăta
tea acestor îndemnuri, 
cei ce muncesc în presa 
scrisă și vorbită, toți zia
riștii comuniști români 
sint hotăriți să se dedice 
cu o pasiune sporită 
muncii lor, ridicării per
manente a calificării lor 
politice și profesionale, 
perfecționării continue a 
măiestriei gazetărești in 
așa fel îneît presa să răs
pundă intr-o măsură me
reu mai mare, cu rezul
tate mereu mai bune în- 
suflețitoarelor chemări 
ale secretarului general al 
partidului, misiunii în
credințate. Ei se anga
jează să facă din coloa
nele ziarelor, din progra
mele de radio și televi
ziune, într-o măsură spo
rită, arme ale luptei re
voluționare pentru nou 
în toate sectoarele vieții 
economice, social-politice 
și culturale a patriei, să 
înfățișeze și de-acum 
inainte cronica eroică a 
acestui timp eroic, ma- 

■ rele efort creator din u- 
zine, de pe șantiere, de 
pe ogoare, din laboratoa
re, prin care se făurește 
bunăstarea de azi și de 
miine, să înfățișeze mă
rețele realizări socialiste 
ale poporului liber și stă
pin pe soarta sa.

Hotărîți să 
neobosit pentru îndepli
nirea misiunii ‘ ZI _ 
țațe de partid, să îndepli
nească neabătut îndem
nurile și indicațiile tova-

militeze

încredin-

rășului Nicolae Ceaușescu, 
ziariștii sint angajați 
plenar in sprijinirea vas
tului și complexului 
proces de perfecționare 
ce se desfășoară pe toate 
planurile în societatea 
noastră ; în îndeplinirea 
acestei sarcini de onoare, 
ei acordă șl vor acorda 
și în viitor o atenție me
reu sporită atit generali
zării experiențelor celor 
mai prețioase, cit și com
baterii oricăror neajun
suri, în vederea înlătu
rării lor cu fermitate ; ei 
militează și vor milita în 
continuare pentru pro
movarea noului, crește
rea spiritului de răspun
dere al tuturor celor ce 
muncesc, pentru întrona
rea pe deplin a respon
sabilității comuniste în 
toate domeniile și la toa
te nivelurile de activitate.

Conștienți de înalta 
răspundere pe care par
tidul le-a incredințat-o 
in procesul construcției 
socialiste, ziariștii sint 
hotărîți să nu precupe
țească nici un efort în 
înfățișarea modului în 
care se materializează 
energiile creatoare ale 
națiunii române în reali
zarea programelor de 
dezvoltare economică și 
socială a patriei, în pre
zentarea activității en
tuziaste a poporului, 
strins unît în jurul parti
dului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este 
un legămînt de onoare, 
un legămint patriotic, co
munist în această zi săr
bătorească.
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OAMENII
DESPRE 

OAMENI,

Faptele de muncă-măsura abnegației și spiritului revoluționar
Piuă tirziu, aseară, am deschis plicurile trimise de corespondenții noștri voluntari 

din întreaga tară. Am descoperit in ele știri proaspete despre faptele de muncă ale 
unor , muncitori, țărani, ingineri, tehnicieni, bărbați și femei, ale unor întregi colective 
care — răspunzind chemărilor înflăcărate ale secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se află la această oră in spatiile concretizării, pe schelele con
strucțiilor industriale sau ale blocurilor de locuințe, in arșița cimpiei ori in fata cup
toarelor siderurgiei, in halele fabricilor și uzinelor, in mine și pe platformele chimiei, 
peste tot acolo unde, în cinstea marii noastre sărbători de la 23 August, în întrecerea 
socialistă s-au înregistrat producții-record. fapte deosebite de muncă.

Cor — acestor oameni ai recordurilor din aceste zile — tovarășii lor de muncă, 
corespondenții noștri voluntari le dedică rîndurile care urmează.

DESPRE
MINUNATELE

LOR
ÎMPLINIRI
Din scrisorile corespondenților 

voluntari ai „Scînteii“ - 
cronicari ai muncii și vieții 
din toate localitățile țării

CARGOUL CU 1 000 DE „DA
CIA". Zilele trecute, între zecile de nave 
care au acostat Ia Constanta s-a aflat și 
transoceanicul -Sea Speed», care a luat la 
bord nu mai puțin de 1 000 de autoturisme 
„Dacia-1 410” și 100 de autoturisme de te
ren ARO-240, destinate Columbiei. Acest 
transport constituie de fapt un lucru obiș
nuit pentru muncitorii portuari care, de ia 
începutul anului și pină în prezent, au de
rulat peste 800 000 tone mărfuri peste plan, 
majoritatea reprezentînd-o exportul de 
produse ale industriei românești. Iată de 
ce oamenii care muncesc în această între
prindere au depus toate eforturile și pri
ceperea lor pentru ca transbordarea mași
nilor să se facă în cele mai bune condi
ții. La îndeplinirea cu succes a operați
unii și-au adus contribuția, alături de cei
lalți colegi de muncă, conducătorii de uti
laje Marian Șerban, Arif Nejvet, Tașcu 
Stere. Dumitru Vîtcu, docherii-mecaniza- 
tori Emil Cîșleanu, Gheorghe Pușu, auto- 
stivuitoristul Constantin Pavel, macaragiul 
Petre Badalache. (Marinela Guleamă, eco
nomist la întreprinderea de exploatare 
portuară Constanța a M.I.C.M.).

LA ÎNTREAGA CAPACITATE. 
De curînd, la Combinatul siderurgic Călă
rași, ctitorie a Epocii Nicolae Ceaușescu, 
a fost dată în funcțiune bateria de cocsifi
care nr. 1, realizată exclusiv cu utilaje de 
concepție românească. („Scînteia" a anunțat 
evenimentul la timpul cuvenit). Ceea ce 
vreau să mai transmit acum este faptul că, 
în cinstea zilei de 23 August, datorită efor
turilor deosebite ale constructorilor Gheor
ghe Bîrcă, Valentin Moraru, Ion Dragomir, 
Octavian Melinte ș.a., bateria lucrează la 
întreaga capacitate. (Ing. Silviu Pasăre, 
Călărași).

PENTRU RODNICIA PĂMIN- 
TULUI. Vă scriu de pe șantierul sistemu
lui de irigații „Cimpia Covurlui", impor
tantă parte componentă a programului na
țional de îmbunătățiri funciare care, în fi
nal, numai în județul Galați va însuma 
200 000 de hectare. Toți care lucrăm aici 
sintem conștienți că pămintul nostru, atit 
cit este, trebuie și poate să producă mai 
mult, la nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare. Aceasta cu condiția să avem grijă 
de el, să îi îmbunătățim performanțele. De 
aceea, în cinstea Iui 23 August, ne-am în
zecit eforturile în vederea scurtării unor 
termene de punere în funcțiune a unor 
obiective. De exemplu, la stația de pom
pare sub presiune Vînători; constructorii 
au organizat zile de muncă record. Rezul
tatul ? Au fost create condițiile necesare 
punerii în funcțiune a încă două pompe și 
pentru începerea montajului la altele cinci. 
Cu prilejul acestor lucrări s-au remarcat 
excavatoristul Florea Barbu, dulgherii 
conduși de Dumitrache Ciupitu și zidarii 
din echipa lui Sava Hulea. (Luchian Spi
ridon, maistru Ia I.E.L.I.F. Galați).

LOCUINȚE MODERNE PEN
TRU OAMENII MUNCII. în orașele 
Craiova, Băilești, Filiași, Calafat și Segar- 
cea — dar și în unele viitoare centre ur
bane din județul Dolj — s-au construit 
pină acum peste 70 500 apartamente, con
cepute de arhitecții institutului județean 
de proiectări — căruia i s-a conferit re
cent titlul de Erou al Muncii Socialiste — 
și realizate de constructorii trustului nos
tru. în municipiul Craiova au prins contur 
în acești ani noul centru civic, înălțat după 
indicațiile și orientările date la fata locu
lui de mult stimatul și iubitul nostru con
ducător de partid și de țară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și zece noi

mari cartiere de locuințe. Doar unul dintre 
ele, „Craiovița Nouă", numără in prezent 
tot atiția locuitori ciți avea Craiova anului 
1944. Acum, în pragul măreței sărbători <le 
la 23 August, constructorii doljeni au pre
dat la cheie apartamentul cu nr. 1 000, 
realizat de la începutul anului — cu 
16 apartamente peste prevederile de plan 
la zi. Fruntași între fruntași : echipele 
conduse de dulgherii Ștefan Bratu și Ni
colae Bărăgan, de zidarul Ion Cobirjală, 
de mecanicul Ion Stancu, de lăcătușii Tu
dor Giurăscu, de maiștrii Ion Dobrescu și 
Gheorghe Strinoiu, de șefii de brigadă Va- 
sile Trifan și Constantin Brinzan. (Mircea 
Niculescu, secretarul comitetului de partid 
de la Trustul de antrepriză generală con- 
strucții-montaj Dolj).

UTILAJE DE ÎNALT NIVEL TEH
NIC. Mă număr printre cei care lucrează 
de peste 30 de ani la întreprinderea „Teh- 
nofrig" din Cluj-Napoca. Am participat, 
alături de cei mai în vîrstă ca mine și de 
cei mai tineri, la asimilarea și introduce
rea în fabricație a multor produse con
cepute de specialiștii noștri și cu care au 
fost dotate linii, secții și chiar întreprin
deri noi ale industriei alimentare și frigo
rifice din țara noastră. Iată numai citeva 
din succesele din aceste zile premergă
toare marii sărbători naționale de la 
23 August. De pe banda de montaj a ieșit 
cea de-a 200-a mașină de îmbuteliat li
chide alimentare, mașină care însumează 
circa 3 000 repere și este fabricată la un 
înalt nivel tehnic. Are o capacitate de îm- 
buteliere de 9 000—12 000 butelii pe oră. 
Din cele 200 mașini de îmbuteliat pe care 
le-am produs pină acum, marea majori
tate au fost livrate la export. Tot acum 
am livrat și pasteurizatorul continuu cu 
seria 100, care, de asemenea, este o ma
șină de înaltă tehnicitate. Producem, tot
odată, și alte mașini, utilaje și instalații 
pentru industria alimentară și frigorifică 
de înalt nivel tehnic, pe care le livrăm în 
țară și la export. (Andrei Albii, maistru la 
Întreprinderea „Tehnofrig" Cluj-Napoca).

AMBIȚIA DE A FI IN FRUNTE.
La Voivozi se extrage cărbune de mai bine 
de un veac. Dar ce salt în timp, de la 
extracția in timpul societăților particulare 
de atunci și subteranul integral mecanizat 
de azi. Nu istoria acestui drum vreau s-o

înfățișez, ci oamenii, fapta lor spornică, 
așezată trainic in lungul șir al succeselor 
încununate în ultimii doi ani cu „Ordinul 
Muncii" clasa I.

Brigada lui Nicușor Mendea a devenit 
proverbială pentru hărnicia sa. Nu o dată 
s-a mers pe mina ei in recuperarea rămi- 
nerilor in urmă, răspunzind muneitore.ște la 
acțiunile de întrajutorare, stimulind ambiții. 
Și iat-o și în prezent in fruntea întrecerii 
cu 40 000 tone lignit, extras din subteran 
peste prevederi. Alt exemplu :

Pentru brigada lui Aurel Filip, filonul 
reușitei — dacă pot să mă exprim așa — 
îl constituie climatul de autodepășire. Așa 
a izbutit să realizeze recordul anului la 
noi : 245 metri liniari pe lună la pregătiri 
miniere. Și aceasta cu convingerea că pre
gătirile riguros făcute echivalează cu un 
front de lucru viabil și îndestulător.

Dar toate acestea nu sint nicidecum 
cazuri singulare. Mina nu duce lipsă de 
oameni destoinici. începind de la inginerul 
Mihai Iosub. directorul întreprinderii, pină 
la minerii Dumitru Gui, Nicolae Bejan, 
Petru Magui, Gheorghe I. Roman, Anton 
Capecica, Emanoil Cheregi. Pavel Gug, 
Ștefan Papai și mulți alții. într-adevăr, la 
scara întregului colectiv, acționează atitu
dinea responsabilă față de muncă, exigența, 
ambiția lucrului bine făcut, respectul ordi
nii și al disciplinei, mindria muncitorească, 
voința de autodepășire.

Lucrăm deja în avans cu mai bine de 
o lună. Puterea faptei colectivului o dau 
cele peste 155 000 tone lignit extrase supli
mentar de la începutul anului, deopotrivă 
cei peste 2 000 metri liniari la pregătiri, 
echivalînd cu alte două noi abataje fron
tale, asigurate peste plan. Iar rezultatele 
bune de pină acum dau garanția succeselor 
viitoare. Sintem în fruntea întrecerii și 
asta spune de la sine că minerii noștri știu 
și respectă importanța muncii lor, fiind 
ferm hotăriți să intimpine măreața sărbă
toare de la 23 August cu un bilanț cit 
mai fructuos. (Emil Pătruică, inginer-șef 
la întreprinderea minieră Voivozi, județul 
'Bihor).

Șase corespondenți voluntari, șase cores
pondente, clar o unică și certă concluzie : 
Hotărirea tuturor oamenilor muncii de a-și 
îndeplini in mod exemplar sarcinile care le 
revin, de a contribui cu toate forțele lor 
la. îndeplinirea cu succes a tuturor obiec- 
tivelor celui de-al optulea cincinal.

Puterea ex^rn^hihâ comunist
Timpul de muncă și creație al României socialiste este timp istoric. Pentru că pe 

fiecare treaptă a superbului efort colectiv dedicat înfloririi patriei, cei mai multi din
tre oamenii tării se intilnesc cu viitorul. Se întâlnesc aici, acum și la modul cel mai 
concret. Ei, prin faptele lor. au dovedit că din azi pot face mîine, iar din ieri — filă 
de istorie... Cine sint acești oameni ? Care 
răspunsuri.
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ZIDITORI DE TARA NOUA
Sintem ziditori de țeluri înalte,
Visele noastre — păsări pe umeri de țară.
Inimile noastre in lumină s-au deprins să tresalte, 
Din lumină, lumină rotundă răsară.
Ziditori peste timp, Ceaușescu în frunte,
Solară conștiință spre culmi nevisate ;
Inimile noastre rotunde
Clopote vii bată in cetate I
Sintem ziditori de cetate, ziditori
De pace și pîine in ev luminos
In singele nostru mereu, sărbători
Cu iubirea de țară nuntesc tumultuos.

Tudor MATREȘU 
muncitor, Combinatul de îngrășăminte chimice, 
Tr. Măgurele

IN LUMINA LUI AUGUST
In fagurul patriei 
noul polen al istoriei 
dă mireasmă dimineața, — 
în adinei creuzete 
miezul de lavă
al faptei se pîrguie 
pîine ți roadă

iau formă in palmele arse, 
ascult in alarma recoltei 
sămința prefacerii 
in astrul piinii 
dospește frăția 
drept intre ceasuri solare 
trupul meu tinăr 
in lumina lui august.

Florea BARBU
muncitor la Schela de foraj Rm. Vilcea

*

*

*

*

*
*
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MILIONARUL DE LA TISMA- 
NA I. Gheorghe Bobei este un nume cu
noscut și respectat în bazinul nostru 
carbonifer. Lucrează de peste 20 de ani 
ca excavatorist la Rovinari. De multă 
vreme este șeful brigăzii de producție de 
pe excavatorul 1 300-03 din perimetrul 
carierei Tismana I. De cinci ani consecutiv 
ortacii lui s-au situat printre primii la 
panoul fruntașilor. în ultimii 2 ani echi
pajul său a extras o producție medie 
anuală de peste un milion tone cărbune — 
adevărate recorduri de producție. în acest 
an, brigada lui Gh. Bobei este angajată cu 
dăruire patriotică în întrecerea minerească 
pentru creșterea randamentului productiv 
al complexului de excavare și obținerea 
titlului de formație de lucru model. Cum 
se explică aceste realizări de prestigiu ? 
în primul rînd prin aceea că brigadierul 
Gh. Bobei, crescut și format în climatul 
de angajare revoluționară specific socie
tății noastre, a înțeles că trebuie să se 
situeze in primele rinduri ale efortului 
pentru învingerea neajunsurilor, îmbărbă
tând cu vorba și cu fapta pe cei din jur. 
Deseori poate fi întâlnit acolo unde este 
mai greu — la executarea unei ripări, la 
centrarea benzilor din linia de front, la 
executarea operativă a reviziilor și repara
țiilor. la adoptarea celor mai noi tehnologii. 

Inițiativa, exigența, răspunderea, conlu
crarea strinsă cu oamenii — sint termeni 
pe care minerul Gh. .Bobei îi asociază ca
lității de comunist, definind cuvintul mai

le sint secretele ? Iată, mai jos, citeva 

ales prin faptele sale. „Prin specificul el, 
obișnuiește să spună tovarășul nostru — 
munca în minerit presupune o dăruire 
totală. Nu este ușor să fii întotdeauna la 
înălțimea calității de comunist, dar numai 
așa trăiești cu adevărat în miezul vieții, 
în tumultul marilor prefaceri ale societății 
noastre : transpunînd în fapte țelurile co
lective, determinînd și pe alții să te 
'urmeze".

O concepție de viață robustă, o conduită 
muncitorească exemplară, pe care Gh. 
Bobei le-a transmis în primul rînd fami
liei sale. Soția sa, calificată ca excavato
rist, este acum component de nădejde al 
brigăzii. Fiul său ce! mare lucrează ca 
electrician la termocentrala din zonă. 
Cinstind la locul de muncă ziua minerului, 
ortacii lui Bobei au extras duminică 10 
august o cantitate record de peste 15 000 
tone cărbune energetic. (Gheorghe Dudâu, 
maistru la întreprinderea minieră Rovi
nari).

O DATĂ CU UZINA. întreprinde
rea de utilaj chimic din Ploiești a cunoscut 
în ultimele două decenii o creștere perma
nentă. O dată cu ea am crescut și noi, 
ne-am specializat, sintem alții. Aparținem 
celei mai fertile perioade din viața noastră. 
Ne-am obișnuit să spunem că am crescut 
o dată cu uzina. Și in acest sens mi se pare 
semnificativă evoluția tinerei sudorițe Ana 
Bărbuceanu, care de la terminarea școlii 
profesionale lucrează în secția cazangerie. 
Execută numai lucrări de bună calitate și

este autorizată pentru suduri în oțel carbon 
și inoxidabil.

în uzină și-a întemeiat familia, are doi 
copii frumoși de care se ocupă cu grijă 
și dragoste, nu precupețește nimic pentru 
a-și ridica nivelul profesional, participă 
cu regularitate Ia cursurile organizate în 
întreprindere. Tinăra noastră sudoriță este 
și o bună activistă obștească, fiind și 
membră a comitetului sindicatului pe 
secție.

Iată cum a crescut, s-a format în între
prinderea noastră o tânără muncitoare cu 
care ne mîndrim. Și ca ea sint peste 1 200 
destoinice sudorițe, strungărițe sau frezo- 
rițe, oameni de nădejde care fac totul ca 
sarcinile să le îndeplinim exemplar, spre 
binele nostru, al tuturor. (Decu Dinu — 
muncitor cazangiu, întreprinderea de utilaj 
chimic Ploiești).

PASIUNE Șl DĂRUIRE.
Gățaia din județul Timiș, de unde vă 
scriu, deși nu e așezată în apropierea 
vreunui oraș, depărtarea de Timișoara fiind 
de circa 60 kilometri, oferă totuși locuito
rilor săi condiții de muncă și de viață... 
ca la oraș. Nu-i nici o exagerare ! Azi, la 
Gătaia avem tot ce ne trebuie. Blocuri de 
locuințe pentru mecanizatori, muncitori și 
alți oameni ai muncii, magazine moderne, 
o rețea diversificată de unități prestatoare 
de servicii, dispensar uman, liceu agro
industrial, străzi asfaltate, apă la robinet 
și băi- în case. Sigur, așa arată imaginea 
de azi a comunei noastre. Pină nu de mult 
dotările social-edilitare erau mult mai 
puține, iar Gătaia iși datora „renumele" 
doar activităților din agricultură. Acum, 
alături de aceste Îndeletniciri tradiționale 
— în comună există 5 cooperative agricole 
de producție și un I.A.S., unități agricole

care s-au dezvoltat puternic din punct de 
vedere economic mai ales in ultimii ani — 
la Gătaia și-au făcut apariția și activitățile 
industriale și din nou nu-i nici o exagerare 
cînd spun că trăim într-un centru agroin
dustrial.

Dacă am ajuns unde sintem să știți că la 
aceasta a contribuit mult și o femeie, care 
prin pasiune și dăruire, prin abnegația cu 
care iși dedică puterea de muncă dezvol
tării comunei noastre stârnește stima șl 
admirația întregii așezări. E vorba de 
primarul comunei, Janeta Sărăndan, de 
fapt prima femeie primar din istoria multi
seculară a comunei Gătaia. E permanent 
alături de noi, ne ascultă părerile, ne 
sfătuiește, ne Îndeamnă nu numai prin 
vorbe, ci și prin exemplul personal să 
punem cu toții umărul la dezvoltarea 
comunei. De fapt la asigurarea unei ca
lități noi a vieții pe aceste meleaguri. 
Primar și totodată secretar al comitetului 
de partid al comunei, tovarășa Sărăndan 
este și o mamă exemplară, neprecupețind 
timpul nici pentru creșterea și educarea 
copiilor, familia ei putând fi luată ca model. 
Cu asemenea oameni in fruntea treburilor 
obștii sint sigură că viitorul comunei 
noastre va fi și mai bogat in împliniri 
economice și sociale. (Angelica Stanciu, 
comuna Gătaia, județul Timiș).

Intilnirea cu viitorul, cu modelul comu
nist de muncă și viață are loc pe toate 
fronturile de muncă și de creație ale țării. 
Am ales citeva exemple dintr-o infinitate. 
Le-am ales pentru că le-au ales cores
pondenții noștri voluntari, iar noi. im- 
preună cu ei, credem că astfel de exem
ple, de oameni noi vor fi — chiar și sint 
— urmate la mii și mii de locuri de 
muncă.

„Doar amintirea fotografiei de arhivă - cum ne scrie 
de azi

unul din corespondenții ziarului - mai păstrează imaginea de vechi tirg a Sloboziei (medalion, dreapta sus). Aspectul său 
impune atenției o urbanistică modernă, cu toate atributele civilizației socialiste" ■

——— Corespondentul voluntar - exigent, constructiv, în folosul obștii ==—
In mod firesc, in contextul larg al de

mocrației noastre socialiste, prin corespon
dențele primite zi de zi, ziarul realizează 
un dialog viu cu oamenii muncii, cu cei 
care, avizați cunoscători ai vieții, contribuie 
la elaborarea unor pagini vii despre rea
litățile de azi ale patriei. In spatele fie
cărei scrisori se află oameni care pun su
flet in tot' ceea ce fac, care acționează cu 
dăruire pentru înfăptuirea mărețului pro
gram al partidului, care nu rămin nepăsă
tori față de tot ce se intîmplă in jurul lor. 
Toți acești colaboratori statornici ai zia
rului — și intre ei am numi (cu regretul 
că spațiul nu ne permite să-i menționăm 
pe toți) pe loan Tarbac, maistru la Între
prinderea de mașini-unelte pentru presare 
și forjare Tg. Jiu ; Vasile Prodolea, meca
nic de locomotivă de la Depoul C.F.R. 
Pașcani ; Elena Popescu, tehnician la în
treprinderea de pielărie și încălțăminte 
„Partizanul" — Bacău ; Victor Mitu, teh
nician la „Electroputere" — Craiova ; Va
sile Grigoraș, muncitor la Combinatul si
derurgic Hunedoara : Danciu Ștefan, mais
tru la. Șantierul hidroenergetic Olt-Supe
rior, Voineasa ; Ion Hurtupan, instructor 
obștesc al Comitetului orășenesc de partid 
Oțelu Roșu ; Profir Dascălu, electrician — 
Brăila ; Nicolae Brîncuși, muncitor, Între
prinderea de construcții de mașini Reșița, 
ș.a. Preocupați să noteze, să împărtășească 
tot ce e nou. semnalează, totodată, cu exi
gență și spirit constructiv și neajunsuri, 
precum și modalități in care să se acționeze 
pentru înlăturarea lor.

Oricit de mare este varietatea de teme, 
de subiecte pe care le abordează scrisorile 
oamenilor muncii din toate colțurile țării, 
ele au un numitor comun, un subiect

fundamental : încrederea oamenilor în 
partid, convingerea că prin partid, prin or
ganul de presă al acestuia, vor găsi solu
ționarea problemelor care-i preocupă. 
Această încredere cu care masele largi de 
cetățeni se adresează organelor de partid, 
de stat, centrale și locale, organizațiilor de 
masă și obștești este oglindită de numărul 
mare de scrisori — expresii grăitoare ale 
spiritului civic, ale consecvenței cu care 
oamenii, muncii pun pe primul plan al pre
ocupărilor interesele generale ale socie
tății, cerințele bunului mers al construc
ției socialiste — trimise redacției, diferi
telor organe sau instituții de partid, lată 
un exemplu, din multele care s-ar putea 
da in acest sens.

„Bună ziua prieteni ! — își începe scri
soarea adresată redacției un grup de oa
meni ai muncii din municipiul Turda. Vă 
numim prieteni deoarece sintem vechi ci
titori ai ziarului „Scînteia", al cărui con
ținut il urmărim zi de zi. Așa luăm cu
noștință de prefacerile înnoitoare ce au 
avut și au loc în întreaga țară, de multe 
experiențe bune ce pot fi aplicate și în 
localitatea noastră, deseori am văzut cum 
cu sprijinul ziarului partidului au fost re
zolvate numeroase probleme ale oamenilor 
muncii semnalate de ei. Și despre fru
mosul nostru municipiu s-au scris și am 
citit multe lucruri bune și încă s-ar mai 
putea scrie. De pildă, cum la întreprinde
rea „Electroceramica" se elgborează pro
duse noi pe măsura cerințelor la zi ale 
industriei electrotehnice ; sau că la ..9 
Mai" se dezvoltă o capacitate nouă care 
produce carbură de siliciu : oricum, o dată 
cu ritmurile muncii și creației din cetă

țile industriale. Turda cunoaște o intensă 
viață soCial-culturală etc., etc.

Amintind toate acestea, vrem însă să 
facem și o sesizare, cu convingerea că 
semnalul nostru va fi recepționat cu soli
citudinea cuvenită ca și în alte multe ca
zuri. Iată despre ce este vorba : să se 
intervină cu mai multă fermitate și promp
titudine pentru combaterea unor fenomene 
de poluare. Anume ? Emanațiile de praf 
de ciment de la Combinatul de lianți și 
materiale refractare din municipiul nos
tru, precum și faptele de speculă ale așa- 
zișilor negustori de ocazie. (Dintre aceș
tia amintim doar cazul tarabei instalate 
lingă frumosul ansamblu sculptural din 
noul cartier Oprișani III, care comerciali
zează la preț de speculă diverse obiecte 
de prost gust). Asemenea fenomene con
trastează flagrant cu . înfățișarea modernă 
de azi a orașului nostru și sperăm că vor 
fi urgent înlăturate.

Vă mulțumim pentru sprijin și vă dorim 
succes in activitatea dv. pusă în slujba 
cinstirii muncii și adevărului".

Cum spațiul nu ne permite să redăm pe 
larg și alte scrisori din noianul de cores
pondențe adresate ziarului, ne vom rezuma 
in continuare doar la citeva spicuiri din 
cuprinsul unora dintre ele.

• Adunările populare în care primarii 
localităților raportează semestrial despre 
activitatea consiliilor populare se dovedesc 
a fi forme deosebit de eficiente pentru 
stimularea inițiativelor cetățenești, a spiri
tului civic. Participînd recent la o aseme
nea adunare organizată de consiliul popu
lar al orașului nostru. Săveni, județul Bo
toșani, am constatat modul serios, respon

sabil în care s-au purtat discuțiile, fap
tul că pe lingă evidențierea bunelor re
zultate obținute în domeniile economic, 
edilitar-gospodăresc, cultural etc., cetățe
nii s-au referit la unele neîmpliniri, au 
criticat unele aspecte, cum ar fi întârzie
rea Începerii lucrărilor de reparații capi
tale la școlile nr. 1, 2 și 3, prevăzute a se 
executa cu contribuția locuitorilor, au 
făcut unele propuneri pentru dezvoltarea 
pe mai departe a localității, angajindu-se 
să participe din plin la realizarea lor. 
(Frânt lamșec, orașul Săveni, județul Bo
toșani).

• înfrumusețarea și dezvoltarea edili— 
tar-gospodărească a orașului nostru, Cim- 
pulung, județul Argeș, sint preocupări 
constante, deopotrivă, atât ale edililor, cit 
și ale cetățenilor. Despre asemenea ac
țiuni s-ar putea scrie foarte multe ; aș 
aminti doar una dintre ele, în curs de 
desfășurare, și anume restaurarea și reno
varea. pe baza unui program alcătuit cu 
consultarea și participarea cetățenilor, a 
mai multor clădiri vechi cu valoare arhi
tecturală sau istorică deosebită. Dar fru
musețea unei localități se bazează și pe 
felul in care sint întreținute împrejurimile 
sale. Concret, am în vedere apele și văile 
rîurilor din zona noastră (Tirgului, Ro
maneștilor, Izvorului etc.) ; pentru păstra
rea purității și curățeniei acestora s-au 
întreprins măsuri energice. Asemenea ac
țiuni ar trebui însă extinse și la unele 
comune : Valea Caselor, la Dragoslavele, 
Valea Riusorului și chiar Prundul Dîmbo
viței, la Rucăr ; Valea Rudii și Drăghi- 
ciului, la Mihăiești etc. (Ioan Dobrescu, 
Cimpulung, județul Argeș).

• în ultimii ani, rețeaua unităților co
merciale din Capitală a cunoscut o foarte 
mare dezvoltare. Practic, in toate zonele 
municipiului s-au deschis nenumărate și 
diverse noi spații comerciale, moderne, 
care sint gospodărite și folosite cu efi
ciență. Așa stând lucrurile, nu înțelegem 
de ce. uneori, se tolerează ca unele uni
tăți să rămină multă vreme închise, ne
îngrijite, degradîndu-se. Ca, de pildă, ma
gazinul aparținînd I.C.L. „Alimentara" 2 
de la parterul blocului 102 B de pe Șo
seaua Iancului nr. 53, sectorul 2. care de 
circa 6 luni stă închis, cu ferestrele mur
dare. (Mihai Snop, Șos. Iancului, Bucu
rești).
• Deși vacanța elevilor este în toi, con

sider că merită să evidențiem modul in
teresant și modern în care a fost orga
nizat cabinetul de tehnologie agrară de la 
Liceul agroindustrial din Tg. Neamț. Mij
loacelor audiovizuale utilizate aici li se 
adaugă o foarte ingenioasă dispunere a 
materialului tehnico-didactic conceput după 
un proiect original. Pe aceleași principii 
de optimizare a practicii in producție și a 
cercetării sint realizate și microferma li
ceului, precum și laboratorul de fizică. 
Am scris aceste rinduri cu gîndul că și 
alte unități școlare din județul Neamț sau 
din țară vor învăța din experiența liceu
lui respectiv. (Gheorghe Irimia, directorul 
Casei de cultură din Roman, județul 
Neamț).
• Nenumărate sint gesturile de omenie, 

de întrajutorare pe care le întâlnim frec
vent in activitatea noastră cotidiană. Iată 
unul dintre acestea petrecut recent la spita
lul orășenesc din orașul Tirgu Frumos, unde

a fost adus în stare gravă un tânăr de 27 
de ani, Dorel Vizitiu. Echipa de medici de 
serviciu de la chirurgie era la datorie. 
Era necesară insă o mare cantitate de , 
singe pentru transfuzie. S-a apelat la 
oamenii muncii de la unele unități eco
nomice, între care și fabrica de încălță
minte „Aurora". Citeva zeci de oameni de 
aici, dar și din satul natal al pacientului 
s-au prezentat și au donat singe. Un sim
plu gest de omenie, de solidaritate umană, 
care ca și in alte mii de cazuri a contri
buit la salvarea unei vieți, tânărul D. Vi
zitiu fiind in prezent restabilit. (Dumitru 
l’ăpușoiu, Tirgu Frumos, județul lași).

• Recuperarea și reintroducerea în cir
cuitul productiv a cit mai multor mate
riale rel'olosibile a devenit în zilele noas
tre necesitate, o datorie patriotică a 
fiecărui cetățean. Aș vrea să mă refer la 
o acțiune ce se desfășoară in orașul 
nostru, Chișineu-Criș, în ce privește re- 
condiționarea și reintroducerea in circui
tul economic a lăzilor din material plastic. 
In acest scop, pe lingă consiliul popular 
orășenesc a fost înființat un atelier pentru 
recondiționat articole din mase plastice, cu 
deosebire a lăzilor, prin sudură. Rezulta
tele bune obținute pină în prezent, cheltu
ielile minime care se fac cu această acti
vitate, prețul scăzut al serviciilor prestate 
și calitatea înaltă a reparațiilor ne îndrep
tățesc să propunem ca experiența noastră 
să fie extinsă și în alte locuri : forurile 
de rtsort județene și chiar centrale tre
buie să intervină cu unele măsuri ca ase
menea servicii să se presteze in mod co
ordonat. (Gheza Bokor, Chișineu-Criș, ju
dețul Arad).
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DOFTANA - ÎNALTĂ ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE REVOLUȚIONARĂ

EROICA ACTIVITATE A PARTIDULUI, 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

in slujba cauzei libertății și demnității poporului, a independenței și suveranității patriei 
SE ÎMPLINESC, AZI, 50 DE ANI DE ClND, LA 15 AUGUST 1936, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ERA, PRINTR-0 SENTINȚĂ NEDREAPTĂ, ÎNTEMNIȚAT ÎNTRE ZIDURILE DOFTANEI

Felul în care comuniștii au luptat în ilegalitate pentru apărarea 
intereselor națiunii noastre, ale oamenilor muncii, ale întregii națiuni, 
poziția fermă față de dușmanul de clasă, hotărîrea cu care au acționat 
în unirea întregului popor pentru transformarea revoluționară a societă
ții au demonstrat forța și capacitatea partidului nostru de a răsturna 
vechea orînduire bazată pe exploatare și asuprire, de a înfăptui cea mai 
dreaptă societate din lume —societatea socialistă—și de a-și propune 
să meargă ferm înainte spre comunism!

NICOLAE CEAUȘESCU

Drumul drept și demn al unui exemplar 
destin revoluționar

...Acum, în acest august aniversar, la Doftana vin mii și mii de vizitatori : sînt 
copii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, din toate colțurile țării. Ei vin aici să cu
noască, să înțeleagă mai adine lupta necurmată, activitatea eroică a partidului nostru 
comunist; în sălile muzeului, printre documente și obiecte, se află emoționante măr
turii care evocă vremuri de luptă, de neînfricare, de abnegație și dăruire revoluțio
nară - tot atitea ferestre deschise spre lumea de ginduri, de vise, de idealuri ale 
militanților politici comuniști și antifasciști întemnițați aici, pentru că s-au ridicat în 
mod curajos in apărarea integrității și libertății patriei, pentru că și-au exprimat 
răspicat profundele convingeri comuniste, voința de luptă, atașamentul adine, 
nestrămutat față de/Cauza partidului, a poporului, a socialismului.

Acum, în miez de august, pașii vizitatorilor calcă aici cu venerație și emoție 
sporită, căci într-un alt august, al anului 1936, aici era adus militantul co
munist Nicolae Ceaușescu, cel care in vara anului 1936 fusese judecat pen
tru neobosita sa activitate politică, revoluționară, in cadrul procesului de la 
Brașov intentat unui grup de luptători comuniști și antifasciști, in cursul căruia 
împotriva sa se pronunțase cea mai grea, cea mai aspră pedeapsă. Acest fapt, ca, 
de altfel, și hotărirea autorităților de a-l întemnița in temuta închisoare de la Doftana, 
relevă intenția forțelor represive ale vremii de a-l îndepărta pentru o perioadă cit 
mai mare din mișcarea muncitorească, de a încerca să-l îngenunche, să-i înfrîngă 
voința de luptă, puterea de rezistență. Asemenea intenții aveau să fie însă sortite 
eșecului. Pentru militantul comunist Nicolae Ceaușescu, anii de detenție la Doftana 
au reprezentat, ca și pentru alți luptători revoluționari, ani de puternică educație 
revoluționară, de oțelire a hotăririi de luptă, de întărire a convingerilor sale comu
niste. Evocind acei ani grei, dar plini de semnificații, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST, PARTIDUL MI AU ÎNCREDINȚAT 
SARCINI DE RĂSPUNDERE ATÎT IN MIȘCAREA ANTIFASCISTA A TINERETULUI, CIT Șl 
IN CONDUCEREA ORGANIZAȚIILOR DE TINERET DIN OLTENIA Șl PRAHOVA. CU 
TOATE CĂ ACEȘTIA AU FOST ANI GREI DE LUPTA SI DE ÎNFRUNTARE CU 
APARATUL DE REPRESIUNE BURGHEZO-MOSIERESC, TREBUIE SĂ MĂRTURISESC 
ACUM CĂ-I CONSIDER PRINTRE CEI MAI FRUMOȘI ANI DIN VIATA MEA DE 
ACTIVIST REVOLUȚIONAR, DIN ÎNTREAGA PERIOADĂ DE APARTENENȚĂ LA 
MIȘCAREA REVOLUȚIONARA, LA PARTIDUL COMUNIST ROMÂN. AU URMAT APOI 
ANII DE ÎNCHISOARE, LA BRAȘOV Șl DOFTANA, REÎNTILNIREA CU UNII MILITANȚI 
DIN ACTIVITATEA TRECUTĂ, CUNOAȘTEREA A NOI MILITANȚI Al PARTIDULUI. 
ACEȘTI ANI AU CONSTITUIT ANII DE PUTERNICĂ SCOALĂ REVOLUȚIONARĂ, ATIT 
PENTRU MINE, CIT Șl PENTRU ATIȚIA ALTI MILITANȚI COMUNIȘTI, REVOLUȚIONARI 
Șl DEMOCRAȚI".

Fermitatea convingerilor comuniste
— neinfrintă armă de luptă

Au fost ani grei, căci la 
Doftana a trebuit înfruntat 
un aspru și nemilos regim, 
țintind să macine fizic și 
psihic pe deținutii închiși, 
să le zdruncine voința de 
luptă, să-i intimideze. Se 
foloseau pentru aceasta 
bătăile, prigonirile, ame
nințările, maltratările, izo
larea. Asprimea regimului 
de detenție, cu deosebire 
cel de la secția „H", ■ era 
recunoscută chiar de ra
poartele oficiale ale direc
ției închisorii : „Se pun 
deținutilor lanțuri <la miini 
și la picioare. Drept hrăni 
primesc jumătate din rația 
reglementară și două zile 
pe săptămină — post. Nu 
au voie să-și îndulcească 
viata cu alte alimente. Nu 
au voie să scrie sau să pri
mească scrisori și nici să 
fie vizitafi de rude. In ce
lulă nu există nici un fel 
de mobilier". Acest regim 
dur era agravat de com
portamentul unora dintre 
gardieni, care recurgeau 
sistematic la șicanări. pro
vocări. percheziții, maltra
tări, toate alcătuind un 
complicat și dur angrenaj 
al terorii menite să ducă 
la distrugerea sănătății, ă 
voinței și capacității de 
rezistentă a deținutilor po
litici comuniști și antifas
ciști.

în atare împrejurări, iși 
relevă peste vreme valoa
rea, inalta lor semnificație 
voința de luptă care-i în
suflețea pe militantii re
voluționari întemnițați, ho
tărirea lor de a rezista cu 
orice preț, de a nu se lăsa 
ingenuncheați sau distruși. 
Măsurilor represive, colec
tivul detinuților politici 
le-a opus puternica sa 
coeziune interioară, orga
nizarea vieții in închisoa
re pe temtelia înaltelor 
principii ale eticii comu
niste, educarea permanen
tă in spirit revoluționar. 
Pe această bază, in acti
vitatea colectivului celor 
întemnițați aici, au deve
nit o realitate cotidiană 
întrajutorarea tovărăseas- 
.că, legăturile strinse intre 
cei închiși, munca tenace 
pentru asigurarea unei 
înalte pregătiri politice, 
contactul sistematic cu to
varășii din mișcarea revo
luționară aflați in libertate. 
O luptă hotărită s-a pur
tat pentru a impune res
pectarea regimului politic 
in închisori.

în aceste grele condiții 
s-au afirmat puternic și 
viguros însușirile de dirz 
și neînfricat militant revo
luționar ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Docu

mente ale vremii, mărturii 
ale tovarășilor săi de 
luptă atestă intensa sa ac
tivitate în conducerea or
ganizației de partid, în or
ganizarea acțiunilor de re
zistență împotriva prigoa
nei, a practicilor direcției 
și administrației Doftanei, 
ca și pentru sudarea su
fletească a colectivului de 
comuniști întemnițați aici. 
Dovedind neăbătută dir- 
zenie și abnegație revolu
ționară, s-a ridicat cu 
curaj și intransigentă îm
potriva maltratărilor și 
prigonirilor la care erau 
supuși deținutii politici, in 
apărarea demnității lor, 
fapt pe care îl reflectă 
rapoarte ale gardienilor 
ca și rezoluțiile puse pe 
acestea de direcția închi
sorii, enumerîndu-se o se
rie de acțiuni de protest și , 
de împotrivire față de mă
surile represive, acțiuni al 

«căror initiator a fost, ade
seori. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pentru 
curajul probat in numeroa
se confruntări deschise cu 
administrația, pentru înal
tul exemplu de dirzenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a atras simpatia și pre
țuirea tovarășilor de luptă, 
ca de altfel și pentru neos
toita sa dorință de in

struire, pentru puterea de 
a se dedica chiar și in 
acele grele împrejurări 
pregătirii politice, sporirii 
volumului de cunoștințe in 
multiple domenii, pentru 
prezența sa sistematică in 
centrul manifestărilor cul

Larg ecou in rindul maselor populare, 
in opinia publică internațională

Eforturile depuse de 
partidul nostru comunist 
pentru asigurarea unei pu
ternice organizări a detinu
ților politici de la Dofta
na, incit aceștia să poată 
răspunde prompt și hotărit 
terorii, au fost conjugate 
cu inițierea unor ample 
acțiuni in afara închisori
lor, spre .a dezvălui, adevă
rul despre regimul de de-, 
tenție din temnițe, spre a 
antrena opinia publică din 
țară, opinia publică pro
gresistă internațională in 
lupta pentru amnistierea 
detinuților politici, pentru 
impunerea și respectarea 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, alți militanți comuniști, in lagărul de la Tg. Jiu

regimului politic în închi
sori. Din inițiativa parti
dului au fost create nu
meroase organizații legale 
destinate apărării și ajuto
rării deținutilor politici, au 
fost elaborate manifeste, 
broșuri, foi volante, au fost 
publicate in presă informa
ții privitoare la stările de 
lucruri din temnițe, in 
primul rînd de la Doftana. 
Partidul a imprimat luptei 
pentru apărarea detinuților 
politici un caracter de 
front unic muncitoresc, 
acesta făurindu-se practic 
în numeroase întruniri, 
adunări de protest, de
monstrații, la care au par
ticipat muncitori comu
niști, social-democrați, in
telectuali progresiști etc. 
La chemarea partidului au 
avut loc in întreaga țară 
impunătoare manifestații, 
în care s-a cerut stingerea 
proceselor antifasciste, re
gim politic in închisori, 
eliberarea detinuților po
litici comuniști și anti
fasciști. La 31 mai 1936, 
spre exemplu, la București 
au demonstrat peste o sută 
de mii de oameni, iar în 
întreaga țară circa o jumă
tate de milion. Asemenea 
cifre vorbesc grăitor despre 
faptul că mulțimile de oa
meni ai muncii erau adine 
convinse că țelurile luptei 
pentru care fuseseră ares
tați, judecați, condamnați 
și întemnițați militanții 
comuniști și antifasciști iși 
aveau izvorul în vrerile și 
nădejdile de mai bine ale 
celor mulți și asupriți, in 
nevoile țării, în imperati
vele momentului. Temnițe- 

tural-educative organizate. 
Prin întreaga sa activitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut un rol important in 
întărirea unității colectivu
lui de deținuți comuniști 
și antifasciști. în sporirea 
combativității lor de luptă, 

le în care erau închiși de- 
ținuții politici comuniști șt 
antifasciști, Doftana in 
special, deveniseră adevă
rate focare ce catalizau 
nădejdile, speranțele mun
citorilor, țăranilor, intelec
tualilor progresiști, care în
țelegeau că bătălia pentru 
.apărarea celor închiși era o 
parte integrantă â mării 
bătălii «pentru apărarea 
democrației, libertății si 
păcii, împotriva fascismu
lui și războiului. Așa cum 
scria in anul 1936 publicația 
„Arena'*  : „l.uptind pentru 
amnistie și cucerind amnis
tia, se face nu numai un 

act de prevedere a viitoru
lui. dar se infringe fascis
mul acum, i se dă o lovi
tură simțitoare acum, i se 
reduce influenta ; acum 
lupta pentru amnistie este 
o parte din totul luptei 
pentru apărarea instituțiilor 
democratice, pentru apă
rarea și extinderea libertă
ților cetățenești".

Deosebit de activi au 
fost in acest sens munci
torii Prahovei, de la son
de și rafinării, de la alte 
întreprinderi din zonă, care 
au organizat numeroase 
manifestații de protest, 
unele chiar pînă la poarta 
Doftanei, au alcătuit me
morii cerînd eliberarea de- 
ținuților politici comuniști 
și antifasciști. Referindu-se 
la acele entuziaste mani
festări de solidaritate mun
citorească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
în cursul unei vizite de 
lucru întreprinse in jude
țul Prahova: „Ca unul care 
am stat citiva ani in Dof
tana, îmi amintesc de spri
jinul pe care noi, detinutii 
comuniști, l-am simțit în
totdeauna din partea mun
citorilor și cetățenilor din 
Cimpina, așa cum l-am 
simtit djn partea întregii 
clase muncitoare și a tu
turor forțelor democratice, 
progresiste din România. 
Sprijinul dv. ne-a ajutat 
Să înfrîngem regimul de 
teroare instaurat de bur
ghezie în închisoare, a con
stituit un imbold in mun
ca și lupta noastră pentru 
a tine sus steagul luptei 
revoluționare, pentru a în
văța și a ne pregăti spre 

a forței de rezistență fi
zică și morală, in cuceri
rea, cu sprijinul și solida
ritatea maselor de oameni 
ai muncii, din întreaga 
țară, a regimului politic 
la Doftana în primăvara 
anului 1938.

a putea să servim mai bine 
interesele clasei munci
toare, țărănimii, intelectua
lității, ale întregului nos
tru popor, cauza libertății 
și independentei natio- 
nale“.

Desfășurarea procesului 
de , la Brașov, . celelalte 
procese " antifasciste din 
acei ani,, ca de altfel, și 
lupta pentru apărarea vie
ții și demnității deținuti
lor politici comuniști și 
antifasciști au avut un 
larg ecou international, 
bucurindu-se de sprijinul 
opiniei publice progresis
te din numeroase țări ale

lumii. Astfel, la scurtă 
vreme după pronunțarea 
sentinței in proceăul de la 
Brașov, scriitorul francez 
Romain Rolland se adresa 
primului ministru al
României, subliniind că
asemenea înscenări judici
ar» „aduc un prejudiciu
incalculabil României". 
Numeroase ziare de peste 
hotare consemnau faptul 
că aceste procese, așa cum 
scria in epocă ziarul 
„L'Oeuvre**,.  „creează în 
România și în străinătate 
o considerabilă emoție**,  
relevind faptul că intelec
tuali din Anglia, Ceho
slovacia și Franța au pro
testat pe lingă autoritățile 
românești.

In toamna anului 1937, o 
delegație a Ligii Howard 
pentru reforme penale 
(organizație avind sediul 
in Marea Britanie) a ve
nit in România, solicitînd. 
intre altele, date despre 
situația intemnitaților po
litici care nu împliniseră 
încă virsta majoratului, 
ca și vizitarea unor tribu
nale și închisori, între 
care și Doftana, in care se 
afla intemnitat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu 
toate că n-au putut vizita 
această închisoare, mem
brii delegației au aflat 
destule date despre regi
mul de aici, articolele pu
blicate apoi in Marea Bri
tanie relatînd despre regi
mul aspru ce li se aplica 
deținutilor politici comu
niști și antifasciști, spo
rind astfel simpatia publi
că pentru lupta acestora.

...în decembrie 1938 to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost eliberat din închi
soare ; pe porțile Doftanei 
ieșea atunci un militant 
oțelit, călit, cu o expe
riența revoluționară amplă, 
ferm hotărit să-și continue 
activitatea căreia i se con
sacrase.

Din însărcinarea parti
dului, a acționat cu neabă
tută consecventă pentru 

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la un miting al tineretului. 1.Ș46

antrenarea maselor la 
lupta împotriva fascismu
lui și a războiului, avind, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu (Petres
cu) o contribuție determi
nantă la pregătirea și 
desfășurarea marii mani
festații antifasciste și 
antirăzboinice de la 1 Mai 
1939 din Capitală. „Marea 
demonstrație de la 1 Mai 
1939 — arată secretarul 
general al partidului — 
desfășurată sub semnul 
unității, al Frontului Unic 
dintre comuniști și socia
liști, a evidențiat cu pu
tere hotărirea eroicei noas
tre clase muncitoare de a 
se opune fascismului și 
politicii de război, de a 
apăra interesele naționale 
supreme ale României**.

O rodnică și susținută 
activitate a desfășurat to
varășul Nicolae Ceaușescu 
in munca de înaltă răs
pundere încredințată de 
partid pentru reorgani
zarea Uniunii Tineretului 
Comunist ; înfruntînd pri
mejdia, a străbătut neobo
sit țara, conducînd direct, 
în fabrici și întreprinderi, 
in numeroase localități ac
tivitatea pentru reclădirea 
și consolidarea organizației 
revoluționare de tineret. 
Dind o înaltă apreciere

„Epoca Nicolae Ceaușescu" — epoca 
mărețelor înfăptuiri ale poporului

Opțiunea partidului. a 
poporului s-a dovedit pe 
deplin întemeiată, o epocă 
nouă deschizindu-se atunci 
în istoria patriei, o epocă 
de mărețe înfăptuiri socia
liste, de împliniri fără pre
cedent pe care întreg po
porul le alătură firesc gin- 
dirii și activității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
gravind numele său pe 
frontispiciul acestui rodnic 
timp. A fost abordată 
practic în toți acești ani, 
într-un spirit nou, creator, 
întreaga problematică a 
muncii și luptei poporului 
pentru construirea noii so
cietăți, fiind elaborate teze 
noi și soluții originale de 
mare valoare științifică 
pentru multiple probleme 
ale dezvoltării social-eco- 
nomice, tot atitea re
marcabile contribuții la 
îmbogățirea și înnoirea 
teoriei și practicii re
voluționare. Viața social- 
politică din acești 21 
de ani a fost caracterizată 
prin periodice analize în 
înalte foruri de partid și 
de stat, într-un climat 
profund democratic, a 
ansamblului problemelor 
vieții economice și so- 
cial-politice a tării, prin 
sistematice întilniri de 
lucru ale tovarășului 

...Acum, la Doftana, pașii vizitatorilor calcă cu venerație, cu emoție sporită, 
căci aici în prezența mărturiilor de epocă sînt mai bine și mai adine înțelese dimen
siunile eroice ale activității partidului, ale militanților săi revoluționari, dimensiuni 
eroice ce-și află cel mai înalt exemplu în lupta revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

muncii sale revoluționare, 
Conferința națională a 
U.T.C. de la sfîrșitul anu
lui 1939 l-a ales in frun
tea C.C. al U.T.C. Con
damnat in contumacie pen
tru nestăvilita activitate 
revoluționară, incă din au
gust 1939, la o grea pe
deapsă — 3 ani închisoare, 
3 ani interdicție politică, 
20 000 de lei amendă și alți 
5 000 de lei cheltuieli de 

judecată — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
arestat în iulie 1940 in 
timp ce lua parte la pre
gătirea unei acțiuni revo
luționare.

La Văcărești, Jilava șl 
apoi Caransebeș, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a a- 
firmat încă o dată ca un 
brav și demn luptător co
munist, ca un revoluționar 
matur, a desfășurat o sus
ținută activitate în cadrul 
organizațiilor de partid 
din aceste inchisori. Inter
nat în 1943 in lagărul de 
la Tg. Jiu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mili
tat, pînă la eliberarea sa, 
la 4 august 1944, pentru 
apărarea demnității comu
niștilor și antifasciștilor 
întemnițați aici, avind o 
importantă contribuție la 
pregătirea planurilor de 
luptă și acțiune ale eroicei 
revoluții din august 1944, 
Ia desfășurarea acesteia.

în noile condiții create 
prin victoria revoluției de 
eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiim- 
perialistă. tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
încredințată conducerea 
Uniunii Tineretului Co
munist. Consecvența, hotă
rirea, spiritul creator, pro-

Nicolae Ceaușescu. ale to
varășei Elena Ceaușescu 
cu făurarii bunurilor ma
teriale și spirituale din 
toate zonele țării, in cadrul 
cărora se dezbat și se ana
lizează cele mai bune so
luții pentru mersul înainte 
al activității, pentru per
fecționarea muncii în fie
care domeniu.

Anii inaugurați de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui se înscriu in istoria 
patriei drept epoca în care 
întregii vieți social-econo- 
mice a țării i-a fost impri
mat un dinamism fără pre
cedent; în care toate zonele 
țării au fost conectate la o 
impetuoasă dezvoltare eco
nomică. S-a creat și per
fecționat necontenit un 
larg cadru de conducere 
democratică a societății de 
către popor și pentru 
popor, un cadru unic jn 
felul- său care asigură 
participarea plenară, efec
tivă și nemijlocită a tu
turor oamenilor muncii la 
elaborarea, adoptarea și 
înfăptuirea politicii parti
dului, la conducerea socie
tății. în toți acești ani s-a 
acționat cu neabătută con
secvență pentru cimentarea 
și mai puternică a unității 
națiunii noastre socialis

bate in fruntea luptei tine
retului, prezența sa activă 
pe baricadele bătăliilor re
voluționare pe care 'se 
plămădea un nou destin 
țării și-au aflat o semni
ficativă recunoaștere la 
Conferința Națională a 
partidului din octombrie 
1945, care l-a ales membru 
al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu fiind 
atunci cel mai tinăr mem- 

bru al conducerii parti
dului.

In perioada următoare 
i s-au încredințat impor
tante sarcini in condu
cerea organizațiilor re
gionale de partid Dobro- 
gea și Oltenia, în condu
cerea unor importante sec
toare ale economiei, a 
armatei, a partidului. în 
toti acei ani. acționind 
neabătut cu elan și pasiu
ne revoluționară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus 
o contribuție de seamă la 
elaborarea și aplicarea li
niei politice a partidului și 
statului, s-a impus ca un 
dirz promotor al democra
ției și legalității socialiste, 
al apărării demnității și 
independentei țării, ca un 
mare și înzestrat conducă
tor revoluționar. De aceea, 
alegerea sa, acum 21 de 
ani, la Congresul al IX-lea 
în fruntea partidului și a 
țării a reprezentat opțiu
nea însuflețită, unanimă a 
națiunii noastre, expre
sia convingerii sale că 
investirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de con
ducere in partid constituie 
garanția mersului țării 
neabătut înainte, spre vic
toria deplină a socialismu
lui.

te. S-a declanșat și des
fășurat cu statornicie, cu 
perseverență o susținută 
activitate politico-ideologi- 
că și cultural-educativă 
avind drept țel suprem for
marea unui om nou, pă
truns de adincă responsa
bilitate față de destinele 
patriei, profund devotat 
cauzei partidului nostru 
comunist. S-a desfășurat o 
rodnică și efervescentă 
activitate internațională 
sub nobila efigie a idealu
rilor de pace, independen
tă și progres ale popoare
lor, toți acești ani fiind 
profund marcați de contri
buții larg apreciate» ale 
României, ale președintelui 
său la înțelegerea sensului 
și semnificațiilor fenome
nelor și proceselor majore 
ale lumii contemporane.

Sînt tot atitea rațiuni 
pentru care întreaga 
noastră națiune îl în
conjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu vii 
și trainice sentimente de 
dragoste și recunoștință, 
profund convinsă că genia
la sa operă teoretică și 
practică, dinamica sa acti
vitate conferă strălucire 
nouă celor mai alese virtuți 
ale poporului nostru, celor 
mai înalte tradiții ale 
luptei sale revoluționare.
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oul Așa se umple finarul
Inițiative valoroase ce pot fi generalizate

Pentru a se asigura cantități în
destulătoare de furaje necesare ani
malelor în perioada de stabulație, pe 
pajiștile din județul Olt au fost exe
cutate lucrări agroameliorative. In 
lunile cu secetă, pe suprafețele res
pective s-au făcut irigații suplimen
tare, ceea ce a adus un spor de recol
tă la prima coasă. Ploile căzute 
ulterior nu au slăbit exigența cu care 
organul județean de partid a urmărit 
îndeplinirea prevederilor din progra
mul de măsuri privind stringerea și 
conservarea tuturor surselor de fu
raje. Concomitent, s-a acționat in 
vederea generalizării taberelor de 
vară pentru animale, au fost delimi
tate strict suprafețele destinate pă- 
șunatului, unele categorii de animale 
au fost hrănite suplimentar cu furaie 
înnobilate și îmbogățite proteic. Cu 
alte cuvinte, s-a urmărit ca ceea ce 
se poate aduna pentru iarnă să nu 
fie consumat acum. Ca urmare, au 
fost depozitate 82 la sută din canti
tățile de fin prevăzute în planul 
anual — deși în numeroase coopera
tive nu s-a terminat coasa a treia, 
iar în multe altele există perspectiva 
certă a obținerii finului din cea de-a 
patra coasă la trifoliene.

Pentru concretizare, vom ilustra 
cum se acționează pentru asigurarea 
bazei furajere într-o cooperativă a- 
gricofă din zona de centru a jude
țului, cea din Teslui. In cele două 
ferme, unitatea respectivă are 1 100 
taurine, din care 308 vaci pentru lap
te și 564 ovine. In ziua raidului, în 
ambele 
în șire 
a treia 
era de . .
fost bine pregătit. Finul era trans
portat exclusiv cu atelajele. Ale
xandru Nicolae, primarul localității, 
ne spune : „Din prima coasă s-au 
adunat 260 tone fîn de lucer- 
nă, din a doua — 90 tone, iar 
din a treia — 200 tone șl prevedem 
să se realizeze încă 100 tone de la 
coasa a patra. De pe 16 hectare, pe 
care din acest an le-am Irigat în sis
tem local, vom obține șl coasa a cin- 
cea. Se vor depozita 640 tone de fin". 
Vicepreședintele cooperativei agrico
le, Dumitru Roșu, ne-a atras aten
ția asupra unui transport de fîn ce

ferme se lucra la depozitarea 
a finului rezultat din coasa 
de lucerna. Bine uscat, finul 
un verde crud, dovadă că a

Amtocmai sosea in baza furajeră, 
aflat că provenea de pe miriștile de 
orz și grîu. La indicația comanda
mentului județean pentru agricultu
ră, în fiecare cooperativă agricolă au 
fost rezervate cite 100—120 hectare 
miriști pentru a fi cosite. Aici, la 
Teslui, se estimează obținerea, pe 
această cale, a cel puțin 70 tone de 
fin, furaj excelent pentru animale.

„Baza furajeră este completată cu 
100 tone vrejuri de mazăre, la care 
se vor adăuga cel puțin 150 tone vre
juri de fasole și 350 tone capitule de 
floarea-soarelui, cu valoare nutritivă 
apropiată de a finului — ne spune 
Marin Costea, inginerul-șef al coope
rativei agricole. Ca atare, planul de

660 tone fin va fi depășit. Este o can
titate mult mai mare față de anul 
trecut, cind am asigurat numai 200 
tone fin".

Este un exemplu din multe altele 
care demonstrează că prin muncă 
responsabilă și spirit gospodăresc 
pot fi strinse și depozitate cantități 
mari de furaje. Nu ne-am referit la 
stringerea grosierelor suculente. Și 
la aceste sortimente se acționează în 
vederea completării și depășirii sar
cinilor prevăzute. Rezultă, așadar, 
responsabilitatea cu care comuniștii, 
oamenii muncii din agricultura jude
țului Olt au înțeles că trebuie să răs
pundă cerinței de a depozita 
tăți îndestulătoare de furaje 
sare dezvoltării zootehniei și 
rii producției în acest sector.

canti- 
nece- 
spori-

Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii”

mureș. Realizările nu sînt încă
la nivelul posibilităților

în județul Mureș, zootehnia deține 
52 la sută din totalul producției-mar- 
fă realizate în agricultură, iar încăr
cătura de animale la 100 hectare te
ren agricol depășește media pe țară. 
Pentru asigurarea unei furajări ra
ționale, județul dispune de 25 390 
hectare teren arabil pentru culturi 
furajere. 51 200 hectare finețe natu
rale, 94 270 hectare pășuni și 36 700 
hectare păduri pășunabile. Cu toate 
acestea, în anul precedent, cu condi
ții mai puțin prielnice, unitățile a- 
gricole au cumpărat, în perioada de 
stabulație, 14 000 tone finuri. Ce se 
prevede în acest an ?

Potrivit balanței stabilite, pentru o 
furajare corespunzătoare, trebuie să 
se depoziteze 201 000 tone finuri, 
937 000 tone suculente șl 249 000 tone 
grosiere. Preliminările arată însă că, 
față de necesarul stabilit, vor putea 
fi asigurate numai 122 500 tone finuri, 
631 000 tone suculente și 248 000 tone 
grosiere. Cauzele ? „în privința finu
lui, care deține o mare pondere in 
furajare, ne spune inginerul Pe
tru Solyom, director la direcția agri- 

județeană, situația trebuie pusă,

in principal, pe seama neexecutării 
fertilizărilor în dozele stabilite, în- 
trucît nu a fost asigurată decit 34 la 
sută din cantitatea de îngrășăminte 
chimice prevăzute. Dar, pentru aco
perirea necesarului de fin, s-a stabi
lit să se însămînțeze 35 900 hectare 
(cea mai mare suprafață de pină 
acum — n.n.) cu culturi succesive".

Ce rezultate s-au înregistrat pină 
acum ? Datele „la zi" arată că, față 
de programul stabilit pentru această 
perioadă, situația se prezintă astfel : 
au fost depozitate 83 782 tone finuri, 
din 108 065 tone planificate, 46 352 
tone suculente, din 66 000 tone și 
104 133 tone grosiere, față de 118 000 
tone prevăzute. Au. fost încheiat^ 
coasa a doua la trifoliene și coasa 
a treia pe primele 869 hectare din 
cele 5 376 hectare planificate, în 
stadiu avansat aflîndu-se și cosirea 
Ierburilor perene. Demn de relevat 
este și faptul că Întreaga suprafață 
prevăzută cu culturi succesive a fost 
însămînțată. Vom sublinia însă din 
capul locului următorul aspect : în- 
vățînd din lecția anului trecut, cind o 
serie de unități au fost în situația de

Cooperatori din comuna Herești, județul Giurgiu, depozitează mari cantități

a cumpăra mari cantități de furaje, și 
pornind de la posibilitățile reale pe 
care le oferă județul, organele agricole 
județene au stabilit programe spe
ciale care să ducă la asigurarea în
tregului necesar de furaje pentru 
perioada de stabulație. „Preocupări
le noastre — ne preciza inginerul Ti- 
beriu Găl, responsabil cu baza fura
jeră la direcția agricolă județeană — 
au fost și sînt canalizate în două 
direcții : atit pentru asigurarea vo
lumului de nutrețuri stabilit la ni
velul planului, cit și pentru obține
rea unor furaje care să aibă Un bo
gat conținut în proteine".

Referitor la cele două aspecte sub
liniate de specialistul direcției agri
cole, vom consemna citeva date 
care argumentează faptul că, ju
dețul are 
acest ____ ___ . .______ _
exemple. In colaborare cu ocoa
lele silvice și unitățile agrico
le, s-a elaborat un program de re
alizare a 10 000 tone frunzare ; s-a 
prevăzut, de asemenea, amonizarea 
unei cantități de 24 000 tone de paie, 
care să ducă la completarea necesa
rului de fibroase. Totodată, para
lel cu stringerea în continuare a 
tuturor paielor, s-a trecut la fertili
zarea suplimentară a unei suprafețe 
de 17 000 hectare de finețe naturale, 
în scopul obținerii, în toamnă, a unei 
coase suplimentare. Dar, în suita a- 
cestor măsuri, nu au fost omise nici 
cele de ordin tehnic. Bunăoară, au 
fost adaptate combine vechi de re
coltat furaje pentru tocarea coceni
lor de pe circa 17 000 hectare cu po
rumb, din care se vor obține mai 
bine de 100 000 tone siloz.

Pe de altă parte, în scopul creșterii 
calității nutritive a silozului, s-a luat 
măsura ca întreaga cantitate de nu
treț să fie însilozată numai în adaus 
cu Lactosin. Dr. ing. loan Catarig, 
directorul Direcției agricole județe
ne, ne-a prezentat șl alte măsuri din 
programele adoptate. Așa, de exem
plu, pregătirile făcute, în timp util, 
permit ca incepind de la 1 octombrie 
să fie puse în funcțiune cinci stații 
de tratare termică a ureei, în scopul 
utilizării acesteia la prepararea fu
rajelor. Bineînțeles, aceste măsuri, 
cît și altele, cum sînt utilizarea Lac- 
tosinului pentru însilozarea cores
punzătoare a furajelor pe timpul 
iernii sau a produsului I.B.D.U. (Izo- 
butilidendiuree), înglobat în furaje 
concentrate grosiere și alte reziduuri 
industriale, produs realizat în cola
borare cu specialiștii Combinatului 
„Azomureș" din Tîrgu Mureș — vor 
contribui, fără îndoială, în mare mă
sură, la realizarea 
furaje și asigurarea 
respunzătoare. Dar, 
rea programului de 
este să se acționeze pentru ca tot ce 
oferă cîmpul acum din abundență să 
fie strîns și însilozat. Spunînd aceas
ta, avem în vedere că, la această 
dată, o serie de unități agricole mu
reșene, între care cooperativele agri
cole Bahnea, Băla, Frunzeni, Logig, 
Chețani, Sărmașu, Archita, Senereuș, 
Deaj și altele, prelimină nerealiza- 
rea cantităților prevăzute de finuri, 
iar altele — de suculente. Cauza ? 
Specialiștii și conducerile acestor u- 
nități nu au acționat corespunzător 
pentru trecerea cu toate forțele la 
stringerea și conservarea furajelor.

Incă mari resurse in 
sens. Iată numai citeva

necesarului de 
unor rații co- 

pentru realiza- 
furaje esențial

de finuri pentru perioada de iarnă 
(Foto : Agerpres)

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii”

Cum sînt asigurate stocurile
de cărbune la termocentrale ? (iu)

AZI: RĂSPUNSUL-
Moi mult cărbune și numai de bună calitate

UNITĂȚILOR 
termocentralelor I Este 

o cerință imperioasă, o condiție de bază pentru funcționarea la întreaga 
capacitate a centralelor electrice, pentru a asigura energia necesară eco
nomiei.

In ziarul „Scînteia" din 7 și 9 august a.c. am prezentat o serie de 
probleme legate de asigurarea stocului de cărbune pentru sezonul rece 
la termocentralele Mintia-Deva, Ișalnița, Paroșeni și Doicești. La aceste 
patru centrale se află în depozite cantități reduse de cărbune datorită 
livrărilor neîndestulătoare de la unele exploatări miniere. Totodată, au 
fost semnalate aspecte cu privire la calitatea uneori necorespunzătoare a 
cărbunelui expediat termocentralelor, ceea ce influențează în mod direct 
atingerea puterii planificate și exploatarea grupurilor energetice la para
metrii optimi. Azi prezentăm 
cienilor.
COMBINATUL MINIER

răspunsul minerilor la solicitările energeti-

lignitului, iar la mina

MOTRU

Măsuri energice 
pentru preșterea ritmului 

de livrare
Combinatul minier Motru — al 

doilea mare producător de cărbune 
al țării — are și in acest an sarcini 
deosebite in asigurarea unor canti
tăți tot mai mari de cărbune energe
tic. Acestea sporesc in perioada ac
tuală pentru că, o dată cu extrage
rea și livrarea lignitului necesar con
sumului zilnic, trebuie realizate pină 
la 30 septembrie și cantitățile nece
sare stocurilor de rezervă la termo
centrale. Or, după cum s-a arătat in 
anchetele anterioare, livrările pentru 
crearea stocurilor de iarnă nu sint in 
ritm cu cerințele perioadei, cu deo
sebire la principalul său beneficiar : 
întreprinderea electrocentrale Ișal- 
nița.

Din investigațiile întreprinse re
cent in citeva unități ale puternicu
lui bazin carbonifer am desprins con
cluzia că in ultima vreme au fost in
tensificate preocupările pentru creș
terea operativității in livrarea cărbu
nelui. Astfel, la Lupoaia, Horăști și 
Jilț-Sud s-a acționat pentru îmbună
tățirea condițiilor de încărcare și de

pozitare a
Cojmănești s-a pus în funcțiune o 
nouă stație de încărcare. De aseme
nea sînt in curs de realizare unele 
lucrări pentru creșterea capacității 
de transport feroviar pe tronsoanele 
Motru — Strehaia, Lupoia — Roșiuța, 
precum și in bazinul Jilț. Trebuie 
spus insă că activitatea la unele 
obiective noi, de care depinde spori
rea potențialului de livrare la produ
cător, se desfășoară anevoios, întîr- 
ziindu-se finalizarea unor importante 
investiții. La cariera Roșiuța, de 
pildă, au fost livrate încă din 1985 
utilajele de depunere și scos cărbune’ 
dar nu au început montajul lor pen
tru simplul motiv că nu s-au efec
tuat lucrările de amenajare a am
plasamentului depozitului de cărbu
ne. Datorită acestor deficiențe s-au 
creat stocuri însemnate la unitățile 
miniere, care totalizează aproape o 
jumătate milion tone lignit, în con
dițiile in care nici producția nu a 
fost realizată la nivelul stabilit. Fap
tul că au trecut mal bine de două luni 
din perioada prevăzută pentru reali
zarea stocurilor de iarnă la benefi
ciari impune măsuri energice în ve
derea creșterii considerabile a rit
mului de livrare. „In acest sens, ne-a 
precizat inginerul Marin Oprescu, 
directorul tehnic al combinatului, ac
ționăm prioritar pentru mai buna 
folosire a utilajelor din cariere și 
subteran, în vederea creșterii pro
ducției de cărbune la nivelul pro-

MINIERE
gramat, condiție hotărîtoare pentru 
a livra zilnic către diverși benefi
ciari peste 50 000 tone lignit. Trebuie 
să recunoaștem că în luna iulie pro
ducția a fost scăzută, ceea ce s-a 
răsfrint și asupra nivelului livrărilor, 
cu deosebire la termocentrala Ișal- 
nița. împreună cu reprezentanții Re
gionalei C.F.R. Craiova, analizăm 
periodic stadiul realizării investiții
lor ce privesc mărirea capacității de 
încărcare, transport și manevrare, 
pentru respectarea termenelor de 
punere în funcțiune și a graficului 
comun de livrare a cărbunelui pen
tru toți consumatorii. Pînă la 15 au
gust trebuie puse in funcțiune toate 
instalațiile de tras vagoane din 
punctele de livrare, astfel îneît să 
evităm blocarea ore in șir a locomo
tivelor pentru manevrare, uneori nu
mai cu 2—3 vagoane. In această pe
rioadă acționăm mai insistent pântru 
a asigura buna funcționare a instala- 

■ țiilor de sesizare și reținere a corpu
rilor străine din masa cărbunelui, a 
stațiilor de presfărîmare și zdrobire, 
pentru a determina și pe această 
cale ridicarea calității cărbunelui 
livrat. Conlucrind mai rodnic cu toți 
factorii responsabili — mineri, ener- 
geticieni, constructori și .feroviari — 
vom putea respecta întocmai grafi
cele de livrare și, pe această bază, 
să asigurăm la termen stocurile de 
rezervă pentru sezonul rece".

COMBINATUL MINIER

tului minier Ploiești de a asigura 
cantitățile necesare consumului zil
nic și a stocului pentru sezonul rece. 
Nu același lucru se poate afirma 
însă despre calitatea cărbunelui ex
pediat, care are o putere calorică in
ferioară normelor și prevederilor 
contractuale. „Noi livrăm cărbune 
pentru cinci termocentrale : Doicești, 
Borzești, Oradea, Zalău și Comănești, 
precizează ing. Ion Coica, șef servi
ciu producție la Combinatul minier 
Ploiești. Față de prevederile progra
mului aprobat am reușit să realizăm 
în 7 luni din acest an o producție 
suplimentară de peste 200 mii tone 
de cărbune. Dacă ne referim la con
tractele încheiate cu termocentralele 
menționate, acestea au fost onorate 
integral, înregistrîndu-se și impor
tante depășiri. De exemplu, numai 
la Doicești au fost expediate in plus 
Circa 160 000 tone. In primele 10 zile 
din această lună ne încadrăm în gra
ficele de producție prevăzute. Refe
ritor la calitatea cărbunelui avem o 
serie de unități care nu se încadrea
ză în prevederile normelor. Astfel, 
de la întreprinderea minieră Cîmpu- 
lung a fost expediat la termocentrala

PLOIEȘTI

Este necesară 
creșterea răspunderii 

pentru calitate
Așa cum relatam în ancheta pre

cedentă, în ultima perioadă a cres
cut ritmul livrărilor către termoefen- 
trala Doicești. Este un fapt îmbucu
rător, care atestă hotărirea lucrăto
rilor unităților aparținînd Combina-

Preocupările statornice 
ale Televiziunii de a ono
ra „genul" de maximă 
audiență al Teatrului TV 
cu premierele unor sce
narii Inspirate, pe de o 
parte, din eroismul luptei 
comuniștilor în istorie, și, 
pe de alta, din marile 
transformări revoluționa
re ale prezentului socia
list, însuflețite de gestu
rile. de chipurile lumi
noase ale unor oameni 
contemporani — se cuvin 
consemnate cu prețuire, 
apreciate cu căldură. Ati
tudine binemeritată și 
de transfigurările unor 
lucrări importante ale 
dramaturgiei românești, 
animate de un profund 
patriotism (așa cum a 
fost, recent, „Avram 
Iancu" de Lucian Blaga). 
Aceasta cu atit mai mult 
cu cit, in nu puține crea
ții din ultima vreme, an
gajarea tematică, ideati
că a fost susținută de 
reușite artistice, interpre
tative notabile — fapt 
confirmat de citeva pre
mii internaționale primi
te la Varna, la Praga etc.

Cine a urmărit progra
mul TV de-a 
lor a putut 
realizatorii 
teatrale și-au
un titlu de onoare din a 
marca prin opțiunile, 
prin izbînzile lor mari 
evenimente istorice, cele 
mai importante aniver
sări politice, sărbătorile 
naționale. Revoluția de 
eliberare socială și na
țională, antifascistă
antiimperialistă a deți
nut un loc de frunte 
— telespectatorilor dîn- 
du-li-se posibilitatea de 
a urmări pe micul 
ecran episoade dramatice 
grăitoare pentru eroismul 
și dîrzenia luptei condu
se și organizate de Par
tidul Comunist Român în 
cei 65 de ani de existen- 

pentru curajul șl 
dovedite de 
în importan- 

politice șl glo- 
fapte de arme

lungul ani- 
observa că 
emisiunilor 
făcut chiar

și

tă, 
abnegația 
comuniști 
tele acte 
rioasele
ce au dus la victoria de 
la 23 August și la depli
na lnfrîngere 
mulul.

O asemenea 
^fost și cea de

a fascis-

premieră a 
marți sea-

ra. Un scenariu al cărui 
subiect, dezvoltat de dra
maturgul Valentin Mun
teanu, a adus „în cadru" 
o tînără ilegalistă prinsă 
și anchetată de oamenii 
Siguranței, apoi șocul ta
tălui acesteia — un bă- 
trîn profesor izolat de 
evenimente și realități 
politice, un profesor de 
științele naturii, străin de 
jungla practicilor supra
vegherii și terorii poliție
nești — care află cu sur
priză, abia o dată cu 
arestarea fiicei sale, de 
drumul plin de riscuri

drescu (care a conturat 
sugestiv, cu mare talent, 
neputința, durerea, bui
măceala, apoi stăpînirea 
de sine și inventivitatea 
profesorului în inducerea 
in eroare a dușmanului), 
Teodora Mareș (amestec 
de fragilitate fizică, tena
citate și " '
tăcere), 
(apariție
și expresivă simplitate, 
compoziția caldă, lumi
noasă a actriței ri- 
dicînd personajul co
munist interpretat pină la 
simbol), ori Costel Con-

dirzenie — în 
Mariana Cercel 

de distincție

Prestigiul ziarului
comunist

La Teatrul T. V. - o emoționantă 
evocare a luptei comuniștilor 

în anii ilegalității

pe care a pășit aceasta. 
Autorul a sugerat apoi 
salvarea utecistei de că
tre tovarășii săi și cu 
ajutorul profesorului 
printr-o ingenioasă solu
ție de disculpare a aces
teia — soluție a cărei 
purtătoare și transmiță- 
toare se face o femeie a 
cărei identitate nu rămî- 
ne misterioasă prea mul
tă vreme. Salvarea tova
rășei de luptă este, 
totodată, pentru cei ce au 
pus la cale planul, și o 
soluție de păstrare a 
secretului urmărit de Si
guranță : amplasamentul 
și forțele umane ale tipo
grafiei ilegale, în care se 
tipărea „Scînteia".

Audiența spectacolului 
TV se datorează, fără 
îndoială, viziunii 
gizorale a lui Nae 
mescu, care a știut 
tească atent și să
în valoare spiritul piesei 
prin soluții regizorale 
convingătoare ; ca și 
tuturor celor ce au inter
pretat, plini de dăruire, 
rolurile scrise de V. Mun
teanu : Constantin Co-

re- 
Cos- 
să ci- 
pună

stantin, N. Călugărița, 
Gh. Șimonca, Dumitru 
Chesa și Dan Dobre (care 
au dat consistență per
sonajelor, evitînd cu pro- 
fesionaiitate capcanele 
„șarjărilor" Inexpresive). 
Cu toții au conferit un 
plus de verosimilitate si
tuațiilor și reacțiilor 
umane, au contribuit la 
crearea unei atmosfere 
tensionate. După cum 
este meritul lor de a fi 
sugerat semnificațiile 
realităților pe care se 
proiecta drama Irinei și, 
mai ales, marea, impor
tanta realitate a eroicei 
lupte a comuniștilor ; de 
a fi sugerat (demers 
susținut și prin „exte
rioarele"
tacolulul de teatru), în
semnătatea, amploarea 
mișcării comuniste ilega
le, cu actele sale politice, 
cu faptele sale de sabo
tare a mașinii de război 
fasciste. In prim planul 
mișcării revoluționare 
din lucrarea lui Valentin 
Munteanu — deși evocat 
multă vreme indirect,

inserate spec-

Locuri de popas 
în județul Tulcea

La Mahmudia, pe brațul drept al 
Dunării, se află hotelul „Plaur", de 
categoria I, cu locuri de cazare, 
restaurant, o braserie și un bar de 
zi. Oaspeții au posibilitatea să 
pescuiască, , să facă plimbări cu 
barca pe Dunăre. La Măcin, hotelul 
.Turist" dispune de locuri de ca- 

confortabile, res-zare in camere 
taurant, braserie și terasă. Hotelul 
„Albatros" din Unirea este, de 
asemenea, un agreabil loc de popas 
cu camere de cazare, un restaurant 
cu terasă și o cofetărie cu labora
tor propriu. In localitatea Smîrdan 
a fost dat în folosință hotelul „Do- 
brogea", care dispune și de un 
restaurant, precum și de teren pen
tru amplasarea de corturi.

Pentru turiștii care doresc să-și 
petreacă vacanța in județul Tulcea 
sint amenajate popasurile turistice 
„Portița" — Unirea (la confluen
ța lacului Razelm cu Marea Nea
gră), „Pelicanul" — Murighiol (pe 
brațul Sf. Gheorghe), „Doi iepu
rași" (la circa 3 km de Babadag), 
„Cerbul lopătar" (la 4 km de loca
litatea Topologu, spre Hîrșova), 
„Căprioara",' lingă localitatea Horia, 
între Măcin și Tulcea, și hotelul 
„Razelm", pe șoseaua națională 
Tulcea — Constanța.

In fotografia din dreapta — ho
telul „Turist" din orașul Măcin.

și al vieții ; 
ilegală, care, 
„zorii zilei", 

și prin „forța 
arzînd in pa-

a luptei în 
„Ziarul de di- 
spectacolul de 

TV prezentat la
de august, este

ce și-au dăruit 
creării, tipăririi

prin prestigiul de care^' 

se bucură in ochii citi
torilor, dar și prin inte
resul pe care-1 suscită 
hăituitorilor de la Sigu
ranță : „ziarul de dimi
neață", scris, tipărit șî 
difuzat în acea vreme, în 
condiții din cele mai as
pre, cu prețul înfruntării 
terorii fasciste, cu prețul 
libertății 
„Scînteia" 
apărînd în 
demonstra 
cuvintului
gină" că glasului partidu
lui, al clasei muncitoare 
nu i se poate pune că
lușul tăcerii și minciunii; 
organul Partidului Co
munist Român, care 
apărea pentru prima dată 
acum 55 de ani, făcîn- 
du-se purtătorul adevă
rurilor luptei de clasă și 
devenirii istoriei, opuse 
mistificărilor burgheze, 
mesagerul lumii de gîn- 
duri și idealuri ale mili- 
tanților comuniști și an
tifasciști.

Evocare 
ilegalitate, 
mineață". 
Teatru 
mijloc
implicit un omagiu adus 
celor 
viața 
și răspîndirii presei co
muniste. Imaginile din 
finalul acestei emoționan
te evocări, surprinzînd 
aspecte din procesul de 
tipărire a „Scinteii" de 
azi (o inspirată aducere 
în prezent), au avut darul 
să sublinieze succint, pe 
calea sensibilă a artei, 
că organul central al 
partidului, „Scînteia", își 
face un titlu de onoare 
din a duce mai departe 
făclia militantismului 
comunist, din a înfățișa, 
într-un climat de profun
dă libertate și democra
ție socialistă, munca po
porului pentru progresul 
și demnitatea patriei. 
Sentiment de emoție șl 
înaltă răspundere. Căci o 
asemenea glorioasă 
diție obligă, cheamă 
contenit la dăruire, 
țiativă, răspundere.

tra- 
ne- 
lni-

Natalia STĂNCU

Soluția de a
soluții

Doicești cărbune avînd o putere ca
lorică mai redusă fată de norme cu 
circa 109 kcal/kg. De asemenea, în
treprinderea minieră Căpeni a tri
mis la termocentrala Onești cărbune 
cu o putere calorică ............... .
55 kcal pe kg. Pentru 
calității cărbunelui pe 
diem termocentralelor 
gram concret, care 
meroase măsuri. Amintesc 
dintre cele mai importante : menți
nerea in stare de funcționare a in
stalațiilor de preparare și sortare a 
minereului ; în subteran,. asigurarea 
unei aprovizionări corespunzătoare 
pentru a se realiza o armare bună, 
care să nu permită pătrunderea ste
rilului în cărbune ; folosirea pușcă
rii selective pentru lucrările de pre
gătire și deschidere de noi fronturi 
de lucru ; intensificarea asecărilor 
în vederea scăderii coeficientului de 
umiditate ; exploatarea permanentă 
a separatorilor magnetici ș.a. Tot
odată, în această amplă acțiune 
scontăm pe rezultate deosebite prin 
aplicarea acordului global, formă de 
organizare a muncii în care calitatea 
a devenit criteriu de retribuție".

CÎTEVA CONCLUZII

diminuată cu 
îmbunătățirea 
care îl expe- 

avem un pro- 
cuprinde nu

ci teva

Este pozitiv faptul că in majoritatea unităților miniere vizate se ma
nifestă spirit de solicitudine fată de cerințele lucrătorilor din termocen
trale, acționindu-se pentru creșterea livrărilor de cărbune. Pină la 30 sep
tembrie a.c. trebuie realizate stocurile de iarnă la toate centralele elec
trice funcționind pe cărbune. Din discuția avută cu ing. Mircea Drăgan, 
director-adjunct, și inginera Olimpia Bejenaru de la Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei am desprins citeva acțiuni menite să intensifice 
ritmul de livrare a cărbunelui, dar și unele probleme nesoluționate. Din da
tele statistice prezentate a rezultat că, in general, stocul corespunde pe
rioadei in care ne aflăm. In unitățile miniere se află depozitate insă peste 
două milioane tone de cărbune, jumătate din cantitate inregistrindu-se la 
întreprinderea minieră Horezu. Sint întirzieri serioase in finalizarea li
niilor ferate de la Berbești și Alunu, unde se află importante stocuri de 
cărbune de peste trei ani. Se întimpină greutăți cu transportul auto în
deosebi in bazinul Olteniei, datorită lipsei de motorină, anvelope, uleiuri 
și piese de schimb. Coeficientul de utilizare a parcului auto este de nu
mai 30—34 la sută, deci cu mult sub nivelul prevederilor de plan. Iar in 
acest timp se adună la exploatările miniere noi cantități de cărbune, care 
datorită condițiilor de depozitare necorespunzătoare se depreciază. Tot
odată, numărul vagoanelor pentru transportul cărbunelui este insuficient. 
Se apreciază că la majoritatea centralelor electrice va fi realizat la ter
men stocul de iarnă planificat, cu două excepții : la Ișalnița și Mintia. 
Trebuie reținut insă că acestea sint unități de bază ale sistemului ener
getic național.

O atenție sporită trebuie acordată calității cărbunelui. Fără îndoială, 
nimeni nu pretinde un cărbune mai bun decit cel existent in zăcămint. 
Se impune insă o maximă grijă pentru eliminarea sterilului, a diferitelor 
corpuri metalice, pentru sortarea șl prepararea corespunzătoare a căr
bunelui.

Ion Lazăr
Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scinteii"

Prima frază ne-a 
produs o oarecare ne
dumerire ; cum adică 
„va trebui să ne ocu
păm cu toții de asigu
rarea curelelor de 
transmisie" ? Lucruri
le s-au lămurit insă în 
fraza următoare : „in
stituim un concurs 
pentru cea mai simplă 
și mai eficientă solu
ție pe baza căreia să 
producem curelele de 
care avem nevoie" — 
a adăugat, la cele no
tate anterior, ingine
rul Vasile Panțiru, di
rectorul unității. Iar 
dacă vorbitorul n-ar fi 
explicat, în detaliu, ce 
și cum gindise, ideea 
de la care a pornit, 
posibilitățile și scopul 
avute în vedere, în 
mod sigur că unii din
tre cei prezenți — 
specialiști, maiștri și 
muncitori cu funcții de 
conducere in cadrul 
întreprinderii textile 
„Moldova" din Boto
șani — ar fi luat pro
punerea drept o glu
mă. De nu chiar o... 
ciudățenie. (De altfel, 
unul dintre ei — și nu 
un specialist oarecare 
— a și mărturisit, in
tre timp, replica ce-i 
venise atunci pe... 
limbă: „Vapoare n-ați 
vrea să facem ?“ — ar 
fi vrut să-l întrebe in 
momentul respectiv pe 
director). Termenul 
de studiu fixat de 
comun acord (45 de 
zile, 
mai 
tase 
una
nității a anunțat că a ' 
găsit soluția. Care sec
ție anume ? Cea mai 
tînără : 
bumbac 
Darabani, 
funcțiune
ani. Faptul s-a petre
cut în prima decadă a 
lui iunie a.c. Ce 
intimplă acum ?

Din cind în cind, 
maistrul Alexandru 
Crețu părăsește incin
ta fostei centrale ter
mice a filaturii, in- 
dreptlndu-se spre hala

in care se aude zgo
motul ringurilor. Aici 
trece pe rind pe la 
toate mașinile aflate 
in funcțiune. Le pri
vește, așteaptă ca 
una să-și încetinească 
mersul, iar atunci cind 
se oprește examinează 
curelele de transmisie 
cu cea mai mare aten
ție. „Au incă viață 
lungă..." — exclamă el 
satisfăcut. Sînt prime
le curele din produc
ția proprie, care, puse 
pe mașini atunci, la 
începutul lui iunie, nu 
dau nici un semn că 
au „obosit", că și-au 
pierdut din fiabilitate.

0
și valoarea ei

incepind cu luna 
a.c.) nu se epui- 
însă complet, cind 
dintre secțiile u-

Filatura de 
din orașul 

intrată în 
de cițiva

se

Se întoarce apoi în
dărăt, in fosta centra
lă termică a filaturii, 
și își îndeamnă to
varășii de muncă : 
,.Treaba-i bună, să-i 
dăm bătaie înainte".

...Lai început, ideea 
producerii curelelor de 
transmisie a fost luată 
in discuție de către 
inginerii Nelu Bujină 
și Constantin Crăciu- 
nescu. Primul — șef 
secție, al doilea — in- 
giner-șef. L-au coop
tat apoi și pe maistrul 
Alexandru Crețu. Do
cumentațiile tehnice 
elaborate împreună au 
fost făcute în mai 
multe variante. Atit 
pentru presa de vul
canizare, cit și pentru 
■instalația de produce
re a aburului sub pre
siune. Au ales apoi so
luțiile cele mai simple, 
mai puțin costisitoare. 
După care, împreună 
cu muncitorii Gheor- 
ghe Sîrbu, Nicolae 
Chițac și Traian Ceică, 
au trecut la confecțio
narea celor două uti
laje necesare, a unor 
bancuri de lucru, a 
altor accesorii. Reali-
f

zate exclusiv din ma
teriale recuperabile. 
Unde le-au amplasat ? 
In fosta centrală ter
mică pe combustibil 
lichid, trecută acum in 
conservare, ca urmare 
a intrării în funcțiune 
a alteia pe cărbune. 
Firul de „cord textil" 
al curelelor și l-au 
procurat de la o în
treprindere speciali
zată, iar cauciucul — 
de la întreprinderea 
pentru articole tehnice 
din cauciuc Botoșani. 
Așa au apărut prime
le curele de transmi
sie (realizate la un 
cost de peste trei ori 
mai mic față de suma 
ce o cheltuiau pentru 
cumpărarea lor), ceea 
ce a însemnai, tot
odată, și reușita acțiu
nii. Intre timp, 
ducția s-a 
autoutilarea 
țe adecvate 
sibilitatea 
mai multor 
dimensiunile intre 
și 3 000 mm.

Se va schimba, 
timpul, profilul 
producție al secției ? 
Nici pe departe. Se 
asigură in schimb, cu 
cheltuieli mult mai 
mici, întregul nece
sar de curele pentru 
transmisie al între
prinderii textile „Mol
dova" din Botoșani. 
Ba, chiar și un plus, 
care a și fost pus la 
dispoziție altor unități, 
între care filatura din 
comuna Flăminzi, u- 
nele stațiuni pentru 
mecanizarea agricul
turii din județ, între
prinderea textilă Ti
mișoara etc. Dar poa
te mult mai impor
tantă decit realizarea 
în sine o constituie 
modalitatea ce i-a fa
vorizat apariția. Și 
care, sintetizată, s-ar 
putea denumi : soluția 
de a găsi... soluții. 
Binevenită aricind și 
oriunde.

pro- 
extins ; 

cu matri- 
a dat po- 
fabricării 
tipuri, cu

800

cu 
de

Silvesîrl A1LENE1
corespondentul
„Scinteii”
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., Vernon Walters

Primul ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane 
a sosit în Capitală

(Urmare din pag. I)
mare generală, în centrul căruia să 
se afle dezarmarea nucleară, dar 
care să aibă în vedere toate armele 
așa-zis clasice, inclusiv armele chi
mice, precum și alte măsuri de na
tură să favorizeze procesul de 
dezarmare și pace, să ducă la redu
cerea armelor convenționale, a efec
tivelor și a cheltuielilor militare.

Convorbirile au pus, de asemenea, 
în evidență necesitatea soluționării 
pe cale pașnică, prin tratative, a 
stărilor de încordare și conflict 
existente în diferite regiuni ale lu
mii. în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, președintele . 
Nicolae Ceaușescu a subliniat În
semnătatea convocării unei confe

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul ERNESTO A. QUERU- 
BIN a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu cordiale salutări 
și urări de sănătate și succes în în
treaga activitate din partea pre
ședintelui Republicii Filipine, Co
razon Aquino, și a dat expresie sen
timentelor de prietenie pe care po
porul filipinez le nutrește față de 
poporul român.

în cuvintarea prezentată de am
basador se subliniază că poporul și 
guvernul Filipinelor apreciază în 
mod deosebit realizările României, 
politica sa de pace și colaborare in
ternațională cu toate, țările, fără 
deosebire de orînduirea lor socială. 
Este exprimată dorința ambasadoru
lui filipinez de a acționa, în cadrul 
misiunii ce i s-a încredințat, pentru 
lărgirea continuă a relațiilor dintre 
Filipine și România, atit pe plan 
bilateral, cit și pe arena internațio

În cinstea marii sărbători de la 23 August

MANIFESTĂRI POUTICO-IDEOLOGICE SI CUlIURAl-EDUCATIVE
„Revoluția de eliberare socială și 

națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din august 1944. Marile Cti
torii ale „Epocii Ceaușescu" — Sub 
acest generic la Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România 
s-a desfășurat un simpozion ce a 
prilejuit evocarea evenimentelor 
care au schimbat din temelii des
tinele României, deschizind calea 
marilor realizări obținute de po
porul nostru în anii socialismului. 
Mărturii desprinse din documente 
istorice ale vremii privind pregăti
rea și desfășurarea actului istoric 
de la 23 August 1944, însoțite de 
prezentarea volumului „Contribuții 
la studierea regimului politic din 
România — septembrie 1940 — au
gust 1944“ au constituit programul 
manifestării ce a avut loc la Uni- 
versal-club din BUCUREȘTI.

„Zilele cărții social-politice". care 
se înscriu in suita manifestărilor 
culturale dedicate apropiatei săr
bători naționale a poporului nos
tru, au continuat prin organizarea 
de lansări de lucrări istorice și ex
poziții cu noutăți editoriale de pro
fil la Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România din Capi
tală și întreprinderea „Tractorul**  
din Brașov. La întreprinderea de 
tricotaje din Miercurea Ciuc s-a 
desfășurat „Ziua Editurii științifice 
și enciclopedice", în cadrul căreia a 
fost prezentat volumul „România 
după Marea Unire. Desăvîrșirea 
unității național-statale a poporului 
român. Recunoașterea ei interna
țională". Reprezentanți ai Editurii 
Minerva s-au aflat, cu același pri
lej. la clubul întreprinderii de an
tibiotice din Iași, prezentind citito
rilor lucrări cu tematică social-po- 
litică ce au văzut lumina tiparului 
în această perioadă.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Jocul ielelor — 19; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu** 
(15 68 75, la rotonda Ateneului Ro
mân) : „GEORGE ENESCU**. Specta
col de sunet și lumină. Traian lones- 
cu-violă. La pian Carmen Ridiche —
19.30.
• Teatrul Mia (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): Spectacol 
de sunet și lumină „Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Românie** — 21.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase** 
(15 56 78, sala Savoy); Romeo și Ju- 
lieta la Mizil — 19,30; (grădina Boe
ma) : Eu vă fac să rîdeți... la Boema
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Pe un picior de plai
- 18.

(Agerpres)

Marea sărbătoare națională a po
porului nostru de la 23 August este 
întîmpinată și in județul VASLUI 
prin numeroase manifestări politi- 
co-ideologice și cultural-artistice 
organizate în întreprinderi și insti
tuții, cluburi muncitorești și așeză
minte de cultură din toate localită
țile. Sub genericele „A 42-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și

(Urmare din pag. I)
al socialismului, făuritor al propriu
lui său viitor comunist.

în anii revoluției și construcției 
socialiste, România a parcurs, așa 
cum este cunoscut, într-o perioadă 
relativ scurtă, mai multe etape isto
rice, de la o țară cu o industrie slab 
dezvoltată și o agricultură înapoiată 
la o țară industrial-agrară. cu o in
dustrie puternică, modernă, cu o 
agricultură socialistă in plin progres, 
cu un nivel de viață materială și 
spirituală în continuă creștere. Pu
ternica dezvoltare a forțelor de pro
ducție, afirmarea la scara întregii 
societăți și perfecționarea continuă 
a relațiilor sociale noi. a formelor 
de organizare și conducere a socie
tății au determinat transformări în
noitoare in structura de clasă, in via
ța culturală a societății, in conștiința 
revoluționară a maselor.

Politica realistă, științifică a parti
dului nostru de industrializare socia
listă a avut profunde implicații asu
pra creșterii economice și progresu
lui general al țării. O realizare eloc
ventă a politicii de industrializare o 
reprezintă creșterea de peste 100 de 
ori a producției industriale a țării 
față de anul 1945. Transformarea pe 
baze socialiste a agriculturii a creat 
la rindul ei largi posibilități pentru 
creșterea in ultimele patru decer.ii de 
peste 4 ori a producției agricole și 
pentru sporirea contribuției acestei 
ramuri la dezvoltarea economică a 
tării.

Au cunoscut, de asemenea, o dez
voltare puternică știința. învățămin- 
tul și cultura — factori fundamentali 
pentru progresul economic și social 
al țării, pentru făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului pe 
pămintul Românief.

Realizările obținute de poporul 

rințe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, ca 
reprezentant legitim al poporului 
palestinian.

Referindu-se la problemele eco
nomice grave existente in economia' 
mondială, care afectează tot mai 
mult toate statele lumii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat însem
nătatea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării, inclusiv a 
datoriilor externe extrem de mari 
ale țărilor în curs de dezvoltare, a 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale.

în timpul convorbirii, s-a subli
niat importanța perfecționării In 

Ambasadorul Republicii Filipine
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

nală, în lupta pentru destindere și 
securitate, pentru dezarmare, co
laborare și pace.

Primind scrisorile de acredi
tare, președintele Republicii So
cialiste R o m â nd a, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a mulțumit 
pentru urările transmise și senti
mentele exprimate și a adresat, la 
rindul său, președintelui Republicii 
Filipine urări de sănătate și fericire 
personală, de progres, prosperitate 
și pace pentru poporul filipinez 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui României se apreciază că 
există toate condițiile pentru ca re
lațiile bune, de prietenie și colabo
rare româno-filipineze, să cunoască 
o dezvoltare continuă — pe plan po
litic, economic, științific, cultural, 
precum și în alte domenii de interes 
comun — spre binele ambelor po
poare, al. cauzei generale a păcii, 
independenței și colaborării în în
treaga lume.

antiimperialistă din august 1944", 
„Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca 
celor mai mărețe înfăptuiri din în
treaga istorie a patriei", la Combi
natul de fire sintetice și întreprin
derea „Textila" din Vaslui, între
prinderea de elemente pneumatice 
și aparate de măsură și la clubul 
întreprinderii de rulmenți din Bîr- 
lad. la casele de cultură din Huși 
și Negrești. întreprinderea agricolă 
de stat Vaslui, la biblioteca jude

țeană, la căminele culturale Mun
teni de Jos, Vetrișoaia și Berezeni, 
la școlile nr. 2 și 8 din Birlad au 
avut loc expuneri, simpozioane, 
dezbateri și mese rotunde, expozi
ții de carte social-politică. Evocind 
gloriosul act revoluționar care a 
marcat începutul unei noi ere in 
istoria patriei și reliefind rolul ho- 
tărîtor al Partidului Comunist Ro
mân in organizarea, conducerea și 
înfăptuirea lui, manifestările au 
evidențiat, in același timp, gran
dioasele realizări ale poporului nos
tru din ultimii 21 de ani, perioadă 
deschisă de Congresul al IX-lea și 
intrată pentru totdeauna în conști
ința națională sub denumirea de 
„Epoca Nicolae Ceaușestu". Ace
luiași eveniment îi este consacrată 
și „Săptămîna filmului patriotic", 
inițiată de întreprinderea de spe
cialitate, cu tema „Lupta poporului

Partidul Comunist Român - strategul si făuritorul mărețelor înfăptuiri socialiste
nostru In perioada istorică deschisă 
de revoluția de eliberare socială și 
națională din august 194L, înfățișarea 
nouă a orașelor și satelor tării re
prezintă o dovadă de necontestat a 
forței și dinamismului societății so
cialiste românești, a consecvenței cu 
care partidul a militat pentru afir
marea puternică a forței creatoare a 
întregii națiuni.

La cea de-a 42-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă. poporul român se prezintă cu 
realizări impresionante in toate do
meniile de activitate, care probează 
justețea politicii promovate de parti
dul nostru, capacitatea sa de a mo
biliza, organiza și conduce clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, pe toți oamenii muncii, capa
citatea de creație istorică a întregu
lui popor în opera de edificare a 
noii societăți.

Un loc distinct în procesul înfăp
tuirii transformărilor revoluționare 
și construcției socialiste in țara noas
tră revine perioadei deschise in 
urmă cu două decenii de Congresul 
al IX-lea al partidului, eveniment 
politic de importanță hotăritoare în 
viața partidului și a poporului nos
tru. care a inaugurat o epocă nouă 
în istoria contemporană a patriei. 
Poporul român a obținut in acești 
ani mari realizări in toate dome
niile de activitate, care evidențiază 
cu putere originalitatea soluțiilor 
adoptate de partidul nostru in re
zolvarea unor probleme fundamen
tale ale organizării și conducerii so
cietății. aplicarea creatoare a concep
ției materialismului dialectic și isto
ric la condițiile social-istorice 
concrete din România, aprofundarea 
fenomenelor și aspectelor noi apă
rute în procesul transformării revo
luționare a societății.

continuare a activității O.N.U., creș
terii rolului său în soluționarea de
mocratică și justă a problemelor in
ternaționale majore, cu participarea 
egală și sprijinul activ al tuturor 
statelor. în acest context, a fost re
levată necesitatea desfășurării în- 
tr-un mod constructiv a viitoarei 
adunări generale a O.N.U., astfel in
cit să deschidă perspectiva realizării 
unor progrese reale pe calea dezar
mării, a întăririi încrederii și secu
rității în lume.

La primire au participat Iile 
Văduva, ministrul afacerilor exter
ne, și Teodor Marinescu, ambasador, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N,U.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

Referindu-se la activitatea Inter
națională a României, cuvintarea 
subliniază că România — profund 
îngrijorată de situația Internațio
nală, care continuă să se mențină 
gravă și complicată — acționează cu 
toată fermitatea pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru a se 
trece la măsuri concrete de dezar
mare, și în primul rind de dezar
mare nucleară, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice mondiale, pentru 
asigurarea păcii și liniștii tuturor 
popoarelor lumii.

După prezentarea scrisori
lor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul Ernesto 
A. Querubin.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare șl la convorbire 
au participat Ilie Văduva, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

român pentru libertate șl indepen
dență națională". (Petru Necula).

La casa de cultură din orașul 
Orșova, județul MEHEDINȚI, s-a 
organizat dezbaterea „Concepția 
P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire Ia 
rolul organizațiilor de partid, al 
comuniștilor in vederea Înfăptuirii 
politicii partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate". La Casa tineretului din 
municipiul Drobeta-Turnu Severin 
s-a deschis o expoziție filatelică 
sub genericul „Lumini de August", 
iar la biblioteca județeană — o 
expoziție de carte și documente. 
La rindul său, întreprinderea ci
nematografică județeană a organi
zat in toate localitățile județului 
proiecții de filme grupate pe te- 

'mele „Din cronica luptelor pentru 
libertate națională și socială", „Pa
gini din epopeea socialistă", „23 
August — început de eră nouă". 
(Virgiliu Tătaru).

Retrospectiva drumului străbătut 
de patria noastră, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
anii revoluției și construcției so
cialiste a constituit tema expunerii 
prezentate in mai multe unități 
subordonate Comandamentului Ar
tileriei. Prin date și fapte, compa
rații statistice, relatări din presă, 
aprecieri din lucrări social-politice 
de referință, expunerpa a înfăți
șat pe larg marile realizări ale po
porului român în cei 42 de ani de 
muncă și viață liberă. îndeosebi în 
Epoca Nicolae Ceaușescu, perioada 
cea mai rodnică în împliniri din în
treaga istorie a României. „23 Au
gust 1944 — moment crucial în 
istoria poporului român. în dez
voltarea patriei pe calea socia
lismului" a fost tema simpozionu
lui desfășurat la Casa Armatei din 
Mediaș. în acest cadru au fost re
levate rădăcinile istorice ale revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
— măreț act revoluționar, piatră 
de hotar în istoria patriei, care a 
deschis o eră nouă de'profunde 
transformări revoluționare in 
România.

în conștiința poporului român, 
înfăptuirile istorice ale acestor 
ani sint indisolubil legate de activi
tatea teoretică și practică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. de clarvi
ziunea sa politică, realismul si cu
tezanța in gindire. de profunda ana
liză științifică a vieții sociale între
prinsă in opera secretarului general 
al partidului.

Gîndirea creatoare, profund științi
fică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
acțiunea sa revoluționară și-au pus 
din plin amprenta asupra cursului 
dinamic, înnoitor al edificării socie
tății socialiste în România, con
tribuind in mod hotărîtor la sinteti
zarea experienței practice a partidu
lui nostru. Ia elaborarea unor noi 
teze, aprecieri și concluzii care îm
bogățesc tezaurul teoriei și practicii 
revoluționare contemporane.

Definirea conceptului de societate 
socialistă multilateral dezvoltată, 
precum și elaborarea Programului 
partidului reprezintă în acești ani 
momente de referință ale activității 
teoretice și ideologice a partidului, 
cu profunde semnificații pentru în
treaga activitate practică de înfăp
tuire a obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale. Ceea ce se eviden
țiază cu precădere din conținutul 
lor este caracterul complex al în
țelegerii etapei actuale de dezvoltare 
a societății românești, rod al studie
rii aprofundate a condițiilor concre
te in care se desfășoară procesul re
voluționar de edificare a noii orin- 
duiri.

Accelerarea progresului economic 
și social în etapa actuală, relevă do
cumentele programatice ale partidu
lui nostru, presupune realizarea unui 
echilibru armonios intre creșterea 
economică și perfecționarea rela
țiilor de producție și sociale. între 
sporirea avuției materiale a societă

Joi seara a sosit la București, 
într-o vizită oficială in țara noastră, 
la invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, U Maung Maung Kha, primul 
ministru al Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, primul ministru birmanez

TELEGRAMĂ
Primul ministru al guvernului, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, a 
primit o telegramă din partea pri
mului ministru al Egiptului, AII 
Loutfi, in care sînt adresate sin
cere mulțumiri pentru felicitările

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Gaboneze, joi după-amiază 
a avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Vincent Boule, 
ambasadorul Republicii Gaboneze la 
București, membri ai ambasadei.

tv
20,00 Telejurnal • în întîmpinarea ma

rii sărbători naționale
20,20 Actualitatea în economia • Fapte 

de muncă in cinstea zilei da 23 
August.

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. în runda a 9-a a turneu

lui internațional feminin de șah 
de la Băile Herculane, Gabriela 
■Stanciu a învins-o pe Marlen Pe
trova, Elisabeta Polihroniade-Rusu 
pe Cristina Bădulescu, Șmaranda 
Boicu a pierdut la Ivonna Swieczyk, 
Lidia Semenova a cîștigat ia Dana 
Nuțu, iar în partida Gisela Fisch- 
dick — Svetlana Matveeva a fost 
consemnată remiză. In clasament 
conduc Dana Nuțu (România) șl 
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), cu 
cite 6,5 puncte, urmate de Lidia Se
menova (U.R.S.S.) — 6 puncte.

BOX. Competiția internațională da 
box „Jocurile balcanice pentru ju
niori" a continuat joi la Brăila cu 
meciuri din cadrul galelor semifina
le. în limitele categoriei semimuscă, 
Nicolae Aliuță (România) a cîștigat 
la puncte in fața Iui Salijevski (Iu
goslavia). în limitele categoriei se- 
miușoară, G. Moise (România) }-a 
întrecut la 'puncte pe Hidayet 
(Turcia). La aceeași categorie, Gea- 
mov (Bulgaria) și-a adjudecat victo
ria la puncte in meciul cu D. Ali- 
jevski (Iugoslavia). Lâ categoria 
ușoară, M. Rubeli (Iugoslavia) a eiș- 
tigat prin k.o. tehnic intilnirea cu 
S. Semionov (Bulgaria). în cadrul 
categoriei pană, A. Feyzulah (Tur
cia) a cîștigat prin abandon meciul 
cu G. Papadopoulos (Grecia).

ATLETISM. In cadrul concursului 
internațional de atletism de la Zu
rich, contind pentru „Marele Pre
miu — I.A.A.E'.", sportiva româncă 
Doina Melinte a ciștigăt proba fe
minină de 1 500 m, cu timpul de 
4’04”38/100, fiind urmată de Elly van 
Hulst (Olanda) — 4’05”75/100, Cor
nelia Buerki (Elveția) — 4’05'93/100, 
Diana Richburg (S.U.A.) — 4’0'3’’ 
47/100 ; Debbie Bewker (Canada) — 
4'06”62/100 și Sue Addison (S.U.A.) 
— 4'07”30/100. In cursa feminină de 
3 000 m, pe primul loc s-a situat 
Ingrid Kristiansen (Norvegia) — 
8’34’TO/ÎOO, urmată de Maricica 
Puică (România) — 8’39”06/100, Zola 
Budd (Anglia) — 8’45”76/100 și Patty 
Plumer (S.U.A.) - 8’51”26/100.

BASCHET. Rezultate înregistrate 
In ultimele meciuri din grupele pre

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
DUMINICA, 17 august 1986. Ad

ministrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează primul concurs Prono
sport, axat pe meciurile primei eta
pe a Diviziei naționale A, ediția 
1986/1987.

Atractivitatea acestui concurs 
constă in făptui, că la patru din

ții și manifestarea plenară a dispo
nibilităților creatoare ale fiecăruia, 
între afirmarea cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice și a valorilor uma
nismului socialist revoluționar. „Am 
dat formularea de «multilateral dez
voltată» societății noastre viitoare, 
releva in acest sens secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a nu se 
crea neînțelegeri, pentru a nu se lăsa 
Ioc neglijării vreunei laturi a activi
tății, pentru a nu se trage concluzia 
că, vorbind de societatea socialistă 
dezvoltată, ne-am referi numai sau 
mai cu scamă la dezvoltarea bazei 
materiale". Trecerea României de 
Ia stadiul economic de țară in curs 
de dezvoltare la cel de țară mediu 
dezvoltată pînă la finele acestui 
cincinal și atingerea, in perspectiva 
anilor 2000. a stadiului superior de 
țară multilateral dezvoltată are in 
mod programatic in vedere toate 
laturile vieții sociale, atit baza ma
terială, cit și suprastructura poli- 
tico-instituționaiă. dezvoltarea știin
ței, a culturii, a personalității omu
lui nou. .

Din- perspectiva acestor orientări 
politice de importanță majoră pen
tru prezentul și viitorul tării, orien
tări care mobilizează eforturile crea
toare ale ‘întregii noastre națiuni, ne 
aflăm in prezent în fața obiectivu
lui înfăptuirii unor mutații calitative 
în viața și munca întregului popor, 
în producția materială și în viața 
spirituală a societății. Caracterul in
tensiv a| dezvoltării în industrie, in 
agricultură și in celelalte ramuri ale 
economiei naționale, cerința moder
nizării forțelor de producție și a pro
cesului de muncă prin incorporarea 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane presupun in toate 
domeniile de activitate formarea 
unor oameni cu inaltă pregătire pro
fesională, afirmarea plenară a spiri

a fost salutat de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver* *-  
nului. Au fost de față Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru, Lu
dovic Fazekas, viceprim-ministru, 
precum și alte persoane oficiale.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane și Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

transmise cu ocazia Zilei naționale a 
R. A. Egipt. în telegramă se ex
primă convingerea că bunele relații 
de prietenie și înțelegere existente 
intre România și Egipt se vor în
tări în interesul reciproc al celor 
două popoare.

Joi dimineața a sosit In portul 
Constanța nava școală „Mircea" 
care, avînd la bord elevi ai Insti- 
tului de Marină, a efectuat, în peri
oada 15 iulie — 14 august a.c., un 
marș de instrucție în Marea Nea
gră. Pe timpul marșului, membrii 
echipajului s-au lntîlnit cu marinari 
străini, au vizitat obiective militare, 
turistice și culturale din porturile 
Istanbul, Sevastopol, Odessa și 
Varna.

(Agerpres)

20,30 Nobile tradiții revoluționara (II). 
Erou al unui timp de glorii. Do
cumentar (color).

20,55 Patriei în August. Emisiune de 
cîntece și versuri.

21,10 Cadran mondial (color).. România 
— Ceaușescu — Pace.

21,29 Serial științific (color). „Din tai
nele mărilor14. Episodul 12.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

liminare ale campionatului mondial 
feminin de baschet : Canada — Bra
zilia 82—75 (40—31) ; U.R.S.S. — 
Coreea de Sud 90—41 (47—23); Cuba
— Bulgaria 77—76 (39—35) ; Ceho
slovacia — Ungaria 78—61 (39—31); 
S.U.A. — R. P. Chineză 99—74 
(50—49). Pentru semifinalele compe
tiției s-au calificat echipele U.R.S.S., 
S.U.A., Cehoslovaciei și Canadei. 
• în ziua a treia a competiției inter
naționale de baschet feminin „Cupa 
Mării Negre", ce se desfășoară în 
Sala sporturilor din Constanța, echi
pa României a întrecut cu scorul de 
71—61 (37—26) reprezentativa Fran
ței. Alte rezultate : Polonia — Fin
landa 74—70 (40—35) ; R.P.D. Co
reeană — Polonia 69—67 (36—41) ; 
selecționata orașului Riga — Spania 
60—52 (25—23). întrecerile continuă 
astăzi.

VOLEI. în cadrul competiției In
ternaționale feminine de volei de la 
Varna, selecționata României a În
vins cu scorul de 3—0 (15—5, 15—12, 
15—13) echipa Poloniei. Alte rezul
tate : R. D. Germană — Franța 3—0 
(15—6, 15—0, 15—2) ; Bulgaria —
Ungaria 3—0 (18—16, 16—14, 15—12) ; 
U.R.S.S. — Bulgaria (B) 3—0 (15—13, 
15—6. 15—7).

CICLISM. După patru etape. In 
cursa internațională ciclistâ ce se 
desfășoară in S.U.A. pe primul loc 
al clasamentului a trecut rutierul 
norvegian Dag Otto Lauritzen, ur
mat la 28 secunde de americanul 
Doug Shapiro. Campionul francez 
Bernard Hinault ocupă locul patru, 
la 35”, iar Greg Lemond (S.U.A.), 
ciștigătorul „Turului Franței", se 
află pe locul opt. la 1’32”.

TENIS. învingător în turneul de 
la Stratton Mountain (Vermont), te- 
nismanul cehoslovac Ivan Lendl și-a 
consolidat poziția de lider în clasa
mentul general al „Marelui Premiu" 
totalizind în prezent 3 755 puncte. îl 
urmează Joakim Nystroem (Suedia)
— 1 833 puncte, Boris Becker (R. F. 
Germania), — 1 672 puncte, Yannick 
Noah (Franța) — 1 469 puncte. An
dres Gomez (Ecuador) — 1 409 punc
te și Mats Wilander (Suedia) — 
1 235 puncte.

meciurile inaugurale vor trebui In
dicate pronosticurile atit Ia pauză, 
cit și la final.

Programul complet al concursului 
se află la orice agenție Loto-Pro
nosport.

Simbătă 16 august este ultima zi 
pentru depunerea buletinelor Pro
nosport.

tului novator, a conștiinței revolu
ționare. afirmarea cu putere a rolu
lui partidului de centru vital al în
tregii societăți.

In lumina concepției profund 
științifice a partidului nostru, privind 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, a 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, documentele 
Congresului al XIII-lea și ale re
centei plenare a C.C. al P.C.R. pre
văd creșterea pe mai departe, in 
ritm susținut, a forțelor de produc
ție, valorificarea intr-un grad inalt 
a tuturor resurselor materiale și 
umane, participarea activă și efi
cientă a țării noastre la circuitul 
economic mondial, sporirea venitului 
național, a avuției naționale și, pe 
această bază, ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor, asigurarea unei noi calități a 
muncii și a vieții.

Înfăptuirea acestor obiective este 
Indisolubil legată de afirmarea cu 
putere, pe un plan mereu mai inalt, 
a rolului conducător ai partidului in 
societate, a rolului său istoric de 
strateg și organizator al procesului 
revoluționar din societatea noastră, 
care presupune in permanență 
elaborarea și punerea în practică a 
unor soluții originale, cerute de com
plexitatea sporită a problemelor 
progresului economic și social în iu-' 
mea contemporană. aprofundarea 
teoretică a fenomenelor și aspecte
lor noi apărute in procesul trans
formării revoluționare a societății 
românești. Este o operă teoretică și 
practică pe care o înfăptuiesc în 
mod exemplar partidul nostru, se
cretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui teze de 
înaltă valoare teoretică și inițiative 
practice orientează strălucit munca 
eroică a poporului roman spre noi 
și mărețe realizări socialiste.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
în numele Guvernului și poporului Republicii Singapore, vă rog să pri

miți sincerele meie aprecieri pentru amabila dumneavoastră telegramă d« 
felicitare transmisă cu ocazia Zilei noastre naționale.

WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singaport

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilele felicitări șl urările de prosperitate pen
tru poporul ecuadorian, transmise cu ocazia aniversării sărbătorii na
ționale.

Cu cordialitate,

LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYIRA
Președintele constituțional 

al Republicii Ecuador

Realizări din țările socialiste
R.D. GERMANA:

In sprijinul inginerilor și proiectanților
Industria R.D. Germane a tre

cut la realizarea de mașini elec
tronice de calcul cu gabarit redus 
pentru folosință personală, meni
te să sporească eficiența muncii 
cercetătorilor, tehnologilor, proiec
tanților și organizatorilor produc
ției. Asemenea computere produce 
o uzină din cadrul cunoscutului 
combinat „Robotron".

Pornind de la însemnătatea deo
sebită a acestui lip de calculatoa
re pentru accelerarea progresului 
tehnico-științific, colectivul între
prinderii s-a angajat să realizeze 
anul acesta 10 000 de aparate pes
te plan. Această Inițiativă este cu 
atit mai importantă, cu cit între
prinderea cooperează cu zeci de 
alte unități productive, care sint 
acum chemate să accelereze ritmul

R.P.D. COREEANA:
Un nou complex industrial

în efortul de dezvoltare a indus
triei chimice a R.P.D. Coreene, in 
districtul Sunchon se află în con
strucție un complex industrial pen
tru producerea vinalonului. Noul 
complex industrial, cu o capacitate 
de 100 000 tone, va include și o 
fabrică de carbid, o unitate pentru 
producerea de îngrășăminte, ca și 
alte instalații, inclusiv una care va 
livra metanol.

în prezent, în R.P.D. Coreeană

R.S.F. IUGOSLAVIA:
Amplu program de ameliorați!

In actualul cincinal, in Voivodi- 
na se prevede irigarea unei supra
fețe de 100 000 hectare de pămint 
fertil. Seceta de anul trecut, care 
a afectat serios producția agricolă, 
a reliefat din nou necesitatea ac
celerării lucrărilor de ameliorata 
in fard. In această ordine de pre
ocupări a fost elaborat un program 
privind folosirea mai eficientă a 
hidrosistemului Dunăre — Tisa — 
Dunăre, in cadrul căruia au fost 
construiți 930 km de canale mai 
mari și mai mici, creind posibili
tăți pentru extinderea irigațiilor.

Noul program prevede, de ase

R.D.P. LAOS:
Se extinde baza industriei

Paralel eu dezvoltarea agricultu
rii. în R.D.P. Laos se depun efor
turi pentru extinderea și întărirea 
bazei industriei, ca și pentru for
marea unor colective de muncă 
stabile, care să sporească rindu- 
rile clasei muncitoare. în actuala 
etapă, accentul se pune pe crea
rea de întreprinderi de stat mij
locii și mici. Au fost, de-acum re
construite peste 100 de fabrici și 
uzine și s-au. construit altele noi.

Un ritm de dezvoltare mai ra
pid decit alte ramuri cunoaște e- 
nergetica, îndeosebi prin construi
rea de hidrocentrale, crește pro
ducția Industriei de prelucrare a 
lemnului, se valorifică mai intens

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 august, ora 21 — 18 august, 
ora 21. In țară : Vremea se va încălzi 
ușor în a doua parte a intervalului. Ce
rul va fi schimbător. Pe alocuri, în zo
nele de deal șl de munte, mai ales în 
cursul după-amlezei, vor cădea averse 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice și, izolat, de grindină. In celelalte

cinema
• Nemuritorii: VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Explozia: DACIA (50 35 94) — •;
11,15: 13.30; 15.45; 17.45; 19,45.
• întunecare : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17,15: 19.30.
• Program de desene animate — 9; 
11: 13. Colierul de turcoaze — 15; 17; 
19,15: DOINA (16 35 38).
• Străzile au amintiri: TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Șapte băieți ți e ștrengărită: BU-
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17,15: 19.15,
LIRA (31 71 71) - 15: 17.15: 19.30.
• Aventuri la Marea Neagră: FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30: 18.30,
FLACARA (20 33 40) — 15,30; 18,30.
• Cu miinile curate: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30.
• Noi, cei din linia întii: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18,30.
• Conspirația: PROGRESUL (23 94 10)
— 15.30: 17.30; 19,30.
• Atac împotriva lui Rommel: STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30;
15.30; 17,30: 19.30.
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Băiatul cu ricșa: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Dispariția statuetei de jad: FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18: 20. VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Cu prețul vieții: GRIVITA (17 08 58)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.
• Pacea — victorie a rațiunii: CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. 

de livrare a diferitelor piese com
ponente.

Aparatele respective se bucură 
de o cerere crescindă. Cei care do
resc să le obțină trebuie1 însă mai 
iutii să dovedească posibilitatea 
lor de a „încărca" computerele la 
parametrii proiectați, in scopul fo
losirii lor eficiente pentru crește
rea productivității muncii. In a- 
cest context, a apărut necesitatea 
ca cercetătorii, constructorii, teh
nologii să lucreze in două schim
buri.

Pentru folosirea cu maximă e- 
ficiență a noilor aparate se creea
ză o bancă de informații la sca
ră națională privind programele e- 
xistente, precum și centre de unde 
programele deja elaborate pot fi 
împrumutate.

funcționează o fabrică de vinalon 
cu o capacitate de 50 000 tone. în 
momentul în care capacitatea de 
producție a țării in domeniul acestei 
materii prime pentru industria 
ușoară va atinge 150 000 tone, grație 
punerii în funcțiune a complexului 
din districtul Sunchon, obiectivul 
realizării unei producții de 1500 
milioane metri de țesături va fi 
realizat cu succes — relevă agenția 
A.C.T.C.

menea. amenajarea de ferme zo
otehnice. Potrivit calculelor spe
cialiștilor, după înfăptuirea pro
gramului, producția agricolă in Voi- 
vodina, zonă cunoscută ca grinar 
al Iugoslaviei, va crește cu o trei
me, iar pe ansamblul tării — cu 
10 la sută. In cifre absolute, acest 
adaos inseamnă 1,6 milioane tone 
de produse cerealiere și circa 200 
mii tone de carne. $i, ceea ce pre
zintă o importanță deosebită in 
condițiile Iugoslaviei, prin aplica
rea programului de ameliorata se 
vor crea 15 000 noi locuri de 
muncă.

bogățiile subterane. Este stimula
tă dezvoltarea industriei locale 
pentru producerea de mărfuri de 
primă necesitate.

După cum s-a arătat la recen
ta plenară a C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, e- 
xistă numeroase rezerve pentru ac
celerarea procesului de creare a 
industriei naționale, inclusiv prin 
mai buna organizare a muncii și 
folosirea mai deplină a mașinilor 
și utilajelor. în același scop este 
în curs de reorganizare mecanis
mul de conducere al economiei, 
lărgindu-se autonomia colectivelor 
de muncă și stimulîndu-se iniția
tiva pentru creșterea potențialului 
economic al țării.

regiuni, aversele de ploaie șl descărcă
rile electrice vor fi mal răzlețe și se vor 
semnala îndeosebi după-amiaza. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 
22 șl 32 grade, local mai ridicate în a 
doua parte a intervalului. In București: 
Vremea se va încălzi ușor în a> doua 
parte a intervalului. Cerul va fi schim
bător, favorabil aversei de ploaie în
soțite de descărcări electrice, mal ales 
după-amiaza. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 15 și 17 jfrade, iar cele ma
xime între 28 și 32 de grade.

• Infernul din zgîrie-nori: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19.
• Fata fără zestre: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30.
• Fiii „marii ursoaice**:  PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Vraciul: MUNCA (21 50 97) — 15;
18,30.
• Salamandra: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15, FA
VORIT (45 31 70) — 9 ; 11,15; 13,30;
13,45;. 18; 20, MELODIA (11 13 49) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Sînt timid, dar mă tratez: MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Căpitanul Florian: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 16; 19.

teatre
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tokio Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kenji Miyamoto

TOKIO 14 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a fost transmis tovară
șului Kenji Miyamoto, președintele 
C.C. al P.C. Japonez, un cordial 
salut, împreună cu urări de sănătate 
fi de succes in întreaga sa activitate.

Mulțumind, tovarășul Kenji Miya
moto a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate, de noi și tot 
mai mari succese in activitatea sa 
consacrată făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate in Româ
nia. cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Kenji Miyamoto a tovarășului Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, care face o vizită în Japonia 
în fruntea unei delegații a partidu
lui nostru, la invitația P.C. Japonez.

In cursul convorbirii au fost evi
dențiate cu satisfacție raporturile 
tradiționale de prietenie, colaborare 
și solidaritate internațională dintre

P.C.R. și P.C. Japonez și s-a expri
mat hotărîrea de a acționa in conti
nuare pentru dezvoltarea și adinci- 
rea lor.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești și ale vieții in
ternaționale, reliefîndu-se impor
tanța întăririi colaborării și solida
rității partidelor comuniste și mun
citorești ca o condiție esențială a 
unirii tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste și democratice în lupta 
pentru salvarea omenirii de la ca
tastrofă nucleară, pentru pace și 
progres social.

★
în timpul vizitei în Japonia, de

legația P.C.R. a avut convorbiri cu o 
delegație a P.C. Japonez, condusă de 
Mitsuhiro Kaneko. șeful Secretaria
tului C.C. al P.C. Japonez. In cursul 
convorbirilor s-a procedat la o in
formare reciprocă asupra activității 
și preocupărilor actuale ale celor 
două partide pentru aplicarea hotă- 
ririlor congreselor lor. S-a exami
nat, de asemenea, stadiul relațiilor 
bilaterale, exprimindu-se dorința de 
a extinde conlucrarea dintre P.C.R. 
și P.C. Japonez.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din liban • Un mesaj al președintelui 
Franței • Seminar International cu privire la „Drepturile 

inalienabile ale poporului palestinian-

În sprijinul acordării
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres) 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc ședința 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
consacrată organizării, in perioada 
17—20 septembrie anul acesta, a se
siunii speciale a Adunării Generale 
a organizației mondiale în problema 
namibiană. In cadrul ședinței, vice
președintele Consiliului, Noel Sin
clair, a subliniat importanța deose
bită a viitorului forum al O.N.U., 
chemat să contribuie la reglemen
tarea- cit mai urgentă a acestei 
probleme. - •

In cadrul dezbaterilor, observato
rul permanent al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) la O.N.U.. Paies Ashike. 
a condamnat manevrele regimului 
minoritar rasist de la Pretoria, care 
vizează permanentizarea menținerii 

i dominației coloniale a R.S.A. asupra 
Namibiei. Singura bază acceptabilă 
pentru reglementarea politică a pro
blemei namibiene — a arătat repre
zentantul S.W.A.P.O. — o constituie 
rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. în această privință.

LUSAKA — Congresul Național 
African (A.N.C.) respinge propune
rile regimului minoritar din Africa 
de Sud privind organizarea de ale
geri in rindul populației africane, 
pentru desemnarea unor reprezen
tanți ai acestora, care să participe la

Noi acțiuni agresive ale
LUANDA 14 (Agerpres) — Unități 

militare ale Republicii Sud-Africane 
au pătruns pe o adincime de 300 km 
pis teritoriul Republicii . Populare 
Angola in provincia Cuando Cubando 
încercind să ocupe din nou orașul 
Cuito-Cuanavale — anunță agențiile 
internaționale de presă, citind pos
tul de radio național. Se precizează, 
totodată, că forțele armate angoleze 
au respins atacul inamicului forțin- 
du-1 să se retragă. Peste 20 de lo
cuitori ai orașului au fost uciși, nu
meroși alții răniți, iar multe locuin
țe distruse.

Agenția de presă angoleză ANGOP, 
citată de Reuter, precizează că for
țele sud-africane efectuează» frec
vente incursiuni pe teritoriul ango
lez in provinciile Nehone. Chiende 
Cugmatp, Ruacana și Chitato.

independenței Namibiei
negocieri cu autoritățile de la Pre
toria. Purtătorul de cuvînt al A.N.C., 
citat de agenția Reuter, a declarat 
că această ofertă nu este decît o re
petare a unor concepte bine cunos
cute. care nu pot duce la soluționa
rea problemei de fond — eliminarea 
apartheidului.

LUSAKA — Guvernul Zambiel 
a sistat orice relații comerciale cu 
Republica Sud-Africană. ca urmare 
a măsurii abuzive a guvernului de 
la Pretoria de a impune restricții 
asupra produselor zambiene sau ce
lor destinate Zambiei aflate in tran
zit pe teritoriul sud-african..

PRETORIA. — Președintele sud- 
african Pieter Botha a reafirmat, in 
discursul roșit la încheierea lucră
rilor partidului de guvernămînt din 
R.S.A., hotărîrea regimului de la 
Pretoria de a continua politica de 
apartheid. în intervențiile lor, o se
rie de membri ai guvernului sud- 
african au declarat cu cinism că 
față de statele africane vecine și ce
lelalte țări de pe continent care in
stituie sancțiuni economice Africa 
de Sud va continua politica sa de 
presiuni și intervenții. Totodată, 
s-a respins ideea de negocieri cu 
reprezentanții Congresului Națio
nal Afrirtm. cea mai amplă organi
zație a populației africane majori
tare, scoasă în afara legii.

R.S.A. împotriva Angolei
MAPUTO. — Comunitatea inter

națională trebuie să-și intensifice 
eforturile în vederea eradicării de
finitive a apartheidului — a declarat 
la Maputo președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora Machel. 
El a evidențiat necesitatea adoptării 
unor măsuri eficiente pentru a se 
pune capăt politicii de destabilizare 
și expansionism promovată de re
gimul minoritar rasist de la Preto
ria față de țările africane indepen
dente din ..prima linie". Mozambi- 
cul, a precizat vorbitorul, militează 
cu consecvență pentru instituirea 
unei, păci durabile in Africa aus
trală, în pofida opoziției Republicii 
Sud-Africane, care intenționează să 
transforme această regiune a conti
nentului intr-un focar al instabili
tății.

BEIRUT 14 (Agerpres). — O pu
ternică explozie s-a produs ieri 
într-o zonă comercială din sectorul 
de est al Beirutului, cauzind moar
tea a 19 persoane și rănirea a peste 
90, informează agențiile internațio
nală de presă, citind posturile de ra
dio locale.

Poliția libaneză a precizat că de
flagrația a cauzat, totodată, impor
tante pagube materiale, declanșînd 
incendii in zonă.

PARIS — Recentele ciocniri din 
Liban între membrii contingentului 
francez din cadrul U.N.F.I.L. și mili
țiile AMAL demonstrează o evolu
ție a situației care provoacă îngri
jorare, se spune într-un mesaj adre
sat Secretarului general al O.N.U, 
de către președintele Franței, 
Francois Mitterrand. El cere secre
tarului general al O.N.U. să ia toate 
măsurile necesare pentru prevenirea 
unor incidente de acest gen, preci- 
zînd că Franța va continua să 
participe la Forța interimară a 
O.N.U. din Liban.

CAIRO — într-o declarație dată 
publicității la Cairo, Organizația de 
solidaritate a popoarelor afro-asia- 
tice (O.S.P.A.A.) protestează în le
gătură cu bombardarea de către 
aviația israeliană a taberelor de re- 
fugiați palestinieni din Liban. Ac
țiunile israeliene contribuie la încor
darea situației din regiune, amenință 
pacea și securitatea popoarelor din 
Orientul Mijlociu, se arată in docu
ment. Totodată, se adresează un apel 
forțelor progresiste, parlamentelor și 
guvernelor lumii să sprijine lupta 
dreaptă a poporului palestinian pen
tru drepturi depline.

BEIRUT — într-un interviu acor
dat săptămînalului libanez „Assayad“,

ministrul de stat egiptean pentru 
afaceri externe, Boutros Ghali, a rea
firmat poziția Egiptului față de Li
ban, arătind că țara sa respinge orice 
intervenție străină in Liban și spri
jină soluțiile care pot duce la rezol
varea pașnică a crizei libaneze, 
transmite agenția M.E.N.

MADRID — Guvernul spaniol a ho- 
tărit să acorde oficial Biroului din 
Spania al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.) toate faci
litățile de care se bucură reprezen
tanțele diplomatice, in afara imuni
tății și a inviolabilității, informează 
un comunicat dat publicității la Ma
drid. citat de agenția France Presse.

Această hotărîre, se arată in docu
ment, se explică prin politica de 
prietenie și solidaritate a Spaniei cu 
poporul palestinian. Totodată, se 
menționează că Spania „este con
vinsă că Organizația pentru Elibera
rea Palestinei trebuie să aibă un rol 
prjmordial in căutarea unei soluții 
globale, juste și durabile'1 a conflic
tului din Orientul Apropiat.

NAȚIUNILE UNITE — Departa
mentul informațiilor al Organizației 
Națiunilor Unite a anunțat că în pe
rioada 18—22 august, in capitala Ke- 
nyei — Nairobi — va avea loc se
minarul internațional O.N.U. cu pri
vire la „Drepturile inalienabile ale 
poporului palestinian11.

TEL AVIV — S-a încheiat o nouă 
rundă de negocieri egipteano-is- 
raeliene în problema zonei de fron
tieră Taba din Sinai.

Guvernul israelian, întrunit In 
ședință specială, a aprobat proiec
tul de compromis privind procedura 
de arbitraj în problema zonei Taba 
convenit in cadrul negocierilor din
tre cele două țări, informează agen
țiile France Presse și U.P.I.

Protecționismul - puternică 
frină in calea progresului 
țărilor in curs de dezvoltare

BRIDGETOWN 14 (Agerpres). — 
La Bridgetown s-au încheiat lucră
rile celei de-a 19-a Conferințe mi
nisteriale F.A.O. pentru America 
Latină și regiunea caraibiană. Par- 
ticipanții, reprezentând 33 de state 
din această zonă, s-au pronunțat 
împotriva măsurilor protecționiste 
ale țărilor occidentale față de pro
dusele agricole de export ale aces
tor state. în comunicatul final citat 
de agenția China Nouă se subliniază 
că practicarea unei astfel de poli
tici limitează considerabil capacita
tea de dezvoltare economică a ță
rilor regiunii. Calificînd drept ira
țională această politică, comunicatul 
arată că țările în curs de dezvol
tare din regiune sînt confruntate 
pe de o parte cu uriașa datorie ex
ternă de 400 miliarde dolari, iar pe 
de altă parte cu măsurile protecțio- 
niste ridicate în calea produselor 
lor de export de țările industria
lizate occidentale. Referindu-se la 
cursă înarmărilor, delegații au sub
liniat : că este irațional să se risi
pească uriașe sume pentru înarmări 
în timp ce o mare parte a populației 
lumii, suferă de o lipsă acută de 
produse de primă necesitate.

CARACAS. — La Cara'cas s-au des
fășurat lucrările unei reuniuni a 
Corporației Andine pentru Dezvolta
re (C.A.F.) — organismul financiar al 
Pactului Andin; — informează agen
ția I.P.S. Au foșt examinate aspec
te privind sprijinirea realizării unor 
proiecte de dezvoltare economică și 
socială in țările membre — Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Peru și Vene
zuela.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

/I REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii,

. Președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Populare Congo. îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul congolez prieten.

Exprim convingerea că în spiritul înțelegerilor convenite împreună, 
raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor 
cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, spre binele popoarelor român și 
congolez, al păcii, destinderii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

AGENȚIILE DE PRESA 
gjp - pe scurt

CONSULTĂRI. La Bonn au avut 
loc consultări intre reprezentanții 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia și 
ai Partidului Social-Democrat din 
R. F. Germania. S-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale, precum și în legătură cu 
inițiativa P.C.C.. P.S.D. și P.S.U.G. 
din R.D.G. privind crearea în Eu
ropa de zone libere de arma nu
cleară și de arma chimică. A fost 
examinată, de asemenea, evoluția 
relațiilor dintre R. S. Cehoslovacă 
și R. F. Germania.

DECLARAȚIE. R. D. Afganis
tan a dat dovadă de bunăvoință 
politică și de abordare construc
tivă in reglementarea situației 
create în jurul Afganistanului — 
a declarat, la reîntoarcerea la Ka
bul, ministrul de exterrte, Shah 
Mohammad Dost, care a condus 
delegația țării sale la negocierile 
indirecte afgano-pakistaneze de la 
Geneva.
vorbiri s-a înregistrat un oarecare 
progres în pregătirea unui docu
ment fundamental privind regle
mentarea politică.

El a relevat că la con-

I ÎNTÎLNIRE. La Nicosia s-a anun
țat că președintele Ciprului, Spv-

I ros Kyprianou se va întâlni, la 
sfîrșitul lunii septembrie, la New 
York, cu secretarul general al

I O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
într-un nou efort de soluționare a

I__________________________

problemei cipriote. în cursul ace
leiași luni, 
O.N.U. se 
comunității 
Denktash.

secretarul general al 
va întilni cu liderul 
turco-cipriote, Rauf

PROGRESUL SO- 
s-a deschis Confe- 
a tineretului pen-

PACEA SI 
CIAL. La Delhi 
rința națională 
tru pace și progres social, la lucră
rile căreia participă peste 600 de 
delegați din toate statele Indiei. 
Luînd cuvintul în ședința de des
chidere. primul ministru al Indiei, 
Rajiv Gandhi, a subliniat impor
tanța participării -active a tinerei 
generații la viața social-economică 
a țării, la păstrarea valorilor și 
tradițiilor naționale culturale. .

CREĂRII UNUI 
CENTROAMERI-

PROBLEMA 
PARLAMENT
CAN constituie obiectivul întâlnirii 
de la Ciudad de Guatemala a vice
președinților din cinci state din re
giune. La această reuniune partici
pă și miniștrii afacerilor externe 
din aceste țări — Costa Rica, Gua
temala, Honduras, Nicaragua și 
Salvador. Hotărîrea privind desfă
șurarea actualei reuniuni a fost 
adoptată de întîlnirea la nivel înalt 
a șefilor de stat, care a avut 
luna mai.

loc in

Ed- 
spri-

SENATORUL AMERICAN 
ward Kennedy a apreciat că 
jinul acordat de S.U.A.' rebelilor 
nicaraguani „reprezintă primul pas

spre un Vietnam în Nicaragua". 
El a menționat că nici senatul, în i 
totalitatea sa, nici poporul ame
rican nu doresc izbucnirea unui I
război in această regiune.

CONFERINȚA. Cea de-a VH-a |
conferință la nivel înalt a Consi
liului de Cooperare al Golfului I 
(C.C.G.) va avea loc în prima săp- 
tărnină a lunii noiembrie, la Abu 
Dhabi — au anunțat surse ale se
cretariatului C.C.G. La lucrări vor 
participa Arabia Saudită, Bahrein, 
Emiratele Arabe Unite, Kuweit, 
Oman și Qatar — țări membre ale 
organizației regionale.

FORȚE ALE OPOZIȚIEI CHI
LIENE preconizează realizarea 
unor noi și ample acțiuni în fa
voarea revenirii țării la democra
ție. A fost elaborat un plan de 
mobilizare, care, la propunerea 
Comandamentului Național al 
Muncitorilor, urmează să cuprindă 
Santiago de Chile, Valparaiso, 
Concepcion și alte mari orașe chi
liene. Acțiunile vor culmina la 4 |
septembrie cu o grevă națională.

ANALFABETISM. Aproximativ 
890 milioane de persoane, pe an
samblul globului, nu știu să scrie 
și să citească — se arătă într-un 
raport difuzat la sediul din New 
York al Națiunilor Unite de Or
ganizația O.N.U. pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO). 
Documentul atrage atenția asupra 
discrepanțelor care se înregistrea
ză și în domeniul cultural intre 
statele industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, menționînd că 
98 la sută din totalul persoanelor 
analfabete se află în țările lumii 
a treia.

. ----- ----- — ----- ----- ----- I

15 august reprezintă 
o dată cu profunde 
rezonanțe în istoria 
contemporană a po
porului congolez : 
proclamarea indepen
denței în 1960 și, 
printr-o fericită co
incidență, victoria re
voluției din 1963, în 
cursul căreia masele 
populare au înlăturat 
regimul reacționar, 
tributar intereselor 
străine, deschizind 
drumul unor ample 
înnoiri economico-so- 
ciale.

S-a trecut, astfel, 
la valorificarea in in
teres național a re
surselor țării. Sub 
conducerea Partidului 
Congolez al Muncii, 
înființat în 1969, au 
fost adoptate o serie 
de măsuri care au 
impulsionat puternic 
eforturile îndreptate 
spre lichidarea înapo
ierii moștenite din 
anii dominației colo
niale. Principalele bo

gății ale subsolului, 
pămintul, ca și unele 
ramuri industriale au 
fost naționalizate, au 
fost concentrate im
portante mijloace ma
teriale și umane in 
vederea realizării. u- 
nor obiective econo
mice de seamă. S-a 
dezvoltat agricultura, 
importante investiții 
au fost canalizate 
spre extinderea și mo
dernizarea transportu
rilor feroviare, rutie
re, navale și aeriene. 
Paralel cu preocupă
rile pe plan economic, 
guvernul de la Braz
zaville a pus în apli
care un amplu plan 
de dezvoltare și in
tensificare a învăță- 
mîntului de toate gra
dele, în scopul acope
ririi necesarului de 
cadre naționale.

România socialistă 
urmărește cu interes 
și simpatie lupta po
porului R. P. Congo

pentru întărirea inde
pendenței și înfăptui
rea de transformări 
cu caracter progresist, 
revoluționar. Intre ță
rile, partidele și po
poarele noastre s-au 
statornicit și se dez
voltă relații priete
nești de conlucrare pe 
multiple planuri, un 
rol hotăritor in acest 
sens avindu-1 întâlniri
le și convorbirile Ia 
nivel înalt. Un moment 
deosebit în această 
evoluție l-a constituit 
întâlnirea de la Bucu
rești din mai 1985 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Denis 
Sassou Nguesso, tra
tatul. acordul și înțe
legerile convenite cu 
acest prilej deschi
zind rodnice perspec
tive colaborării româ- 
no-congoleze, în inte
resul reciproc, al cau
zei păcii, libertății și 
înțelegerii in lume.

ZIUA INDEPENDENTEI REPUBLICII INDIA
Poporul indian ani

versează astăzi un 
eveniment cu profun
de semnificații în is
toria sa. ,Cu 39 de ani 
in urmă, la 15 august 
1947, ca urmare a în
delungatei lupte duse 
împotriva dominației 
coloniale, India și-a 
dobîndit independen
ța de stat.

Anii care au trecut 
de atunci au consti
tuit o perioadă de 
eforturi susținute pen
tru lichidarea sub
dezvoltării moștenite 
din trecut și valorifi
carea în folosul pro
priu a resurselor na
ționale, eforturi care 
au adus profunde 
schimbări în înfățișa
rea tradițională a In
diei. Astfel, s-au pus 
bazele unei industrii 
naționale, creîndu-se 
ramuri noi, cum sînt 
siderurgia. metalur
gia, construcțiile de 
mașini, electronica și 
electrotehnica, con
strucțiile navale etc. 
Produsul național 
este, astăzi, de peste 
trei ori mai mare de
cît în 1950, iar pro
ducția industrială a 
crescut de patru ori.

Prefaceri importan
te au avut loc, de a- 
semenea, in agricul
tură, sector de bază 
al economiei indiene, 
în care lucrează cir
ca patru ' cincimi din 
populația țării. In ul
timele decenii au fost 
construite peste 500 
sisteme de irigații, 
iar suprafața irigată 
a crescut de aproape 
două ori. Se prevede 
continuarea . politicii 
de induștrializare a 
țării, de modernizare 
a agriculturii, de dez
voltare a invățămîn- 
tului de toate gradele, 
de creștere a nivelu
lui de frai al po
porului.

Relațiile româno- 
indiene, care datează 
din timpuri îndepăr
tate, au cunoscut, în 
special în ultimii ani, 
un curs ascendent, 
între cele două țări 
intensificindu-se co
laborarea politică, e- 
conomîcă, tehnico- 
științifică și culturală 
reciproc avantajoasă. 
La evoluția pozitivă 
a acestor raporturi o 
contribuție' deosebită 
au adus., vizitele reci

proce și convorbirile 
la cel mai înalt nivel, 
care au evidențiat 
largile posibilități de 
colaborare pe multiple 
planuri ce le oferă 
economiile României 
și Indiei, aflate in 
plin proces de dez
voltare. Ca membre 
ale „Grupului celor 
77" și, în același timp, 
în cadrul mișcării de 
nealiniere. Ia ale că
rei activități țara 
noastră participă în 
calitate de invitat, 
România șl India 
conlucrează rodnic 
pentru a-și aduce 
contribuția la soluțio
narea politică a com
plexelor probleme ale 
lumii contemporane, 
în interesul dezvoltă
rii libere, indepen
dente a fiecărei nați
uni, al păcii și pro
gresului general.

Extinderea pe mal 
departe a colaborării 
dintre România și In
dia corespunde, fără 
îndoială, pe deplin 
intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii, 
independenței națio
nale și înțelegerii în
tre toate statele lumii.

—————— (din actualitatea politica)
0 concluzie majoră a reuniunii „Grupului celor șase"

Trecerea la măsuri reale de dezarmare nucleară
— test hotăritor al voinței de pace

La Ixtapa, localitate balneară si
tuată pe litoralul mexican al Pacifi
cului. s-au desfășurat lucrările reu
niunii la nivel înalt a celor șase 
state semnatare ale „Declarației de 
la Defiri11 — Mexic, Argentina, Gre
cia, Suedia, India și Tanzania — ma
nifestare care a avut ca obiectiv ela
borarea și lansarea unor noi inițiati
ve menite să favorizeze realizarea 
unor pași reali pe calea asigurării 
păcii, opririi cursei înarmărilor, tre
cerii la dezarmare, în primul rind 
nucleară.

Inițiativa unor reuniuni ale aces
tor state — organizate la diferite ni
veluri — datează din 1984, cînd 
„Grupul celor șase de pe patru con
tinente" a lansat un prim apel pen
tru stăvilirea înarmărilor. Ulterior, 
mai exact in ianuarie 1985, a fost 
adoptată „DECLARAȚIA DE LA 
DELHI", document in care se ex
primă convingerea că prin acțiunea 
unită a tuturor popoarelor, a tuturor 
statelor, poate fi inălturat pericolul 
distrugerii atomice, poate fi salvgar
dată pacea, bunul cel mai de preț al 
omenirii. Documentul, remis celor 
cinci state posesoare de arme nu
cleare, ca și celorlalte state, angaja 
semnatarii să poarte discuții inter
naționale pentru realizarea unor re
duceri substanțiale ale arsenalelor 
atomice existente și, in final, elimi
narea acestor arme de pretutindeni. 
In perioada care a trecut, cele șase 
țări au continuat să promoveze o 
serie de idei care au stat la baza 
primei lor reuniuni. Astfel, au avut 
loc intîlniri ale miniștrilor de exter
ne, ca și ale unor experți pe proble
me de dezarmare. Desfășurate in 
Europa. Asia. Africa. America La
tină, aceste întâlniri, in cursul căro
ra au fost dezbătute probleme de 
deosebită importanță pentru soarta 
păcii și colaborării in lume, circum- 
scriindu-se marii mișcări mondiale 
pentru stăvilirea înarmărilor pe Pă- 
mint și in Cosmos, au pus în lumină 
adevărul incontestabil că, în împre
jurările actuale, toate statele și 
popoarele sînt chemate, au datoria 
să-și spună cuvîntul, să participe 
activ la curmarea cursului periculos 
din viața planetei, la promovarea 
păcii — ca suprema lor îndatorire. 

Participarea la acest grup a unei țări 
membre a unei alianțe militare, cum 
este cazul Greciei, a unei țări dez
voltate, neutre, cum este Suedia, a 
unor state nealiniate din diferite 
alte zone ale lumii — Mexic, Argen
tina, India, Tanzania — demonstrea
ză că în lupta pentru pace toate ță
rile — indiferent de dimensiuni, ni
vel de dezvoltare economico-socială, 
apartenență sau neapartenență la 
blocuri militare, situare geografică — 
pot și trebuie să-și aducă contribu
ția la netezirea căilor spre rezolva
rea acestei probleme cardinale a 
epocii noastre.

Ecoul internațional de care se 
bucură apelurile, declarațiile, iniția
tivele „celor șase" relevă că efortu
rile lor nu sînt zadarnice, ele stimu
lează starea de spirit necesară dia
logului, înțelegerii, convenirii unor 
măsuri de dezarmare, de promovare 
a păcii.

Continuînd tradiția întilnirilor pre
cedente, recenta reuniune din Me
xic — deschisă în mod simbolic 
la 6 august, cind se împlineau 41 de 
ani de la primul bombardament ato
mic — a reafirmat necesitatea înce
tării cursei înarmărilor, a unor noi 
eforturi internaționale menite să 
înlăture primejdia nucleară. Încă în 
discursul său inaugural, președintele 
țării-gazdă, Miguel de la Madrid, 
arăta că, in prezent, se impune mai 
mult ca oricînd sistarea înarmărilor, 
pentru ca omenirea să elimine coș
marul unei conflagrații cu efecte de
vastatoare asupra civilizației. „Re
sursele irosite acum pentru arme — 
a spus el — trebuie să fie folosite 
pentru dezvoltare și cooperare, pen
tru rezolvarea problemelor urgente". 
La rindul lor, ceilalți' participanți 
s-au pronunțat pentru trecerea neîn
târziată la convenirea unor înțelegeri 
vizînd încetarea proliferării arsena
lelor nucleare, un loc aparte ocupin- 
du-l oprirea experiențelor cu noi 
arme atomice, fapt care ar demon
stra într-adevăr voința reală de 
dezarmare. Documentul adoptat la 
încheierea reuniunii — „DECLARA
ȚIA DIN MEXIC" — evidențiază 
tocmai asemenea cerințe, propunînd 
semnarea unui acord internațional 
care să interzică total experimenta

rea și utilizarea armelor nucleare, 
apreciind aceasta drept o „prioritate 
absolută". Cu acest prilej, partici- 
panții au adresat U.R.S.S. apelul de 
a-și prelungi moratoriul unilateral 
asupra experiențelor nucleare, iar 
S.U.A.. de a renunța la astfel de ex? 
periențe pină la viitoarea întâlnire 
sovieto-americană la nivel înalt. Din 
păcate, deși au declarat că au luat 
act cu „respectul cuvenit" de iniția
tiva „celor șase", S.U.A. s-au grăbit 
imediat să o respingă, motivînd că 
ea ar... mări instabilitatea interna
țională, în loc de a o diminua — 
ceea ce, desigur, este o poziție foarte 
greu de susținut cu argumente cit 
de cit credibile. Poziția americană 
este cu atît mai regretabilă cu cît 
într-un document-anexă la „De
clarația' din Mexic", participanții 
au avansat o serie de propuneri con
crete vizind interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, intre care se 
află organizarea de reuniuni de ex
perți. precum și acceptarea de stații 
de control seismice și observatori la 
locurile unde se realizează teste.

Reuniunea la nivel înalt de la 
Ixtapa a fost precedată de o serie 
de alte manifestări pregătitoare, în
tre care un seminar international la 
care au participat foști președinți 
din Venezuela și Panama, economis
tul John Galbraith, cunoscutul as
tronom Cari Segan, scriitorii de 
faimă mondială Gabriel Garcia Mar
quez și Garcia Roblez, ministrul de

FRANȚA

Dosare economice si
4

Temerile exprimate de o parte a 
presei franceze, că raporturile dintre 
președintele socialist, Franqois Mit
terrand, și guvernul conservator
liberal al premierului Jacques Chirac 
vor fi dominate de la început de fric
țiuni și tensiuni, nu au dobîndit con
firmarea in fapte. „Coabitarea", sau, 
cum i s-a mai spus, „coexistența in
stituțională", nu a intrat in impas, 
deși nu au lipsit și nu lipsesc unele 
dezacorduri publice între cele două 
instanțe ale puterii. „Respectând în 
mod scrupulos constituția — nota a- 
genția France Presse — președintele 
a lăsat cabinetul Chirac să guverne
ze. emițînd totuși, cînd aprecia nece
sar, rezerve asupra unei acțiuni satț, 
alteia atent ca acele «puncte limită», 
să nu fie depășite. Altfel plana ame
nințarea eventualei sale demisii".

Graba coaliției guvernamentale de 

externe mexican Bernardo Sepulve
da, alte personalități. S-au subliniat 
și cu acest prilej marile pericole 
reprezentate de existența și sporirea 
armelor nucleare, imperativul atra
gerii și mobilizării la mișcarea pen
tru pace a celor mai largi cercuri ale 
opiniei publice, răspunderea care re
vine tuturor oamenilor iubitori de 
pace pentru a trasa umanității per
spectiva unei dezvoltări pașnice și 
prospere. In același timp, opinia 
publică internațională a acordat 
multă atenție reuniunii la nivel înalt, 
numeroase organizații pacifiste, for
mații și personalități politice au dat 
publicității declarații și luări de po
ziție, exprimindu-și încrederea că, 
pe baza unui amplu dialog, prin ca
nalizarea celor mai largi forțe socia
le. se poate contribui in mod real la 
diminuarea încordării și la depășirea 
insecurității, înfăptuirea dezarmării 
și asigurarea păcii constituind sin
gura alternativă la actualele evoluții 
atât de îngrijorătoare din lume.

Fără îndoială, pe calea care duce 
spre traducerea in viață a acestor 
nobile țeluri, reuniunea „celor șase", 
prin dezbaterile sale rodnice, prin 
propunerile avansate, s-a înscris ca 
un eveniment pozitiv al actualității 
politice, ca o nouă contribuție la în
tărirea pozițiilor realiste, favorabile 
făuririi unei lumi ,mai sigure, fără 
arme, fără războaie.

loan T1MOFTE

sociale in suspensie
a aplica politica de liberalizare a 
economiei — concretizată în măsu
rile de „privatizare" (adică de tre
cere din sectorul public în sectorul 
particular) a 65 de societăți naționa
lizate, in înlesnirile acordate patro
natului prin ridicarea oricăror în
grădiri privind concedierile și redu
cerea impozitelor — a fost oarecum 
„frînată" de șeful statului, care s-a 
declarat partizanul desfășurării dez
baterilor parlamentare, în limitele 
lor rezonabile, în locul recurgerii re
petate la procedura adoptării de 
urgență prin decrete a proiectelor 
de lege, cum intenționa cabinetul 
Chirac.

Inițial, cabinetul de la Paris a do
rit să tranșeze soarta întreprinderi
lor naționalizate prin adoptarea unui 
decret guvernamental. Dar președin
tele a refuzat să semneze această re

glementare, ceea ce a necesitat re
punerea proiectului de lege în dis
cuția Adunării Naționale, aflată în 
sesiune extraordinară pină la 15 au
gust. In cadrul dezbaterilor parla
mentare, deputății socialiști au pre
zentat în această chestiune o mo
țiune de neîncredere, care nu a în
trunit însă numărul de voturi nece
sare, majoritatea aparținind, cum se 
știe, formațiilor politice guvernamen
tale.

Legea elaborată de guvern defineș
te condițiile transferului din secto
rul public în cel particular a 65 de 
societăți naționalizate — bănci, so
cietăți de asigurare, firme industria
le. O dată încheiată procedura parla
mentară, „privatizarea — subliniază 
A.F.P. — intră in .faza operațională 
decisivă", prevăzută a se incheia în 
1991. Dată fiind majoritatea de care 
dispune in Adunarea Națională ac
tuala coaliție la putere — formată 
din Adunarea pentru Republică, de 
orientare neogaulistă a premierului 
J. Chirac, Uniunea pentru Democra
ția Franceză, de orientare liberală, 
condusă de fostul președinte Valery 
Giscard d’Estaing, și Centrul Demo
craților Sociali, care sprijină pe fos
tul premier Raymond Barre — presa 
franceză nu întrevede apariția unor 
noi obstacole în calea concretizării 
acestei orientări a guvernului.

Cu toate măsurile anunțate, prin 
care guvernul își definește misiunea 
de a asigura „condiții favorabile" în
treprinderilor și resorbirii șomajului, 
rezultatele se lasă încă așteptate. 
„Cercurile economice — nota A.F.P. 
— se complac încă în expectativă, în 
ciuda baloanelor de oxigen adminis
trate de guvern". Rata de creștere 
economică nu a atins nici pe departe 
evaluările oficiale, ea a fost aproape 
nulă în primul trimestru al anului — 
remarcă agenția Reuter.

Marile „dosare industriale" — în 
primul rînd cel al șantierelor navale 
și cel al sectorului siderurgic — unde 
sînt de așteptat noi și masive conce
dieri — rămîn în continuare în sus
pensie. Un sondaj de opinie efectuat 
recent demonstrează că principalele 
motive de îngrijorare pentru fran
cezi sînt criza economică și șomajul 
în special în rîndurile tinerilor.

Problema reducerii șomajului în 
rîndurile tineretului a dobîndit o 
„prioritate națională". In această or
dine de preocupări, președintele 
Franțois Mitterrand a semnat un 
decret guvernamental care include 
o serie de măsuri de urgență, dictate 

de faptul că, in prezent, un milion 
de francezi in Vîrstă de 16—25 ani 
se află în căutarea unui loc de-mun
că. Autoritățile urmează să aloce 4,5 
miliarde de franci pentru realizarea 
acestui program special, care pre
vede importante înlesniri fiscale 
(scăderea impozitelor) pentru acei 
proprietari de întreprinderi ce oferă 
tinerilor șomeri posibilitatea de a 
obține o slujbă.

Reducerea în proporții infime (cu 
0,3 la sută) a numărului total al șo
merilor în lunile mai și iunie nu 
este considerată încurajatoare, dată 
fiind existența în continuare a 2,4 
milioane șomeri. _ Situația este apre
ciată chiar în cercurile oficiale din 
Paris că a atins „un stadiu critic".

Unele ziare, cum este Cotidianul 
conservator „Le Figaro", constată 
prelungirea duratei m care cei ră
mași fără lucru se străduiesc să-și 
găsească un nou loc de muncă. A 
crescut numărul celor ce șomează de 
peste 12 luni de zile. Ziarul notează 
că unele firme profită de situația ti
nerilor șomeri, inclusiv în cadrul 
așa-numitului program de ajutorare, 
le creează un statut de „candidat de 
probă", fără ca patronatul să-și asu
me vreo obligație de angajare tem
porară sau definitivă. De altfel, po
trivit unei anchete publicate de zia
rul „Le Monde", și în trecut, în cazul 
altor programe de ajutorare, majo
ritatea patronilor au oferit slujbe de 
probă șomerilor numai pentru... trei 
luni. Plata în această perioadă nu a 
reprezentat decît „17 pină la 27 la 
sută din salariul legal minim". In 
aceste condiții, nu este de mirare că 
trei din patru tineri francezi de 17 
ani declară că ceea ce îi îngrijorea
ză în mod deosebit este perspectiva 
de a deveni și rămîne șomer.

în actualul context de împrejurări, 
presa pariziană constată — ca o ex
presie a intensificării tensiunilor so
ciale — reactivizarea și mobilizarea 
marilor centrale sindicale, care au și 
organizat primele acțiuni revendica
tive de anvergură.

Scena politică va fi dominată In 
toamnă de „dificila dezbatere par
lamentară asupra bugetului pe 1987“
— cum apreciază presa franceză, 
referindu-se la complicatele proble
me care s-au conturat de pe acum în 
timpul perioadei relativ scurte de 
guvernare a cabinetului de coaliție
— prevederile bugetare urmind să 
reflecte soluțiile preconizate proble
melor economice și sociale care s-au 
acumulat.

Petre STANCESCU

S.U.A.

Rezoluție în Camera 
Reprezentanților 

privind preiunqirea interdic
ției asupra experiențelor 

americane cta arme antisatelit
WASHINGTON 14 (Agerpres) — 

Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a hotârit prelungirea 
interdicției asupra experiențelor 
americane cu arme antisatelit 
(A.S.A.T.), informează agențiile in- 
ternaționale de presă. Apreciind că 
un asemenea sistem de arme relan
sează cursa inarmărilor, forul legis
lativ al S.U.A. a decis, în 1985, in
terzicerea oricăror noi testări ale 
acestor armamente împotriva unor 
ținte orbitale.

In cursul actualelor dezbateri din 
Congres asupra bugetului militar pe 
exercițiul financiar 1987, care în
cepe la 1 octombrie, Senatul, domi
nat de republicani, a refuzat să 
prelungească interdicția respectivă.

O comisie comună a forului le
gislativ american urmează să exami
neze cele două decizii, a Senatului 
și a Camerei Reprezentanților, pen
tru a găsi o soluție de compromis.

Evidențiind semnificațiile acestui 
vot, agențiile de presă reamintesc că 
ei reprezintă o nouă înfringere a 
Administrației în Camera Reprezen
tanților, urmind celor privind proiec
tele de acordare a creditelor în 
1987 pentru realizarea programului 
Inițiativa de Apărare Strategică 
(S.D.I.) și de fonduri pentru orice 
armă nucleară dincolo de plafonul 
fixat de tratatul Salt-II,

Reuniunea ministerială 

a țărilor nordice
COPENHAGA 14 (Agerpres). — In 

capitala Danemarcei au început lu
crările reuniunii miniștrilor de ex
terne din țări nordice, consacrată 
examinării unor probleme majore 
ale vieții internaționale. Participă 
miniștri din Danemarca, Finlanda, 
Islanda, Norvegia și Suedia. După 
cum relevă agenția T.A.S.S., o aten
ție deosebită va fi acordată detalie
rii recentei hotărîri a șefilor de gu
vern din aceste state referitoare la 
instituirea, prin intermediul Organi
zației Națiunilor Unite, a unor sanc
țiuni internaționale față de regimul 
minoritar rasist din R.S.A. Totodată, 
menționează sursa citată, vor fi ana
lizate o serie de aspecte legate de 
formarea unei comisii de expertâ 
pentru studierea posibilităților de 
creare a unei zone denuclearizate în 
nordul Europei.
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