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Originalitate și spirit creator
de prestigiu în revoluția română din august 1944/
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Promotori ai nouluiNe aflăm pe platforma Oțelă- 
riei electrice nr. 1 de la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
unde se acționează energic, cu 
înalt profesionalism. Oamenii 
de aici se mândresc cu faptul că 
secția lor a devenit un adevă
rat laborator in care se plămă
desc noile mărci de oțeluri 
cu caracteristici fizico-mecanice 
superioare.

— Intimpinăm ziua de 23 Au
gust cu realizări deosebite în 
producție —ne spune inginerul 
Gheorghe Pogea, șeful colecti
vului de elaborare a unor mărci 
de oțeluri de inaltă calitate. Am 
depășit producția de oțel — și e 
bine. Dar și mai mult ne bucură 
că studiile, cercetările și căută
rile noastre perseverente, de 

. fiecare zi, s-au încununat cu un 
succes deosebit : elaborarea șl 
omologarea șarjelor de oțel înalt 
aliat, cu un conținut extrem de 
scăzut de carbon și fosfor. Acest 
oțel este destinat producerii 
unor sortimente de sirmă și 
electrozi de sudură pentru cen
tralele electrice nucleare.

De la interlocutorul nostru, 
de la secretarul comitetului de 
partid, Nicolae Ooargă, și de la 
oțelarul-șef de echipă loan Țîr 
am aflat că, o dată stabilită 
noua tehnologie de elaborare a 
acestei importante mărci de 
oțel, s-au creat posibilități de 
asimilare a unor noi sortimente 
de metal cu prescripții deose
bite de puritate și înalte carac
teristici fizico-mecanice. Dorind 
să evidențiem pe cîțiva dintre 
cei mai activi promotori ai nou
lui, am primit de la cei trei 
același răspuns : întregul colec
tiv de oțelari. Și e firesc — ni 
se explică — pentru că, dacă 
n-ar fi așa, nu s-ar putea înre
gistra un număr atit de mare de 
mărci de oțeluri. Pentru ase
menea performanțe este nevoie 
de munca și gindirea creatoare 
ale fiecărui membru al colecti
vului, care să acționeze cu 
toată dăruirea și abnegația. (Sabin Cerbu).

Actul revoluționar de la 23 August 1944 constituie, prin dimensiunile sale istorice, un moment epocal în viața multimilenară a poporului român și un eveniment de însemnătate decisivă în desfășurarea celui de-al doilea război mondial, contribuind la scurtarea, marii conflagrații din anii 1939—1945 cu cel puțin 200 de zile. însemnătatea excepțională a actului de la 23 August 1944 a fost relevată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care a arătat că insurecția din august „a marcat începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a dus Ia cucerirea adevăratei independențe a patriei, la transformarea revoluționară, socialistă a României. Masele populare și-au dobîndit cu arma în mină dreptul de a fi stă- pîne pe bogățiile naționale, de a-și făuri destinele potrivit intereselor și aspirațiilor posibilitatea de a construi pe pămin- tul patriei cea mai înaintată duire socială — tă și comunistă".Revoluția română din august 1944 a fost manifestarea unor legități obiective, avind drept cadru de acțiune societatea românească, adică un ansamblu de realități economice, politice și ideologice, generate și modelate de o îndelungată evoluție

proprii, precum șiorîn-orinduirca socialis-

istorică. Nimic mai eronat decît considerarea evenimentelor desfășurate în ultimele zile ale lui august 1944 în România ca fiind rezultatul unei conjuncturi militaro-poli- tice, determinat de un anumit raport de forțe în cadrul marii încleștări care însîngera planeta, raportul de cauzalitate istorică fiind înțeles, în această îngustă perspectivă, cu totul simplist : actul politic, consecință a situației de pe front. în realitate, revoluția română din august 1944 a fost etapa finală a unui proces de durată, altfel spus necesitatea revoluției a fost solicitată de stările obiective ale societății românești, și nu impusă automat, implacabil, iar în momentul începerii ei a existat un șir de posibilități is- torico-concrete de soluționare a contradicțiilor generatoare de revoluție și a situației grave România.Partidul Comunist ritul istoric de a fi marcabilă profunzime situația internă și internațională, de a fi elaborat un program perfect adecvat realităților naționale, de a fi mobilizat toate resursele națiunii române pentru ca ea să se salveze prin propriile forțe din catastrofa ce o amenința și de a fi ales singura cale compatibilă cu interesul și demnitatea României, Lupta Partidului Comu-

m care se aflaRomân are me- analizat cu re-

nist Român pentru răsturnarea dictaturii antonesciene și pentru alăturarea țării noastre la coaliția antifascistă a fost succes pentru că niștilor români au care dată, de la pectelor specifice
încununată de acțiunile comu- porpit, de fie- identificarea as- ale realităților românești și au evitat întotdeauna formulele apriorice, șablon, făcînd dovada unui viguros spirit de creație și de originalitate.în împrejurările complexe ale celui de-al doilea război mondial, activitatea Partidului Comunist Român s-a desfășurat pe coordonatele luptei pentru apărarea independen- . ței și suveranității naționale a României — obiectiv fundamental al, întregului nostru popor — și ale' luptei pentru idealurile socialiste aie clasei muncitoare. Partidul Comunist Român știind să găsească formula cea mai adecvată de asociere a acestor două direcții in activitatea sâ, astfel ca specificul telurilor de clasă să nu împiedice 'coalizarea tuturor partidelor, organizațiilor și personalităților politice, hotărî te să lupte pentru salvarea țării.Partidul Comunist Român a pornit

Dr. Florin CONSTANTIN1U

PreședinteleRomânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, la Snagov, pe primul ministru al Republicii Socialista a Uniunii Birmane, Maung Maung Kha, care efectuează o vizită oficială in țara noastră.La întrevedere a luat parte tovarășul Constantin Dăscălescu, prim- ministru al Guvernului Socialiste România.Președintelui Nicolae i-au fost transmise, din ședintelui Partidului Socialist Birmanez, Ne Win, și președintelui Republicii Socialiste . a Uniunii Birmane, San Y’u, cordiale urări de sănătate și fericire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită salutul său și cele mai bune urări președintelui Partidului Programului Socialist Birmanez șl președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost discutate unele aspecte privind relațiile româno-birmaneze, apreciin- du-se că există condiții pentru intensificarea raporturilor bilaterale in diferite domenii de activitate, îndeosebi în cel'economic, pentru amplificarea schimburilor comerciale în

RepubliciiCeaușescu partea pre- Programului Ne Win, și a

concordanță cu posibilitățile de care dispun economiile celor două țări, precum și de inițiere a unor acțiuni de cooperare, in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii intre popoare.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale vieții internaționale.Tovarășul subliniat că, cind situația deosebit de toate statele, indiferent duirea lor socială, să : hotărire pentru a se i evoluției periculoase a lor spre confruntare și tru oprirea cursei înarmărilor, cerea la dezarmare. în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru reducerea armamentelor convenționale. a cheltuielilor militare, pentru crearea unui climat de încredere, securitate și pace pe planeta noastră. A fost relevată, totodată. însemnătatea desfășurării unei activități susținute pentru ca problemele litigioase și conflictele existente in diferite regiuni ale lumii să fie soluționate numai și numai prin mijloace pașnice, prin tratative, pentru eliminarea forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale.

Nicolae Ceaușescu a în actualele condiții, în lume continuă să fie gravă, este necesar ca de orîn- acționeze cu pune capăt evenimente- război, pen- tre-

în cadrul convorbirii a fost relevată necesitatea întăririi colaborării și unității de acțiune a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, precum și a mișcării țărilor nealiniate în vederea dezvoltării lor economico-sociale independente, a elaborării unei strategii comune în lupta pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor externe ^le acestor țări, a făuririi unei1 noi ordini economice mondiale, bazată pe principii de egalitate și echitate în relațiile dintre state.Convorbirile au pus în evidență dorința celor două țări de a conlucra tot mai strins pe arena internațională pentru o politică de independență, de pace și înțelegere între națiuni, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.La primire au luat parte, de asemenea, Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe, loan Folea, ministrul minelor, petrolului și geologiei.Din partea birmaneză au participat, Ye Goung, ministrul afacerilor externe, Than Tin, ministrul minelor, precum și Tin Sein, ambasadorul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane in țara noastră.

(Continuare în pag. a V-a)
Doftana înaltă scoală de educație
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Crește 
productivitatea munciiConstructorii de tractoare din Brașov întîmpină marea sărbătoare de la 23 August cu rezultate de seamă în sporirea productivității muncii.— Pînă la ora actuală — ne spunea inginerul Alexandru Popa — colectivul nostru a obținut în acest an un spor de productivitate de aproape 16 000 lei pe fiecare om al muncii. Acest succes se datorește punerii în funcțiune a unei noi linii automate de turnare a pieselor din fontă, cu o productivitate dublă față de cea anterioară, înlocuirii unor tehnologii cu altele mai eficiente și extinderii altora, cum ar fi nitrura- rea gazoasă, extrudarea la rece, proiectarea SDV-urilor cu ajutorul calculatorului electronic și, mai ales, trecerea pe calculator a evidenței stocurilor de repere din secții, măsură care permite ca lansarea producției să se facă prin defalcarea sortimentelor stabilite prin plan pe componente și secții. (Nicolae Mocanul.

sa

Motoare navale 
cu performanțe 

superioareIeri, tn hala de montaj a secției de motoare navale de la întreprinderea constructoare de mașini din Reșița am fost martorii unui important eveniment: livrarea către Șantierul naval Galați a primelor componente ale unui nou motor de 11 400 CP din familia celor cu consum redus de combustibil. Succesul aparține. în egală măsură, tuturor celor care au contribuit la realizarea reperelor, cu o mențiune in plus pentru echipa de lăcătuși-montori condusă de Nicolae Iuța. Hotărițiscurteze execuția, montorii au lucrat zilnic in schimburi prelungite, declarîndu-le, in cinstea marii sărbători de la 23 August, zile-record în producție. .La rindul său, Vasile Măran, șeful unei alte echipe de lăcătuși, ne prezintă încă o realizare de prestigiu :— După cum vedeți, ne aflăm în faza de expediere a ultimelor subansamble ale motorului de 15 200 CP, tot din familia celor cu consum redus de combustibil. Ne-am angajat ca pină la 23 August, Șantierul naval Constanta sâ primească ultimele componente ale acestui nou motor cu performanțe superioare. (Ion D. Cucu).
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EROICA ACTIVITATE A PARTIDULUI, 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

libertății și demnității poporului,în slujba cauzei
a independenței și suveranității patriei
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Ritmuri edilitare noi Ia Deva, însemne ale fanteziei și bunului gust, ale originalității arhitecturii moderne, rod al conlucrării fructuoase dintre arhi- tecți și constructori.
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CLIMATUL ÎNVĂȚĂTURII

Există astăzi oare vreun domeniu al activității economico-sociale din țara noastră care să nu beneficieze sau să nu apeleze la rezultatele cercetării științifice românești ?Putem oare să ne imaginăm vasta, complexa operă de edificare a multilateral dezvoltate, succesele absolut cei 42 de îndeosebi, al IX-lea consistentAr fi

societății socialiste obținute în toate sferele producției materiale în ani de viață liberă, independentă și, în perioada inaugurată de Congresul al partidului, fără aportul tot mai al cercetării științifice proprii ? putut oare România anului 1986 să realizeze platforme de foraj marin, calculatoare, excavatoare de mare capacitate pentru extracția cărbunelui, roboți industriali, grupuri energetice de 330 MW, prese de 1 200 tone-forță, multe alte produse ale tehnicii de vîrf, pe care le au în nomenclatorul de fabricație chiar și puține țări din lume cu o veche tradiție industrială, fără dezvoltarea continuă a unui sector propriu puternic de cercetare științifeă și inginerie tehnologică ?Nu, nu punem întîmplător aceste întrebări care la prima vedere ar putea să pară retorice, de natură să ne îndemne cu gindul la un răspuns oarecum previzibil. Și nu o facem deoarece sîntem conștienți de faptul că progrese pe planul vieții economico-sociale s-ar fi putut obține și apelînd masiv la importul de inteligență tehnică, așa cum de altfel s-a și procedat in unele perioade de timp. Dar cu ce consecințe ? Este clar că, în asemenea condiții, altele ar fi fost ritmurile de dezvoltare ale economiei românești ; altele ar fi fost temeliile pe care se înalță edificiul socialiste de azi.Fără îndoială, așa cum sublinia Nicolae Ceaușescu la Congresul învățămintului, omenirea se află intr-o asemenea etapă de dezvoltare in care știința reprezintă cea mai puternică forță a progresului economic și social. „Pornind de la această realitate, arăta in continuare secretarul genera! al partidului, nu trebuie să uităm nici un moment că edificarea socialismului și a comunismului nu se poate realiza decit pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pe baza cunoașterii umane în general". Această concepție umanistă, de largă cuprindere, care

înseși Românieitovarășul științei și

Nse regăsește constant în gindirea profund originală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fundamentat strategia de valorificare superioară a potențialului creator al poporului nostru, prin care s-au reconsiderat rolul și importanța cercetării științifice proprii in dezvoltarea economico-socială a țării. In acesk context, se cuvine remarcat faptul că promovarea susținută a cercetării științifice originale, în legătură indisolubilă cu programele și planurile naționale de dezvoltare a economiei naționale, constituie una din trăsăturile esențiale, distinctive ale
NOILE DIMENSIUNI ALE 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

ROMANEȘTI
celor patru planuri cincinale înfăptuite în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului și care se anilor următori.Acționîndu-se cu direcție, conducerea tru, sub directa Nicolae Ceaușescu, continuare o deosebită atenție tehnico-materiale, perfecționării pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii din domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice. Astfel, în prezent, în țara noastră funcționează 215 institute și centre de cercetare științifică, la care se adaugă 100 de stațiuni de cercetare și producție originală, față de 110 si, respectiv, 36 existente in 1965. O creștere și mai însemnată a cunoscut numărul specialiștilor care lucrează in activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare, și care a ajuns in prezent la 235 600 de oameni, adică de peste 5 ori mai mulți decît în 1965.Forța în continuă creștere a cercetării științifice românești, contribuția ei tot mai substan-

continua și in perspectivaperseverență în această partidului și statului nos- îndrumare a tovarășului a acordat și acordă în întăririi bazei

țială la dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale sînt puse pregnant în evidență de rezultatele concrete obținute în diferite domenii de activitate. In acest sens este suficient să amintim că, în cincinalul 1981-1985, au fost introduse in fabricație, ca urmare a finalizării unor cercetări științifice, 22 000 de produse noi și modernizate, cu circa 12 000 mai multe decît în perioada 1976-1980. Și tot în cincinalul trecut au fost aplicate și extinse in producție 6 400 tehnologii noi și modernizate. Toate aceste realizări demonstrează că, la ora actuală, știința a devenit o adevărată forță de producție, dobindind un loc nou, de cea mai mare importanță in ansamblul activității economico-sociale din patria noastră.înfăptuirea acestui proces revoluționar, îmbinarea strinsă a cercetării științifice cu invăță- - mintul și producția se datoresc in mod hotă- ritor activității tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință, prestigios savant de largă recunoaștere internațională, care a asigurat mobilizarea exemplară a întregului potențial științific al țării in slujba făuririi unei economii dinamice, moderne, aflată in plin proces de dezvoltare intensivă. Obiectivele stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului pun și in fața cercetării științifice din țara noastră sarcini calitativ noi. Așa, bunăoară, în actualul cincinal, in vederea realizării programului de dezvoltare economico- socială a țării, vor fi abordate 8 296 obiective principale de cercetare științifică și tehnologică, din care 6 411 se vor încheia și aplica in practică pină în anul 1990. Totodată, vor fi asimilate 2 642 produse noi, urmînd ca în ramurile prelucrătoare ale industriei republicane producția-marfă să fie realizată în anul 1990 in proporție de 46 la sută pe baza produselor noi și modernizate în cursul actualului cincinal.Sint cifre și date care pun in lumină rolul tot mai însemnat ce revine cercetării științifice proprii în dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale. Sint cifre și date care evjdențiază încă o dată realismul, caracterul previzionar al politicii partidului nostru in „Epoca Nicolae Ceaușescu", perioada cea mai rodnică in împliniri din istoria milenară a patriei.
Ion TEODOR

M-am întors recent 
de la Olimpiada inter
națională de matema
tică de la Varșovia — 
unde, după aprecierile 
celorlalți participanți, 
reprezentanții școlii 
românești s-au com
portat foarte bine — 
cu gindul de a mul
țumi din inimă celor 
care au venit in spriji
nul meu și m-au aju
tat pentru ca, mergînd 
pe drumul cunoașterii 
matematice, să ajung 
la nivelul rezultatelor 
pe care mi le-am pro
pus.

Sint profund recu
noscător, ca toți co
legii mei, conduce
rii de partid și de 
stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru con
dițiile tot mai bune 
asigurate creșterii și 
pregătirii tinerei ge
nerații, tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru mo
dul în care îndrumă 
știința și învățămintul 
românesc pe calea cu
noașterii, a progresului 
și afirmării.

Mulțumesc, totodată, 
profesorilor și educa
torilor mei din Plo
iești, dar și celor din 
Timișoara și Hucureștl. 
Ministerului Educa
ției și învățământu
lui, care ne-au spriji
nit direct pentru a ne 
pregăti, a învăța, a 
studia. A învăța, a în
văță și iar a învăța — 
iată semnul sub 
se desfășoară 
noastră aici și 
într-o țară 
nevoie de 
pace, 
spre ..... ___
nestingherit geniul său 
creator, capacitatea 
de a contribui la pro
gresul omenirii. A 
învăța să punem știin
ța in slujba 
omului, 
dăm 
noastre un sens 
structlv, capabil 
sporească bogăția și 
frumusețea lumii 
care trăim. A învăța 
și a putea să ne între- 
cem demn cu alții 
prezentind rezultatele 

^învățăturii noastre. De

de 
a-și

care 
viața 

acum, 
care are

liniște, de 
colaborare 

afirma

vieții, a 
A învăța să 
cunoștințelor 

eoni 
să

ifi

aceea avem, nevoie de 
pace, de un cer senin 
sub soarele căruia să 
înflorească și să creas
că cele mai alese vir
tuți ale minții umane, 
ale științei și învăță
turii.

Tara noastră este un 
activ promotor al pă
cii, al climatului paș
nic de colaborare cu 
toate popoarele lumii, 
un climat in care tînă- 
ra generație este vital 
interesată. Iată de ce 
noi, tinerii României, 
ne înscriem prin mun-

ca, învățătura și efor
turile noastre în uria
șul val al forțelor care 
luptă pentru ca lumea 
să trăiască in liniște și 
pace, pentru apărarea 
dreptului sacru al fie
cărui om la libertate, 
muncă și demnitate. 
Vreau din tot sufletul 
ca tot ceea ce am în
vățat, învăț și voi în
văța să fie în folosul 
oamenilor, pentru că 
așa înțeleg rostul efor
turilor pe care le de
pun. Vreau să mă 
realizez ca matemati
cian român, să ajung 
un cadru de nădejde 
al țării mele, să mun
cesc pentru prosperi
tatea ei, pentru feri
cirea poporului nostru. 
Vreau să trăiesc intr-o 
lume a înțelegerii, in
tr-o lume mai dreaptă 
și mai bună, ca fiu al 
unei națiuni libere, 
particlpind — egală in 
drepturi — la schimbul 
mondial de valori, la 
promovarea valorilor 
reale, intr-o lume a 
păcii, a colaborării și 
omeniei. Văd in toate 
aceste convingeri și 
aspirații ale mele, ale 
tinerei generații din 
care fac parte, esența

•»

gindiril și acțiunii 
creatoare a secretaru
lui general al partidu
lui, marele om politic 
care, prin uriașele sale 
eforturi pentru binele 
omenirii, prin străluci
tele sale inițiative de 
pace, a înălțat in lume 
prestigiul țării și al 
poporului nostru. Văd 
în aceste idealuri 
chintesența gîndirii 
poporului român des
pre lume și despre 
rolul său in lume.

Sînt conștient de 
gravele pericole repre
zentate de continuarea 
și amplificarea înar
mărilor, de spectrul 
pustiitor al unui război 
nuclear și cred în ne
cesitatea și eficiența 
unității tuturor in ac
țiunea pentru 
rarea bunului 
tru celui mai 
preț — pacea, 
aceea, doresc ca 
anul care mi-a 
atitea satisfacții, să in
tre in istorie intr-ade
văr ca „An Internațional al Păcii", prin 
realizarea. în sfirșit, 
acum cind nu este încă 
prea tirziu, a unor 
măsuri concrete de re
ducere și eliminare a 
tuturor armelor de dis
trugere în masă, in 
primul rînd nucleare. 
Măsuri care să întă
rească încrederea in 
viitor, să elibereze lu
mea. de coșmarul nimi
cirii și si garanteze că 
viața și munca noilor 
generații se vor desfă
șura intru împlinirea 
celor mai înalte năzu
ințe ce definesc condi
ția umană : armonia, 
perfecțiunea, cunoaș
terea și\ descifrarea 
tainelor naturii și ma
teriei. Pacea nu 
un, ideal abstract: 
înseamnă pentru 
muncă, învățătură, . 
firmarea in viață a cu
noștințelor, împlinirea 
menirii noastre in via
ta acestei țări și a 
acestui popor.

apă- nos- <ie
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ea 
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Marius DABIJAelev,liceul „Mihai Viteazul", Ploiești
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ÎN ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Propuneri și măsuri concrete pentru indeplinirea
și depășirea planului pe acest an

U ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO.TP  ARRT A!" DII! CAPITALA

Prin modernizarea fabricației-o producție
Ținînd seama de posibilitățile tehnice ale unității, de abnegația și dăruirea acestui colectiv, de programele realiste dezbătute în adunarea

generală, se poate afirma încă da pe acum că oamenii muncii de la „Electroaparataj" își vor respecta angajamentul asumat în întrecerea socialistă.

PENTRU DEZVOLTAREA PUTERNICĂ A ZOOTEHNIEI

Toate resursele de nutrețuri

suplimentară de 50 milioane lei LA ÎNTREPRINDEREA DE ELECTRONICA INDUSTRIALA
9La Întreprinderea „Electroapara- taj“ — unul dintre cei mai importanți producători de aparataje pentru automatizări din țara noastră — se execută peste 1100 de produse destinate realizării unor programe prioritare, de o deosebită însemnătate pentru economia națională. In- tr-un timp relativ scurt, circa 7 luni, unitatea țișarea. aplicării zare și . .producției și a muncii, acțiune de largă cuprindere, la nivel național, desfășurată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o serie de operații au fost mecanizate, s-au creat linii tehnologice noi, automatizate, au fost reorganizate fluxurile de fabricație din secțiile strungărie, bachelitâ și montaj.Demn de relevat este faptul că modernizarea întreprinderii nu a afectat cu nimic producția. Mai mult, activitatea întreprinderii a cunoscut lună de lună un continuu salt calitativ, colectivul de aici realizîn- du-și de la începutul anului pină în prezent planul la absolut toți indicatorii și în special la cei de ciență economică.Referindu-ne la modernizarea ducției în cadrul întreprinderii, buie spus că în fiecare secție și lier, de la uzinaj pină la montajul final, am putut observa planșe, grafice, calcule, de eficiență, schițe privitoare la această importantă acțiune. Poate tocmai de aceea, cu prilejul recentei adunări generale a oamenilor muncii, s-a vorbit mai puțin despre ceea ce s-a realizat pînă In prezent, accentul fiind pus pe înfăptuirea proiectelor de viitor. Așa se explică și faptul că în adunarea generală au fost formulate peste 60 de propuneri și soluții de modernizare a fabricației.Intr-adevăr, modernizarea ției reprezintă un .domeniu tar pentru fiecare' om al Dovadă că pînă în prezent Inventariate și aplicate la intreprinderii 96 de măsuri pentru modernizarea unor produse, rațio-

și-a schimbat practic întă- Mai exact, ca urmare a programului de moderni- perfecționare a organizării

efi-pro- tre- ate-

produc- priori- muncii. au fost nivelul

nalizarea transportului, îmbunătățirea unor fluxuri tehnologice. Eficiența aplicării acestor măsuri în producție ? Realizarea in primul semestru al acestui an a unei producții suplimentare de peste 21) de milioane lei. Ce stă la baza acestor rezultate deosebite ?Iată opinia muncitorului Soare Ișman, de la atelierul de turnătorie : „Dacă am obținut rezultate pozitive în producție, ca urmare a modernizării fabricației, acest lucru se datorează și stilului de muncă al comisiei de modernizare. Practic, această comisie a urmărit ducție, la termen, stabilite".In cuvîntul tori, printre Sanda, șeful și muncitoarea Elena Ioniță, de la atelierul contacte sinterizate, s-au referit la principalele direcții de acțiune pentru modernizarea fabricației în continuare. „Știm foarte bine ce avem de făcut, arăta Anlșoara Balcu, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere. Pînă la sfîrșitul anului urmează să aplicăm alte 33 de măsuri menite să sporească eficiența muncii noastre. Concomitent, va trebui să acordăm însă o atenție deosebită generalizării în toate secțiile de producție a metodelor șl tehnicilor moderne de lucru. De aceea, propun să generalizăm metoda analizei valorii și metoda de creativitate tehnică. Totodată, pentru a obține nivelul de eficientă dorit în cadrul mecanizării și automatizării operațiilor de execuție și montaj, peptru care unita- . tea noastră a trimis și altor 15 întreprinderi din țară fișe tehnice, se va aplica metoda de selecție și ierarhizare a locurilor de muncă în funcție de consumurile de manoperă. Este vorba de așa-zisa metodă A B C sau 20—80 la sută, prin care se determină reperele cu cel mai mare consum de manoperă. Apli- cînd propunerile făcute, vom realiza, așa cum ne-am angajat, pină la sfîrșitul acestui an o producție suplimentară in valoare de 50 milioane lei".

aplicarea în pro- a fiecărei măsurilor, care atelierului bachelitâ.

ȘI AUTOMATIZĂRI DIN CLUJ-NAPOCA

Organizarea muncii - adaptată

numeroși maistrul vorbi - 
Fierea

la cerințeleîn cadrul adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea de electronică industrială și automatizări din Cluj-Napoca au fost dezbătute în special acele probleme care condiționează mai buna valorificare a potențialului tehnic și de creație, realizarea unui volum sporit de produse de înaltă tehnicitate, necesare accelerării procesului de electronlzare și automatizare a unor activități industriale. In acest context a fost evidențiat faptul că, de la inceputul anului și pină in prezent, întreprinderea și-a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii.Totuși, atit In darea de seamă, cit și în cuvîntul vorbitorilor s-au făcut referiri directe, în spirit critic și autocritic, la unele neajunsuri care mai persistă în activitatea întreprinderii. Spre exemplu, din cele 28 produse noi care trebuiau să fie asimilate în fabricație s-au realizat numai 19, fapt care a influențat negativ nivelul depășirii planului la producția fizică. Așa cum au arătat electronista Angela Maier, strungarul Ladislau Ambruș, maistrul fuiiu Dan, inginerul Sabin Păcurar, pro- iectanții Alexandru Tiberiu și Cornelia Rusan, nici calitatea producției nu este întotdeauna la nivelul cerințelor, ceea ce demonstrează că nu peste tot se muncește cu deplină răspundere. S-a arătat că organizarea și urmărirea producției la unele formații de lucru nu se fac în mod corespunzător. în unele sectoare se lucrează mult prea lent, .fără să se caute soluții pentru depășirea anumitor dificultăți. Nu se manifestă suficientă inițiativă și spirit novator din partea unor specialiști, a unor cadre de conducere.în același spirit de analiză responsabilă au fost relevate și alte aspecte din activitatea întreprinde-

calitativ noirii, cum ar fi colaborarea dintre secții, ritmicitatea producției. Electronistul Gergely Zoltan a propus ca lansarea în fabricație a unor repere să se facă din timp pentru a se putea efectua la termenele prevăzute montarea și livrarea produselor către beneficiari. La rîndul său, inginerul Csabai Peter a spus că este necesar să se manifeste mai multă exigență față de documentațiile tehnice și proiectele primite de la unele unități colaboratoare. Concesiile ce se fac uneori, cînd se primesc documentații incomplete sau insuficient de tate, nu sînt mănul și ele nu fac altceva decît să creeze greutăți în realizarea unor produse de înaltă calitate, a planului de producție.„în partea a doua a anului, întreprinderea are de realizat sarcini deosebit de mobilizatoare, a spus in cuvîntul său maistrul Traian An- dreica, președintele consiliului oamenilor muncii. Mai exact, urmează să realizăm lunar o producție-mar- fă cu circa 3 milioane lei mai mare decît In lunile de pînă acum, ceea ce necesită eforturi sporite din partea întregului colectiv. Avem o structură de producție schimbată, ca urmare a introducerii in fabricație a unor produse noi. Această situație impune redimensionarea formațiilor de lucru în raport de ceea ce trebuie să producem, ținind Seama de experiența unor colective".Tocmai de aceea se cuvine remarcat faptul că din dezbaterile adunării generale au rezultat căi și modalități concrete de pot asigura adaptarea producției la cerințele ale sarcinilor de plan.
Gheorqhe ION1ȚA 
Marin OPREA

bine fundamenta interesul ni-

strînse și depozitate cu grijă!

SIBIU

Decalaje nejustificate între unități

acțiune, care din mers a calitativ noi

Anul trecut, balanța furajeră a județului Sibiu s-a încheiat cu deficit de nutrețuri, ceea ce s-a repercutat asupra producției de lapte. Ca urmare, o parte din unitățile agricole au fost nevoite să cumpere furaje. Față de această situație, organele agricole județene au stabilit programe speciale a căror aplicare să ducă tăți de tegorii au fost mentare masă verde, s-au executat lucrări de ameliorare a pajiștilor naturale, o suprafață de 4160 de hectare fiind regenerată prin tnsămînțare și suprainsămîn- țare. Tot în această ordine de idei s-a manifestat un interes deosebit pentru o structură echilibrată a culturilor de nutrețuri. Astfel, din suprafața afectată bazei furajere 76,7 la sută o ocupă trifolienele — a căror pondere față de anul trecut a crescut cu 15 la sută — 13,2 la sută

la asigurarea întregii canti- furaje pe sortimente și cade animale. In acest sens, tnsămințate suprafețe supli- de orz și 6ecară pentru cu sfeclă furajeră și

rădăcinoasele și 10,2 la sută borcea- gurile. In momentul de față, fînețele naturale au fost cosite in totalitate, finurile au fost depozitate în proporție de 80 la sută, furajele suculente — 36 la sută, iar grosierele — 61 la sută din cantitățile prevăzute a sa stringe pină la sfîrșitul lunii august.E ■ adevărat că precipitațiile abundente căzute în cursul lunilor iunie și iulie au creat condiții bune de dezvoltare a culturilor și fînețelor, dar au afectat desfășurarea normală a recoltării furajelor. Cu toate acestea, în unitățile în care organizarea muncii a fost bună și în care s-a folosit fiecare zi cu timp prielnic, au fost recoltate și depozitate cantități mari de furaje. In acest sens, sint demne de menționat cooperativele agricole de producție din Miercurea Sibiului, Apoldu de Sus, Ocna Sibiului. Retiș, Alțîna, întreprinderile agricole de stat Nocrich, Ruja, Agnita — unități cu efective mari de animale și cu suprafețe mari de recoltat — care au depășit pla-
Programele de modernizare a producției

cu mai multă fermitate

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

A început recoltarea florii-soarelui
Acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, desfășurată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la scara întregii noastre economii, se situează, prin anvergura obiectivelor și profunzimea transformărilor pe care le generează, printre cele mai importante și mai complexe pe , care organele și organizațiile de partid, colectivele de oameni ai muncii le au de înfăptuit in actualul cincinal. Sîntem angajați într-un proces cu adevărat revoluționar bazat pe aplicarea celor mai noi realizări ale științei și tehnicii, de natură să asigure creșterea intensivă, în ritm susținut a producției materiale, accentuarea laturilor calitative, de eficiență ale activității economice — factori hotăritori ai dezvoltării economico-sociale a țării în cincinalul 1986—1990.Pornind de la însemnătatea economică și politică cu totul deosebită pe care o are această acțiune, se poate spune că organele și organizațiile de partid din unitățile industriale ale municipiului Tîrgoviște și-au orientat întreaga lor muncă politică și organizatorică in direcția mobilizării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea ei consecventă. Acum, după trecerea a șapte luni din acest an, timp in care au fost puse în mișcare, pe acest plan, puternice forțe umane și materiale, putem vorbi despre o serie de rezultate, dar și despre o seamă de concluzii de certă utilitate pentru activitatea noastră de viitor.Este ceput, melor ționării organizării și modernizării proceselor de producție au participat, în fiecare unitate economică, largi colective formate din muncitori, specialiști din producție, din proiectare și cercetare, cadre de conducere, peste 800 de oameni, și care au cuprins în aria investigației absolut toate sectoarele de activitate. In același timp însă se cuvine •ubliniat că succesul acțiunii de «tabilire șl fundamentare a programelor de măsuri se datorează, în mare măsură, contribuției comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. In adunările generale ale organizațiilor de partid care au dezbătut aceste programe, cu prilejul discuțiilor individuale cu membrii de partid, ■chimburilor de experiență, simpozioanelor, meselor rotunde și al altor activități pe această temă, inițiate și organizate de comitetele de partid, comuniștii, oamenii muncii au făcut peste 700 de propuneri, dintre care o bună parte au fost selectate șl incluse în programele de măsuri.Se poate aprecia că prin ampla participare a oamenilor muncii la fundamentarea planurilor de măsuri privind perfecționarea organizării și modernizarea producției și apoi la adoptarea acestora în cadrul organelor democrației noastre muncitorești, revoluționare, această acțiune a dobîndit de la bun început un larg caracter de masă. Pe baza celor 661 de măsuri cuprinse în final în programele aprobate de adunările generale ale oamenilor muncii Ia încheierea acestei faze, au fost prevăzute considerabile creșteri cantitative, dar mai ales calitative pe care industria municipiului Tîrgoviște Ie va înregistra în actualul cincinal, între altele, vom obți-

ne un spor la producția-marfă de peste 8 miliarde lei, o productivitate a muncii de două ori mai mare, o reducere a cheltuielilor materiale cu 1.4 miliarde lei și beneficii suplimentare în valoare de circa 4 miliarde lei.Desigur, eficiența programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției se reflectă in însuși conținutul măsurilor stabilite. Dar evaluarea ei cea mai corectă se poate face, fără îndoială, numai prin prisma rezultatelor practice ce se vor obține și deci a modului în care se aplică în practică fiecare propunere, fiecare măsură adoptată. De aceea, comitetul municipal de partid a îndrumat și sprijinit activitatea comitetelor de partid ca, imediat după adoptarea programelor în adunările generale ale oamenilor muncii, să se treacă cu toate forțele, cu fermitate și consecvență la înfăptuirea prevederilor acestora, la aplicarea efectivă în practică a măsurilor prevăzute pentru prima eta-
Prioritățile economice

-pe 
activității de partid

V

de că de menționat, de la bun inia fundamentarea progra- măsuri consacrate perfec-
pă. Ca atare, bilanțul primului semestru al anului evidențiază aplicarea în această perioadă a unui număr de 215 măsuri, a căror eficiență se materializează într-o pro- ducție-marfă suplimentară de 180 milioane lei, o economie relativă de 1 036 persoane și o cheltuielilor materiale lioane lei.Se știe, rezultatele regulă, cu fidelitate nivelul eforturilor. De data aceasta însă credem că sînt necesare cîteva completări. Și iată de ce. O analiză întreprinsă recent de biroul comitetului municipal de partid, pe baza unui studiu efectuat de consiliul de control muncitoresc al activității economice și sociale, a pus aceste rezultate sub fasciculul de lumină proiectat de cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. și la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, care au avut loc în luna iunie. Cum au apărut aceste rezultate ? In orice caz, nu la nivelul exigențelor formulate de secretarul general al partidului și al condițiilor și posibilităților de care dispunem. Care au fost datele care au condus la această concluzie ? A apărut mat întli, cu deosebită claritate, absența unor măsuri ce trebuiau să vizeze și modernizarea altor fluxuri tehnologice, raționalizarea activității din unele sectoare de pregătire a materialelor și în unele depozite de materiale și produse finite la întreprinderea de utilaj petrolier, Combinatul de oțeluri speciale și întreprinderea electro- centrale Doicești. E drept, măsuri mal complicate, mai greu de realizat, dar absolut necesare și cu o importantă eficiență în procesul de producție. în aceeași ordine de idei, a rezultat că există totuși restanțe în aplicarea unor tante prevăzute unele cazuri, e obiective, din

diminuare a cu 224 mi-exprimă, de

măsuri impor- in programe — în drept, din cauze nerespectarea unor

termene de livrare de către unii furnizori — dar care au influențat negativ realizările.Asemenea analize, contactul nemijlocit cu oamenii și realitățile ne-au permis să desprindem cauzele unor astfel de stări negative de lucruri. Sînt pe deplin valabile și pentru activitatea noastră cerințele subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și anume, de a acționa cu fermitate, cu întreaga răspunderei, într-un desăvirșit spirit de ordine și disciplină, de a desfășura o intensă muncă organizatorică pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor cuprinse în plantiri și programe. A ieșit astfel în evidență tendința unor conduceri de Întreprinderi ca, la primele greutăți mai importante intervenite in aplicarea unor măsuri, să încrucișeze brațele, să aștepte rezolvarea lucrurilor de către alții, In loc să stimuleze puternic gindirea creatoare a oamenilor în căutarea altor soluții decît cele preconizate inițial pentru rezolvarea unor probleme, să acționeze cu perseverență pentru învingerea greutăților, pină la finalizarea efectivă a fiecărei măsuri stabilite. De asemenea, s-a constatat tendința anumitor conduceri de unități de a eșalona aplicarea unor măsuri într-un timp mai îndepărtat, deși este absolut necesar ca acestea să dea din plin rezultate Încă din acest an sau din primii ani aiIn consecință, aceste neajunsuri, unde a fost cazul la completarea programelor de modernizare cu noi măsuri ce s-au impus și la programarea corespunzătoare a termenelor de aplicare. Biroul comitetului municipal de partid a hotărît totodată, în această împrejurare, ca, sub conducerea comitetelor de partid, toate comisiile de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție din întreprinderi stadiul înfăptuirii a fiecărei măsuri să caute soluțiiaplicării

începînd de ieri dimineață, In județul Călărași a fost declanșată re- i coltarea florii-soarelui și porumbului, culturi care ocupă peste 145 000 hectare. Primele combine au intrat in lanurile unităților agricole de stat și cooperatiste din consiliile agroindustriale Cuza Vodă, Perișoru, Jegălia și Borcea, pe terenurile ușoare, unde culturile au atins stadiul de coacere și unde predomină soiurile timpurii.„De fapt, campania recoltării porumbului și florii-soarelui a început cu mult timp în urmă — ne spune inginerul Constantin Șandru, director al trustului de mecanizare — o dată cu pregătirea celor peste 840 combine care au, fost anul acesta mult mai operativ și mai temeinic reparate, verificate și întreținute, cu formarea echipelor pentru fiecare parcelă, cu instruirea mecanizatorilor pentru o exploatare cu maximum de randament a mașinilor, pentru evitarea oricăror risipe. In prezent, toate aceste combine și celelalte uti-

laje necesare acestei campanii se află în tabere la cîmp, gata să intre în lanuri, așa cum au făcut-o, înce- pînd de azi, cele cîteva sute concentrate pe solele bune de recoltare".O dată cu semnalul de declanșare a acestei bătălii pentru punerea la adăpost, în cel mai scurt timp și fără pierderi, a recoltei, am pornit și noi în citeva din unitățile agricole călă- rășene. La I.A.S. Grădiștea, la ferma nr. 5, condusă de Spiridon Cepoi, acționează toate cele 20 de combine C-12 și C-14 echipate cu dispozitive pentru recoltarea florii-soarelui. „Avem la această fermă 270 de hectare de floarea-soarelui cultivate cu hibridul Fundulea — 80 și soiul „Record" pe care trebuie să le recoltăm în două zile — ne spune inginerul- șef al unității, Petre Șerban. întreaga suprafață de 1 200 hectare, din care 100 pentru sămînță, o vom recolta In cel mult opt zile pentru că este posibil să începem recoltarea și la porumb".Ne continuăm raidul și în consiliile

agroindustriale Jegălia și Perișoru, care au lanurile de floarea-soarelui și porumb vecine. Peste tot, prima zi de recoltare se anunță de bun augur nu numai pentru că vremea este frumoasă, dar mai ales» prin ho- tărirea oamenilor de a respecta întocmai programele de lucru stabilite de comandamentul județean al agriculturii printr-o bună organizare a muncii, prin ordine și disciplină, prin folosirea eficientă a timpului, un accent deosebit punîndu-se peste tot pe măsuri menite să ducă la evitarea oricărei risipe.Și, cum se spune, „ziua bună se cunoaște de dimineață", din prima zi această campanie se anunță fructuoasă, prin buna organizare și disciplină pe care le constatăm peste tot — acolo unde a fost declanșată, dar și acolo unde va începe peste cîteva zile strîngerea recoltei de porumb și floarea-soarelui.

nul de depozitare a finului cu pină la 60 la sută.La Miercurea Sibiului stăm de vorbă cu șeful fermei zootehnice, loan Moraru, care ne spune : „Din 1980, unitatea noastră nu a mai cumpărat furaje. în fiecare an am realizat cantități suplimentare pe care le-am vindut unităților care aveau nevoie. Cele 55 hectare de finețe naturale pe care le avem reprezintă foarte puțin pentru efectivele noastre de animale. De aceea, cea mai mare parte din hrana animalelor o procurăm din furajele cultivate : 200 hectare trifoi, 25 hectare bor- ceaguri și 29 hectare lucernâ. Prin această structurare a bazei furajere asigurăm 9,2 unități nutritive pe vacă pe toată perioada anului".In localitatea învecinată, Apoldu de Sus, ing. Nicolae Nicolau, șeful fermei zootehnice, ne spune : „Seceta din primăvară ne-a obligat să facem fertilizări cu îngrășăminte chimice pe culturile de trifoi și lu- cernă, pentru a spori masa vegetativă. De asemenea, după fiecare coasă am aplicat îngrășăminte chimice, ceea ce ne-a ajutat să obținem furaje suplimentare. Ca urmare a preocupării noastre pentru asigurarea furajelor, de șase ani obținem anual un excedent de nutrețuri de 150—200 tone".In contrast cu situația din aceste unități, în altele, cum sînt cooperativele agricole Broșteni, Noul Român, I.A.S. Dealul Ocnei ș.a., recoltarea furajelor este mult rămasă în urmă, deși condițiile atmosferice au fost aceleași, iar lipsa forței de muncă nu poate fi invocată. De fapt, aceste unități și în anii trecuți au cumpărat furaje. Desigur, cauzele țin de organizarea muncii, de lipsa de interes pentru urmărirea activității de recoltare, depozitare și transport a furajelor.Sarcina fiecărei unități este să-șl asigure întreaga cantitate de furaje. Pentru aceasta — așa cum spunea Constantin Bucuța, directorul cu producția animală din cadrul direcției agricole județene — este necesar să fie strînse toate resursele existent?, iarba de pe șanțuri, diguri, stufărișuri, trebuie făcute frunzare. Ținind seama de timpul bun din ultimele zile, organele locale da partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole au antrenat un număr mare de oameni la cositul fînețelor, la strîngerea și depozitarea grosierelor.
Mihai DUMITRESCUcorespondentul '„Scînteii1 lon Onuc NEMEȘcorespondentul „Scînteii

cincinalului, ținind seama de în întreprinderile s-a trecut imediat

să analizeze lunar programelor, adică stabilite în parte, chiar pentru de- unora dintrevansareaacestea în producție, să stabilească în mod operativ modalități de rezolvare a problemelor care apar. S-a stabilit, totodată, ca sarcină pentru toți membrii biroului, care sînt repartizați pe unități economice, precum și pentru activiștii din cadrul consiliului de control muncitoresc să efectueze controale în fiecare lună în legătură cu activitatea din acest domeniu și să informeze secretariatul comitetului municipal de partid. Urmărim, de asemenea, prin toate formele muncii politice și organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de bază, să imprimăm în activitatea comuniștilor, a tuturor cadrelor de conducere și specialiștilor un pronunțat spirit critic și autocritic, deprinderea de a renunța la ceea ce este vechi, perimat, de a încuraja cu fermitate și consecvență noul, de a acționa cu maximă răspundere și eficacitate in prezent și a nu pierde nici o clipă din vedere perspectiva. Sînt exigențe în spiritul cărora secretarul general al partidului ne îndeamnă să acționăm în permanență pentru a asigura succesul acestei acțiuni de profundă înnoire tehnică și dezvoltare intensivă în care sîntem angajați.
Dumitru HUIDUsecretar al Comitetului municipal Tîrgoviște al P.C.R.

Nu de mult, am organizat un test în rlndul mai multor cetățeni din Județul Bihor, pentru a constata în ce măsură deputății consiliilor populare locale se fac cunoscuți — prin grai și fapte — în cartierul sau satul unde au fost aleși și au primit mandat să activeze.„...Vă cunoașteți deputatul ?“ —am întrebat, pe rîrid, mai mulți cetățeni din raza circumscripției electorale nr. 7 Oradea. „Cum să nu-1 știm bine pe maistrul Dumitru Blaga de la -înfrățirea- 1“ — am primit de la fiecare răspunsul prompt.„...Vă cunoașteți deputatul ?" —am întrebat și in circumscripția nr. 9 din comuna Bratca. Și aici, alesul și reprezentantul obștii — profesorul Viorel Stoica — este cunoscut, și încă foarte bine, de mai toti locuitorii....Aceeași întrebare am mai adresat-o — în județul Bihor — și unor cetățeni din : orașul Dr. Petru Groza — referitor la deputata Elisabeta Toma ; Marghita — unde este deputat Kovacs Gavril ; Nojorid — deputat loan Chivari ; Salonta — Iuliana Dubei ; Sintandrei — Ioan Oswalt. Peste tot, în aceste locuri, oamenii ne-au dat răspunsuri asemănătoare, parcă mirați că-i mai întrebăm de acei cetățeni ai lor, cunoscuți pînă și de copiii cartierului sau ai satului : „E deputatul nostru, sigur că-1 cunoaștem" ; „11 știm, din moment ce l-am ales și e zilnic în mijlocul nostru" ; „Veniți duminică dimineața, cind ieșim la muncă patriotică, să-l vedeți în frunte 1“ ; „Cum să nu-1 știm, îl căutăm ori de cîte ori avem vreo problemă 1“ ; „A trecut în cîteva rînduri din casă în casă, a stat de vorbă cu noi, ne-a ascultat, l-am ascultat" ; „Am avut chiar nu demult o întilnire a noastră. a alegătorilor, cu deputatul"...Asemenea răspunsuri, adunate, compun trăsături sugestive pentru imaginea deputatului tipic al zilelor noastre : un om dintre oamenii orașului ori ai satului, un gospodar de frunte ales de cetățeni să-i reprezinte în organul local al puterii' și administrației de stat, învestit cu o seamă de răspunderi, dar și cu îndatoriri civice sporite, care și-a dovedit interesul pentru problemele obștești și in care obștea are deplină încredere. Toți deputății amintiți mai sus sînt binecunoscuți de cetățeni fiindcă sînt prezenți mereu

In mijlocul cetățenilor, fiindcă pun suflet în tot ceea ce fac, dovedesc inițiativă și spirit gospodăresc, așe- zind întotdeauna semnul egalității între vorba și fapta lor, constituin- du-se, adică, în exemple bune de urmat.Ca să respectăm intru totul realitatea, trebuie să spunem că, în același timp — în cursul testului intre-

și cu toți la un loc. Cunoscîndu-se, ascultîndu-se, sfătuindu-se reciproc și conlucrînd nemijlocit, deputatul și cetățenii pe care-i reprezintă pot și trebuie să organizeze și să desfășoare acele activități menite să răspundă nevoilor stringente și majore ale bunei gospodăriri, ale dezvoltării edilitare și înfrumusețării din fiecare cartier și oraș, din fiecare sat și comună. în același timp, deputatul — care reprezintă cetățenii în consiliul popular, și consiliul popular în rîndul cetățenilor — are datoria să se afle mereu în fruntea acțiu-
Deputatul — gospodar

de frunte al cartierului
prins prin cîteva localități bihorene — am intilnit cetățeni, și nu puțini, care... nu-și cunoșteau deputatul de cartier. Atit la Oradea și in alte orașe, cit și în comune ca Valea Iui Mihai, Aușeu, Cărpinet, Boianu Mare sau Budureasa. Și nu este, in principal, vina oamenilor că uitaseră cine este deputatul lor, ci... a înșiși deputaților respectivi — mai puțin activi, mai puțin prezenți in fruntea acțiunilor de larg interes social, considerîndu-și, probabil, calitatea ca un titlu onorific, ca o distincție fără răspunderi practice față de obștea ce i-a ales. Practica arată că o asemenea mentalitate deformată asupra poziției deputatului conduce la scufundarea în anonimat a celui ales să reprezinte obștea și să activeze în fruntea ei, limitînd implicit atit aportul masei largi de cetățeni la buna gospodărire voltare a localității, cit și propunerilor și inițiativelor nești.Dimpotrivă, mandatul deImpune o permanentă legătură de zi cu zi cu fiecare gospodar în parte

și dez- izvorul cetățe-deputat

nilor sociale pentru autoaprovlzlo- nare, autofinanțare, valorificarea superioară a resurselor locale și recuperarea materialelor refolosibile, în general pentru indeplinirea tuturor sarcinilor din planul și programele adoptate in profil teritorial.Intr-o discuție purtată cu prim- vicepreședintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bihor. Nistor Ciordaș, a reieșit că exemplele și considerațiile prilejuite de testul nostru, deși puține, sint edificatoare — și intr-un sens și în celălalt. Intr-adevăr, cei mai multi deputați — în proporție covirșitoare — își exercită cu interes și cu Succes mandatul încredințat ; conlucrează strîns cu cetățenii, dezbat împreună problemele economico-sociale și edilitar-gospodărești și tot împreună acționează pentru soluționarea acestor probleme potrivit politicii partidului și legilor statului. Cu sprijinul deputaților, al comisiilor permanente și al comitetelor de cetățeni, și cu aportul direct al tuturor oamenilor muncii, consiliile populare din județ au obținut o sea-

mă de realizări marcante — exprimate și in depășirea unor importanți indicatori ai întrecerii socialiste. Desigur, rezultatele pe ansamblul județului sint expresia muncii tuturor ; localitățile au insă un aport diferit. Aport care depinde și reflectă, in bună măsură, modul în care cei peste 1 900 de deputați ai consiliilor populare din județ reușesc să conlucreze cu cetățenii.In continuarea discuției am abordat gama formelor și metodelor de lucru folosite de consiliile populare pentru pregătirea și atragerea depu- taților la o conlucrare eficientă cu cetățenii. Am reținut cîteva : sint dezbătute cu deputății hotăririle de partid și legile noi ; ca și planurile de muncă ale birourilor executive ale consiliilor populare ; deputății sint invitați la ședințele de lucru ale birourilor executive cind se analizează probleme din sectorul lor de activitate ; în sesiuni deputății prezintă referate asupra modului în care au acționat în circumscripția' electorală. Fiecăruia i s-a înminat o agendă a deputatului, editată special, care cuprinde — pe de o parte — texte de legi sau hotărîri și informații uzuale cu caracter general, iar — pe de altă parte — sarcinile specifice concret^. economico-sociale și edilitar-gospodărești, ce revin circumscripției electorale respective pentru anul in curs.Sint, după cum se vede, forme și metode de muncă bune, verificate de practica anilor anteriori. Eficiența lor — adică măsura în care deputății sînt prezenți activ în fruntea maselor de cetățeni, pentru rezolvarea în comun a tuturor treburilor sociale — depinde însă, deopotrivă, de străduința deputatului pentru a-și îndeplini mandatul încredințat și de preocuparea consiliului popular respectiv de a-I informa, de a-1 atrage pe deputat. Și chiar dacă — in județul Bihor — acest angrenaj de metode nu funcționează întotdeauna ideal, el reprezintă un efort lăudabil și o experiență interesantă, vădind o bună orientare, de largă valabilitate.
Gheorqhe MITROI 
Ioan EAZA corespondentul „Scînteii



SCINTEIA — simbătă 16 august 1986 PAGINA 3

DOFTANA - ÎNALTĂ ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE REVOLUȚIONARĂ

EROICA ACTIVITATE A PARTIDULUI, 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

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

ERA, PRINTR O SENTINȚĂ NEDREAPTĂ, ÎNTEMNIȚAT INTRE ZIDURILE DOFTANEI

Pentru comuniști lupta nu se oprea 
la porțile închisorii, ..In celule pătrund cărți, ziare și foi volante cu caracter comunist, revoluționar". „La Doftana se face o adevărată școală dc comunism", „Cu toată severitatea regimului din inchisori. deținuții comuniști dc la Doltana au reușit să se organizeze". Aceste fragmente de documente din anii luptei ilegale reliefează un mare adevăr al activității partidului : pentru comuniști lupta nu se oprea la porțile închisorilor. ci continua neabătut și neinfricat intre zidurile acestora.Intre militanții comuniști care au impus istoriei o asemenea concluzie, un asemenea adevăr s-a numărat tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul patriot care, in urmă cu 50 de ani. la 15 august 1936 era adus — după un proces care avea să se înscrie in filele cronicii contemporane a țării ca un măreț moment de luptă comunistă, revoluționară — la Doftana, aspra închisoare disciplinară pe care autoritățile o meniseră fringerii voinței și hotărîrii de luptă, de acțiune a celor mai buni fii ai poporului, comuniștii. învinsă insă avea să se dovedească pină la urmă a- ceastă intenție a autorităților, in fața dir- zeniei și tăriei de neclintit a militanților revoluționari închiși aici. Ba mai mult, așa cum o relevă mărturia, documentelor citate la începutul acestor rinduri. lunile și, adesea, anii de detenție la Doftana au însemnat pentru luptătorii comuniști o înaltă școală politică, revoluționară.Aici, la Doftana, in condiții neasemuit de grele, tovarășul Nicolae Ceaușescu avea să se dovedească același neinfricat luptător revoluționar, același militant de nădejde al partidului, pentru care nu era nimic mai presus decit cauza libertății și demnității poporului său, a împlinirii legitimelor sale idealuri. Cu marea sa putere de pătrundere, cu maturitate politică — clădită pe o bogată experiență revoluționară — tovarășul Nicolae Ceaușescu a înțeles că terorii nu trebuie să i se răspundă prin resemnare, ci prin organizare și coeziune a rindurilor militanților întemnițați, prin acțiune hotărîtă, prin luptă, prin neabătută încredere in victorie. Sint ginduri, sint idealuri, din care s-a hrănit, in greaua întemnițare de la Doftana, comportamentul său exemplar, atitudinea sa hotărită, prezența activă, susținută in viata de organizație. în organizarea și desfășurarea unor eficiente acțiuni de ripostă la duritățile, la asprimea regimului de detenție. Mărturii ale celor care l-au cunoscut în acei ani relevă priceperea și hotă-

Demonstrație a muncitorilor din Cimpina in fața închisorii Doftana (Desen)
1 Mai 1939 - victorie de prestigiu 

a partiduluiDînd o înaltă prețuire trăsăturilor politico-organizatorice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul i-a încredințat in scurtă vreme importante sarcini in organizarea activității revoluționare in cadrul breslelor muncitorești, in mișcarea revoluționară dc tineret, sarcini ce se integrau eforturilor întreprinse de partid pentru mobilizarea și unirea puterilor clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste ale țării, in fața primejdiei fasciste, revizioniste.Acționind in cadrul breslelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu aducea aici cuvintul partidului, arătind că in acele grele împrejurări pentru țară „tineretul nu poale să se mărginească numai la o activitate culturală și sportivă", că se impunea. totodată, o muncă hotărîtă „pentru educarea morală și patriotică a maselor de muncitori". Intre aceste acțiuni desfășurate in bresle s-a impus cea de la 13 august 1939, cu peste o mie de participant, in cadrul căreia tovarășul Nicola.e Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au făcut să răsune cu curaj chemările partidului la făurirea frontului popular, eliberarea detinuților politici, regim politic in inchisori. îmbunătățirea stării materiale a oamenilor muncii.Amintiri ale unor tovarăși de luptă din acei ani conturează imaginea unui revoluționar acționind neinfricat. cu o mare putere de convingere, cu o autentică vocație a acțiunii revoluționare : „în cele ce ne sfătuia și invăta era atita dăruire pentru cauză, atita hotărire, incit eram cu toții convinși in adincul sufletelor noastre că trebuie să facem tot ce ne învăța, indiferent de sacrificii pentru cucerirea drepturilor noastre" — iși amintea unul dintre cei ce l-au cunoscut atunci.Pe temelia marii sale experiențe politico-organizatorice. a forței de mobilizare a cuvintului său, a neobositei sale puteri de muncă i s-a incredințat sarcina de a lucra pentru pregătirea temeinică a marii demonstrații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, in organizarea și desfășurarea căreia a avut, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu (Petrescu) un rol determinant. încredere pe deplin justificată, această demonstrație impunătoare constituind o mare bătălie revoluționară. Astfel o apreciau de fapt și documentele plenarei a Vl-a a partidului din iunie 1939 : „întru

rirea cu care iși îndeplinea sarcinile, maturitatea cu care a acționat pentru ca firele ce-i legau pe deținuți cu exteriorul să fie ferite de orice primejdii. Alte surse documentare vorbesc despre acele coruri de protest colectiv, care făceau să răsune pină departe peste localitățile din împrejurimi strigătele „Nu bateți, călăi I", „Vrem deschiderea celulelor !“, fapt care a impresionat profund pe locuitorii zonei. pe toți cei care, cum scria un ziar de epocă, erau convinși că : „Deținuții antifasciști, care putrezesc în temniți, care pătimesc in fel și chip in inchisori, au dus o luptă dc marc interes social, dc mare interes national. Ei au vrut să a- sigure o viață mai bună muncitorilor și țăranilor romani, mai puțină obidă, mai puțină asuprire, mai multă lumină, mai multă libertate, mai. multă dreptate". Rapoarte ale gardienilor il relevă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in fruntea unor acțiuni de protest împotriva samavolniciilor administrației, recunoscind, desigur fără voie, dar deosebit de ilustrativ pentru noi, cei de astăzi, dîrzenia și neînfricarea care îl caracterizau, capacitatea de a se ridica deasupra cotidienelor greutăți, în numele unui țel înalt — demnitatea omului. Alte mărturii documentare atestă prezența să la activitățile politice, la acțiunile cultural- educative, unde răsunau vibrante versuri eminesciene — „zdrobiți orinduiala cea crudă și nedreaptă" — ori ale lui Coșbuc — „Noi vrem pămînt" — acțiuni organizate și desfășurate cu atîta dificultate, dar care prin aceasta însăși iși înzeceau puterea de înrîurire' a conștiințelor, forța de penetrație în inimă și cuget. De a- ceea, cind in decembrie 1938, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ieșit de pe porțile Doftanei, s-a avîntat și mai hotărit in lupta revoluționară, chemat de mari șț imperative comandamente ale epocii : organizarea și unirea puterilor poporului in lupta împotriva fascismului și a războiului, pentru independența și integritatea tării.

nirile și demonstrațiile de 1 Mai pregătite de partid sub semnul mobilizării clasei muncitoare pentru apărarea țării împotriva fascismului (...), in conlucrare eu muncitorii social-democrați, au constituit o victorie de prestigiu obținută de P.C.R. pe linia făuririi unității de acțiune a clasei muncitoare, împotriva ofensivei patronale, fascismului și pericolului dc război". O neobosită activitate a desfășurat tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru reorganizarea mișcării revoluționare de tineret, pentru consolidarea structurilor acesteia, a legăturilor ei cu tinerii de la orașe și sate, fiind ales la Conferința națională a U.T.C. de la sfirșitul anului 1939 in fruntea organizației revoluționare de tineret.Urmărit cu cerbicie de aparatul represiv a fost arestat in iulie 1940 și Întemnițat la Văcărești, iar apoi la Jilava și Caransebeș. Și aici, ca și la Doftana, s-a impus prin diPzenia ținutei sale, numele său semnifi- cind pentru cei întemnițați nu numai curaj, neinfricare. ci și inalt exemplu de hotărire și voință de luptă. „L-am văzut pc tovarășul Nicolae Ceaușescu — iși amintea unul dintre cei inchiși în acei ani la Jilava — in zilele și nopțile teribile ale dictaturii antonesciene cind fiecare dintre noi știa că poate sfirși de la o oră la alta in fața plutonului dc execuție sau in camerele de tortură ale Siguranței. Dar chiar și in asemenea împrejurări, marele bărbat al României a dovedit aceeași tărie de caracter, a- ceeași capacitate extraordinară de organizare și îmbărbătare a tovarășilor săi". In anul 1943, cind expira sentința pronunțată împotriva sa, n-a fost însă eliberat, ci transferat în lagărul de la Tg. Jiu. Activitatea desfășurată, pe 'multiple planuri și sub diferite forme de militanții deținuți aici, a avut drept urmare spargerea „zidului tăcerii" pe care autoritățile ar fi

lucrări de artă dedicate activității revoluționare a tovarășului Nicoloe Ceaușescu, a
voit să-l ridice In jurul lagărului. Rapoarte oficiale erau nevoite să recunoască : „Internarea in lagăr a comuniștilor nu constituie o izolare a lor de restul societății și nici o piedică pentru continuarea activității". O recunoaștere care in ceea ce-1 privește pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ilustra participarea sa activă la elaborarea liniei politice a partidului de salvare a tării
„Tineretul este viitorul unui popor"Experiența revoluționară dobîndită în anii luptei ilegale, alesele calități morale, politice, organizatorice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu aveau să se afirme pe o treaptă mai înaltă in anii în care țara pornea să-și făurească un nou destin, in care poporul așeza temelii trainice orinduirii noi, socialiste. (în noul ev al țării, inaugurat în urmă cu 42 de ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat in fruntea U.T.C., a condus ampla acțiune de reorganizare pe baze legale a organizației revoluționare de tineret, pasiunea, patosul revoluționar, consecvența cu care, a militat in acest sens ,avindu-și trainic suport in luminoasa sa concepție privind rolul tinerei generații in viața poporului, in cadrul procesului revoluționar. „Tineretul este viitorul unui popor, spre cl iși îndreaptă privirea și speranța toți oamenii de știință și politici — scria tovarășul Nicolae Ceaușescu in ziarul „Scinteia" din 21 septembrie 1944. Cu energia și entuziasmul său, tineretul este o forță creatoare, care pusă in serviciul științei și progresului poate da un ajutor prețios pentru dezvoltarea economică, socială, politică și științifică a unui popor". Uustrind adincă sa cunoaștere a istoriei poporului, a luptei clasei muncitoare, in decursul căreia unitatea s-a dovedit un nesecat izvor de forță, tovarășul Nicolae Ceaușescu a militat in zorii noului timp al patriei, cu o neabătută consecvență pentru unitatea tineretului muncitoresc, ca o condiție vitală a prezenței sale plenare, viguroase in marea Liătălie a reconstrucției țării, in lupta pentru infrin- gerea fascismului, in asigurarea mersului nostru inainte pe făgașul inaugurat la 23 August 1944.Remarcabila sa contribuție In toate marile bătălii revoluționare ale vremii, abnegația și energia care il caracterizau și-au aflat o înaltă prețuire prin alegerea sa in octombrie 1945 la Conferința Națională a partidului în C.C. al P.C.R.In perioada ce a urmat, deosebit de grea și de complexă pentru poporul român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a îndeplinit funcții de mare răspundere în conducerea organizațiilor regionale de partid Dobrogea și Oltenia, iar apoi in conducerea economiei, armatei, partidului, aducindu-și contribuția cu nesecată pasiune și inepuizabil elan revoluționar la elaborarea Și înfăptuirea politicii partidului de edificare a noii orin- duiri. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a militat cu hotărire pentru întărirea forței și capacității partidului de a conduce procesul revoluționar — văzind in stringerea legăturilor acestuia cu masele o condiție hotă- ritoare a înfăptuirii rolului său politic con
Un strălucit conducător-o epocă 

de mărețe împliniriIn noua epocă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, sub impulsul gindirii novatoare și activității perseverente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, un suflu nou, proaspăt și creator a pătruns in toate sferele operei de făurire a noii orinduiri, punindu-se deplin in valoare marile virtuți ale socialismului, ca sistem social-politic, asigurindu-se descătușarea marilor energii ale poporului.S-a regindit în acești ani dintr-o perspectivă nouă, profundă și fertilă așezată pe temeliile rigorii științifice, întreaga problematică a construcției socialiste, înlăturindu-se șabloanele și tabuurile ideologice ce înăbușeau gindirea vie, creatoare, spiritul revoluționar. S-a făurit o vastă operă teoretică, purtind profund pecetea cutezanței creatoare, a originalității, adăugîndu-se patrimoniului gindirii și practicii revoluționare teze, concepte și soluții de mare valoare științifică.S-au pus în lucrare, in această perioadă, cele mai cutezătoare strategii de dezvoltare a țării, prin aplicarea cărora au sporit necontenit forțele de producție, avuția națională, puterea economică a țării. Strategia dezvoltării a inclus necontenit ca o componentă esențială modernizarea economiei naționale, conectarea hotărită Ia cele mai proaspete cuceriri ale geniului uman, ale revoluției tehnico-științifice, știința de

de la o catastrofă națională, la pregătirea marii zile a istoriei noastre — 23 August 1944, moment cu adinei rădăcini în istoria patriei, pregătit de întreaga luptă antifascistă din deceniul al patrulea, de mișcarea de rezistentă antihitleristă din anii războiului — expresie a adevărului fundamental că 23 August 1944 nu a . fost o opțiune a clipei, ci una a întregii noastre istorii.

ducător — pentru consolidarea politlco- organizatorică a fiecărei organizații de partid, pentru formarea profilului moral- politic al comuniștilor. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu scria in „Scinteia" din 23 aprilie 1957 : „Un mare rol in mobilizarea maselor la înfăptuirea programului trasat de partid și guvern revine organizațiilor de partid. Trebuie să acordam mai multă atenție îmbunătățirii, activității organizațiilor de partid in întreprinderi, în instituții, la sate ; să legăm mai strins activitatea de partid de activitatea economică, să întărim rolul organizațiilor de partid in economie și in toate domeniile de activitate ale statului. Să acordăm o atenție deosebită educării politico-ideo- logice a membrilor de partid, inarmindu-i cu învățătura marxist-leninistă, să desfășurăm o intensă muncă politică de educare a maselor largi populare, să combatem orice influență a ideologiei burgheze ; trebuie să întărim necontenit legăturile partidului cu masele". Dirz și activ promotor al democrației și legalității socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind marea însemnătate a lărgirii democrației socialiste, forța unei societăți în care poporul este unicul său stăpin, arăta în 1963 : „Participarea largă a maselor de oameni ai muncii la rezolvarea treburilor obștești, la elaborarea și înfăptuirea planurilor de stal, la conducerea vieții economice și social-culturale constituie o expresie a dezvoltării continue a democrației socialiste în (ara noastră, este un izvor al forței orinduirii socialiste, a statului democrat-popular".Prin întreaga sa activitate. pătrunsă de vibrant patos revoluționar, de spirit militant și principialitate comunistă, de fierbinte patriotism, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a impus în conștiința țării ca un remarcabil conducător politic, înzestrat cu mari calități politico-organizatorice. De aceea, în istoricul an 1965, alegerea sa în fruntea partidului a purtat girul opțiunii întregului partid, a întregului popor, a dat expresie încrederii unanime a oamenilor muncii că la vremurile noi pe care le trăia România se ridica din sinul poporului un mare cirmuitor de țară care va conduce națiunea spre piscuri mereu mai inalte de civilizație și progres.

venind o autentică forță de producție, aliat de nădejde și temelie trainică a tuturor eforturilor noastre.S-a cristalizat și perfecționat continuu un sistem de conducere democratică a societății, cu poporul și pentru popor ; in acest cadru s-au instituit forme noi de conducere democratică care asigură tuturor oamenilor muncii accesul efectiv și nemijlocit la actul de decizie la scara locală sau națională ; a devenit realitate statul democrației muncitorești-revoluționare. O componentă esențială a sistemului democrației noastre o constituie întilnirile de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu oamenii muncii, pe întreg cuprinsul țării, adopți n- du-se la fața locului soluții optime problemelor construirii noii orinduiri.S-a făurit chip nou și mindru așezărilor țării, s-au dezvoltat puternic dotările

tovarășei Elena Ceaușescu : ,,1 Mai 1939” (stinga), „Vizită de lucru” (dreapta)
edilitar-gospodăreștl șl social-culturale. Poporul a ctitorit lucrări de mare anvergură. ce-au schimbat însăși geografia patriei și care vor vorbi peste vreme despre mărețele Înfăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". Toate aceste mărețe împliniri socialiste atestă cu putere juste-

Erou al României, Erou al păciiIn desfășurarea lor tumultuoasă, anii pe care îi evocăm au forjat în focu-I nestins al vrerii de mai bine pentru propriul popor, de continuă inălțare a patriei, trăsăturile de excepție ale conducătorului partidului, al României socialiste, apreciat drept unul din marii lideri ai lumii contemporane, făuritor de istorie, autor șt promotor al unei politici internaționale de profund umanism, in deplină rezonanță cu interesele fundamentale ale tuturor națiunilor.Vasta și bogata sa activitate revoluționară stă pilduitoare mărturie a continuității prin ani a acestor trăsături. Credința fierbinte intr-o mai dreaptă așezare a lumii a constituit izvorul de apă vie, dătător de speranță, pentru tinărul revoluționar ce infrunta cu bărbăție, in urmă cu jumătate de veac, prigoana reacțiunii. Aceeași nestrămutată credință a călăuzit și călăuzește activitatea marelui om de stat angajat cu întreaga forță a personalității sale in apărarea celor mai arzătoare aspirații ale omenirii. Cel ce se remarcase din fragedă tinerețe prin pasiunea și dăruirea in lupta pentru apărarea intereselor maselor muncitoare, a drepturilor sacre ale poporului român și deopotrivă pentru apărarea intereselor muncitorimii, ale popoarelor de pretutindeni se va dovedi strălucitul ctitor de mai tîrziu al unei politici principiale și constructive, în care patriotismul și internaționalismul, activitatea internă și cea internațională se află intr-o perfectă simbioză. Cel ce se aflase printre organizatorii primelor acțiuni de masă antifasciste, intr-un moment în care nu peste tot era înțeles marele pericol ce se profila la orizontul vieții internaționale, se va manifesta mereu, peste ani, ca un ferm adversar al agresiunii și războiului, ca un neobosit promotor al păcii. Cel ce în timpuri grele, de temniță si teroare, iși păstra neclintit optimismul prin marea sa încredere în popor. în forța transformatoare a acțiunii unite a tuturor popoarelor lumii, va îmbogăți cu elemente și valențe noi, originale, teza materialismului dialectic și istoric potrivit căreia popoarele sint adevăratele făuritoare ale istoriei, fundamentind un concept de amplă deschidere asupra unității și solidarității-de luptă a popoarelor, a forțelor înaintate din întreaga lume.Admirația cu care țara noastră este privită azi în lume, interesul viu cu care este așteptat cuvintul ei în marile probleme ce preocupă umanitatea, respectul și considerația cu care este rostit numele ei, intr-o simbolică alăturare cu cel al tovarășului Nicolae Ceaușescu, luminează politica de amplă deschidere internațională inițiată după Congresul al IX-lea, de cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost învestit cu supremele răspunderi in partid și în stat. O politică ce a dus, sub impulsul său hotăritor, la dezvoltarea amplă, fără precedent, a relațiilor cu celelalte state ale lumii, implicind depășirea unor divizări artificiale, inițierea unor acțiuni de pionierat în normalizarea relațiilor interstatale. O politică așezată statornic pe principiile noi, ale respectului independenței și suveranității naționale, egalității depline in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — principii pentru a căror întronare și generalizare secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii a militat și militează neabătut.Momente de relief ale acestei largi deschideri planetare le-au constituit marele număr de întîlniri și contacte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, la București, sau de-a lungul unor itinerarii istorice, cu prilejul vizitelor, întreprinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări de pe diferite continente, conducătorul partidului și statului nostru fiind un consecvent promotor al dialogului păcii, prieteniei și colaborării între popoare. Astăzi, in preajma marii noastre sărbători naționale, rememorind momentul de acum 50 de ani, cind intre zidurile cumplite ale Doftanei era întemnițată una din marile conștiințe ale poporului, un revoluționar cu destin istoric, tovarășul Nicolae Ceaușescu, - evocăm destinul exemplar al unui mare erou comunist ale cărui strălucite calități morale și politice s-au forjat sub steagul partidului, in focul unor grele bătălii revoluționare, și care astăzi conduce cu demnitate, cutezanță revoluționară și inaltă principialitate poporul spre culmile visate ale viitorului său comunist.

tea liniei politice a partidului nostru, dau expresie forței de creație a unui popor liber, deplin stăpîn pe soarta sa, care-și construiește de sine stătător prezentul demn de acești ani eroici și glorioși, așe- zind un trainic fundament pentru un viitor și mai măreț.

Ceea ce s-a impus atenției a numeroși oameni politici, biografi, analiști ai operei teoretice și practice a președintelui României. a fost claritatea ideilor și concluziilor desprinse din analiza cumpănită, științifică a fenomenelor și evoluțiilor de pe arena mondială, calități ce i-au atras aprecierea de mare ginditor al lumii contemporane, cu un profund sentiment al istoriei. Pe baza unei asemenea analize, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat concepte noi, originale, aducind contribuții de un larg ecou internațional la cristalizarea de soluții juste și viabile In cele mai arzătoare probleme ale epocii.In conștiința universală a acestui sfîrșlt de mileniu s-au impus cu putere contribuțiile de primă importanță ale președintelui României la promovarea marii cauze a dezarmării și păcii, abnegația și pasiunea revoluționară în reliefarea uriașului pericol ce pindește umanitatea in era nucleară, inițiativele și demersurile sale pentru înlăturarea primejdiei iminente a distrugerii civilizației, a înseși condițiilor vieții pe planeta noastră. Vasta și prodigioasa sa activitate, strălucitele și permanentele inițiative pentru pace au determinat o largă recunoaștere internațională, i-au adus tovarășului Nicolae Ceaușescu nobilul titlu de „Erou al păcii". Cronica acestor ani va consemna la loc de cinste rolul de deosebită importanță al tovarășului Nicolae Ceaușescu in afirmarea procesului de înfăptuire a securității europene — prin contribuțiile concrete la crearea climatului organizării istoricei Conferințe pentru securitate și cooperare in Europa, la elaborarea Actului final de la Helsinki, prin propunerile și inițiativele vizind transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și chimice. Tot astfel cum se bucură de o profundă stimă și recunoaștere eforturile consecvente ale României, ale conducătorului ei — concretizate in programe concrete de măsuri in direcția edificării unei lumi a dreptății și echității, in care să fie lichidate vechile rinduieli, bazate pe exploatarea și asuprirea altor popoare, printr-o nouă ordine economică internațională, întemeiată pe justiție și echitate, care să favorizeze progresul multilateral al tuturor națiunilor. In același spirit, manifestînd aceeași înaltă răspundere pentru prezentul și viitorul umanității, România, promovînd concepția președintelui ei. este prezentă la dezbaterea tuturor marilor probleme ale lumii de azi, acționind pentru soluționarea lor potrivit intereselor și aspirațiilor tuturor popoarelor.întreaga activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu este străbătută ca de un fir roșu de ideea unității și solidarității. Acționind pentru înfăptuirea misiunii sale istorice, reunind într-o strinsă unitate toate forțele națiunii, Partidul Comunist Român a acordat și acordă totodată o mare importanță întăririi unității și solidarității militante a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, a conlucrării tuturor forțelor progresiste — poziție validată de viață ca o chezășie 
a afirmării unei politici noi, democratice, de pace, independență și progres, a împlinirii năzuințelor celor mai fierbinți ale întregii umanități.
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DIN MARILE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE ÎN ANII LIBERTĂȚII NOASTRE

MĂRTURII ELOCVENTE ALE PREȚUIRII MUNCII, 
ALE PREȚUIRII OMULUI

PESTE 15 MILIARDE DE LEI investite, în ultimele două decenii, pentru dezvoltarea și modernizarea 
stațiunilor de odihnă și tratament

Aspect din moderna stațiune montanâ Poiana BrașovComplexul balnear al sindicatelor din Covasna Complexul bolnear al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din Serata Monteoru, județul Buzău

■1k■ Imagine din cunoscuta stațiune balneo-climaterică Bâile Felix
In politica statului nostru dreptul la muncă este asociat strins dreptului la odihnă. Lucru firesc, pentru că tot ce s-a înfăptuit în cele patru decenii, care au urmat acelui august eroic, este rodul muncii neîntrerupte, a eforturilor deosebite depuse de clasa muncitoare, de țărănime, de toți oamenii muncii. Iar dacă, astăzi, România socialistă se prezintă in lume cu fruntea sus, ca o țară independentă și suverană, cu o industrie și o agricultură moderne, în plină dezvoltare și înflorire, cu minunate condiții de afirmare pentru știință și cultură, cu un chip nou al tuturor așezărilor ei, aceasta se datorește efortului propriu al întregului popor. De aceea, în societatea noastră, munca este o onoare, iar rezultatele ei sînt cinstite, in fiecare an, prin acordarea de înalte distincții.Cum e și firesc, celui ce timp de un an șl-a pus priceperea și puterea în slujba societății, legile țării îi dau dreptul la odihnă, asigurîndu-i-se, totodată,

condițiile materiale necesare pentru a-șl petrece concediul în una din numeroasele stațiuni, aflate la munte sau la mare, pentru a căror dezvoltare și modernizare statul a investit sume importante. Anual, milioane de oameni ai muncii, cu familiile lor, beneficiază de binemeritate concedii de odihnă în stațiuni.Este o realitate de care oricine se poate convinge vizitînd, chiar în aceste zile, litoralul, stațiunile balneoclimaterice din țară. Este o realitate pe care cu mîndrie o evocăm, ca pe o mărturie concretă a grijii partidului și statului nostru pentru om, acum, în preajma marii sărbători naționale de la 23 August, în anul celebrării a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român și a 21 de ani de la Congresul al IX-lea - eveniment istoric, hotărîtor pentru destinele României moderne, cînd în fruntea partidului și a țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și respectat fiu al poporului, al partidului nostru.
O IMPETUOASA dezvoltarea TUTUROR STAȚIUNILOR. Printre marile realizări ale anilor noștri se numără și crearea unei puternice baze materiale pentru odihnă și tratament, la munte și la mare, în preajma izvoarelor de apă minerală și a lacurilor cu nămoluri terapeutice, adăugind frumuseților naturii condiții de confort și de refacere a puterii de muncă, a sănătății oamenilor muncii. Stațiunile vechi au fost dezvoltate și modernizate, altele noi au fost construite. Sume considerabile au fost investite pentru realizarea edificiilor destinate odihnei celor ce muncesc șl familiilor lor.Pentru a ilustra amploarea acestor investiții, îndeosebi în ultimele două decenii, să apelăm la cîteva exemple : Băile Felix și-au sporit, în această perioadă, capacitatea de circa 7 ori, Căciulata de 4 ori, Vatra Dornci, Băile Herculane de 2 ori, prin construirea de mari hoteluri, baze de tfatament moderne. Să mai precizăm că și localitățile cîndva „la modă" s-au dezvoltat considerabil. Dacă luăm ca punct de reper anul 1938. Sovata este, în prezent, de 16 ori mai încăpătoare, Tușnadul de 14 ori. Slănicul Moldova de 8 ori, Govora de 6 ori.Au apărut stațiuni noi, unele de renume internațional cum este Poiana Brașov, apoi cele de la Durău, Semenic, Covasna, Crivaia, ca să nu mai vorbim de litoral unde o întreagă salbă de adevărate perle — Neptun, Olimp, Venus. Saturn — se înșiră pe țărmul românesc al Mării Negre, ceea ce face posibilă vacanța a sute șl sute de mii de oameni ai muncii pe serie. Din 1965 și pină în prezent, capacitatea de cazare a stațiunilor a sporit de 3,2 ori 1 Litoralul a înregistrat, in a- ceeași perioadă, o creștere a capacității de 4 ori !Iată doar cîteva argumente ce atestă grija partidului și statului nostru pentru ca dreptul la odihnă să devină faptă, realitate de necontestat.PRIORITATE MUNCITORILOR. La Comitetul sindicatului de la cunoscuta uzină bucureșteană, producătoare de utilaj chimic „Grivița roșie", de două ori distinsă cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste", sosesc aproape zilnic ilustrate de la cei plecați la odihnă și tratament cu bilete primite prin sindicat. For

jorul Ștefan Vintilescu cu soția și ea muncitoare tot aici — trimite salutări din Techirghiol, sudorul Dumitru Ionescu este, cu familia, la Sovata, Elena Chira, laborantă C.T.C. scrie din Căciulata, Gheor- ghe Pantazi, electrician, din Tușnad, Radu Valentin și Nicolae Oprișan electricieni, din Eforie Sud.— Sute de oameni ai muncii beneficiază de bilețe, îndeosebi la 
r
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UN DREPT GARANTAT PENTRU TOB CEI CE MUNCESC
Prin articolul 19 din Constituția Republicii Socialiste 

România este consfințit dreptul la odihnă al celor ce mun
cesc, se garantează concediul anual plătit.

Dreptul la odihnă este una din cuceririle revoluționare 
ale partidului comuniștilor, partidul clasei muncitoare, ale 
socialismului. In vechile legi, oglindind interesele fostelor 
regimuri, nu exista un drept al muncii, totul fiind lăsat 
la discreția patronilor. Puținele referiri — ‘aflate sub 
denumirea de „contract" — în dreptul civil erau discrimina
torii, dezavantajînd net pe muncitori.

Astăzi, milioane și milioane de oameni ai muncii benefi
ciază de concedii anuale plătite, de cadrul optim oferit de 
puternica bază materială existentă in cele aproximativ 200 
de stațiuni și localități de la munte și mare, în preajma ce
lor mai renumite izvoare sau alte mijloace naturale de în
grijire a sănătății, de refacere a puterii de muncă.

tratament, ne spune tovarășul Nicolae Florea, președintele comitetului sindical. Alții, destul de numeroși, apelează la agențiile de turism. Și mai numeroși sînt posesorii de autoturisme — avem tineri muncitori ce nu au împlinit 25 de ani și posedă deja autoturism — care cutreieră țara, în concediu, pe patru roți. Rar om care să stea acasă în vacanță, cind i se deschid atîtea posibilități.La Consiliul Central al U.G.S.R. aflăm că, în acest an, prin sindicate au plecat sau urmează să plece — în stațiuni — circa o jumătate de milion de oameni ai muncii. O bună parte dintre aceștia — 220 000 în capacitățile proprii. Și iată, a sosit momentul să precizăm că sindicatele din România, din fondurile lor, au 

ridicat numeroase complexe sana- toriale moderne, dotate cu baze de tratament, In cele mai renumite stațiuni de cură balneară sau de odihnă. La început au fost două construcții — la Eforie Nord și la Sovejă, însumînd 325 de locuri. A urmat, apoi, construcția primului mare complex de 1 000 de locuri la Băile Felix, a celorlalte, care formează o bogată „zestre" de edificii 

*

moderne. In ultimii ani s-a dat în folosință un complex cu 400 de locuri la Govora, iar la 20 iunie anul acesta și-a primit oaspeții un grandios edificiu cu 1 000 de locuri la Băile Felix. Mai sînt în lucru, cu termene apropiate — unul la Olă- nești (800 de locuri) și două pavilioane însumînd 600 de locuri la Voineasa (județul Vîlcea). De reținut și dublarea capacității taberei de copii de la Năvodari, de la 6 000 la 12 000 de locuri pe serie, unde fiii și fiicele oamenilor muncii petrec vacanțe de neuitat.o „premiera- t țArani la ODIHNA. Cei care munceau pă- mîntul șl dădeau țării pîine, nici cu gîndul nu ajungeau la luxoasele și inaccesibilele stațiuni de odihnă, 

sau în cele în care și-ar fl putut tămădui bolile acumulate Intr-o viață de muncă necurmată, în ploile reci ale primăverii și toamnei, sub arșița soarelui verii. ’Ca urmare directă a socializării agriculturii, a creșterii potențialului economic al unităților agricole cooperatiste a devenit posibilă construirea, din fondurile aprobate de adunările generale ale cooperatorilor, a unor complexe sanatoriale pentru țărani. în 1971 a fost dat în folosință primul, e drept, mai modest, cu 100 de locuri, la Olănești. în prezent sînt 12 (ultimul la Moneasa-Arad cu 200 de locuri), cu o capacitate, pe serie, de peste 2 300 de persoane, ceea ce, la nivelul unui an, înseamnă 44 000 de cooperatori care-și îngrijesc sănătatea in aceste complexe ridicate din banii lor.în acest cincinal, după cum sîntem informați la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, construcțiile de acest fel vor continua. Sint începute lucrările unor noi complexe în stațiunile 1 Mai, Olănești, Covasna și Pucioasa, cu cite 200 de locuri ; mai sînt prevăzute baze de tratament proprii, pe lingă sanatoriile existente, la Lacu Sărat, Sărata Monteoru și Bu- ziaș ; edificii noi vor prinde contur, în anii ce urmează, Ia Techirghiol, Sîngeorz și Praid. Interesant de reținut că o bună parte din cuantumul biletului de trimitere la tratament este suportat de cooperativa agricolă, în unele cazuri chiar integral.VACANȚELE TINEREȚII. Ca o expresie concretă a dragostei cu care conducerea partidului înconjoară tînăra generație, printr-o hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a luat ființă Biroul de Turism pentru Tineret, acordîndu-i-se și baza materială necesară. Firește, tinerii sînt întîl- niți in toate stațiunile. Dar, in cele proprii, programul de vacanță, acțiunile educative și distractive ce se organizează sînt adaptate cerințelor vîrstei tinere, dinamismului ce o caracterizează, setei de cunoaștere.
j INVESTIȚII DE LA BUGET PENTRU SPORIREA j 
i CAPACITĂȚILOR DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT j
J Ultimele două decenii au marcat — și in domeniul dez-
’ voltării și modernizării stațiunilor de odihnă și tratament — i 
1 un salt important. Au apărut stațiuni noi, al căror „act de i 

naștere" a fost semnat, în anii ce au urmat Congresului al ;
\ IX-lea al partidului. '
\ • S-au investit, in această perioadă, circa 15 miliarde 1
t de lei, suma destinată investițiilor in anul 1986 fiind cu 25
. la sută superioară celei de anul trecut. ț
’ • Capacitatea stațiunilor de odihnă și tratament a eres- \
’ cut față de 1965 de 3,2 ori ; pe litoral — de 4 ori ; in sta- i 
\ țiunile montane și in cele balneare — cu 40 la sută. ,
lj • Două milioane de persoane au participat, in primul ' 

semestru al anului, la diferite acțiuni turistice, de petrecere ’ 
ț a timpului liber in mod distractiv și recreativ.

SE ÎMBOGĂȚEȘTE REȚEAUA LOCURILOR DE POPAS
Urmare firească a creșterii, an de an, a numărului pose

sorilor de autoturisme, s-a dezvoltat o întreagă rețea de 
locuri de popas. Pentru ei, ca și pentru numeroșii drumeți 
iubitori ai ieșirilor în aer liber la sfîrșit de săptămină Coo
perația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor a 

l| pus la dispoziție un mare număr de unități așezate in locu-

A
I
i-

rile cele mai pitorești.
• In ultimele două decenii, numărul hotelurilor, motelu

rilor, hanurilor, cabanelor și popasurilor a sporit de 7 ori : 
de la circa 40 in 1965, la aproape 300 in prezent.

• In ultimii ani s-au dat în folosință obiective noi, din
tre care amintim : un hotel cu 230 de locuri in Satul de va
canță de la Mamaia, complexele Odobești (Vrancea), Vă
lenii de Munte (Prahova), hanurile de la Săvirșin (Arad), 
Reci (Covasna), Murighiol (Tulcea), Oreavu — Rm. Sărat și 
multe altele.

Cea mai Importantă dintre aceste stațiuni ale „vacanțelor tinereții" este Costinești — gazda a peste 150 000 de tineri pe sezon și a unor manifestări cultural-artistice de prestigiu. La fel de solicitate, pentru condițiile pe care le oferă sint și „microstațiunile" din Deltă, pe malul lacului Roșu, la Bușteni, Pi- riul Rece, Izvorul Mureșului, Șuior (Maramureș), Gura Văii (Mehedinți), Geoagiu-Băi și Valea de Pești. Total capacitate — 7 000 de locuri pe serie, adică 190 000 de beneficiari pe an. Cine sînt aceștia ? Cea mai mare parte sînt tineri muncitori, țărani, studenți și elevi, specialiști în cele mai diferite do

Noul stadion „Jiul" din Petroșani

menii, dornici să petreacă vacanța într-o ambianță specifică.Pentru vacanțele itinerante, mult apreciate de cei tineri, B.T.T. dispune de hoteluri în 18 reședințe de județ, integrate caselor de cultură ale tineretului, pentru cazarea grupurilor participante la diferite excursii cu caracter educativ, la acțiuni turistice complexe ce însumează, anual 4,5 milioane de tineri.Pagina de față redă numai cîteva din nenumăratele instantanee și aspecte carfe ilustrează preocuparea consecventă, grija stăruitoare a partidului nostru comunist, a conducătorului său stimat și iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față 

de asigurarea drepturilor constituționale la muncă și la odihnă, acor- dîndu-se cea mai mare atenție refacerii puterii de muncă și menținerii sănătății oamenilor. Documentele Congresului al XIII-lca al partidului prevăd o creștere a numărului celor ce vor beneficia de odihnă și tratament în stațiuni.Sînt realități ce contrastează izbitor cu trecutul de care, fără regret, ne-am despărțit acum mai bine de patru decenii și pe care ne mîndrim să le evocăm, acum, în ajunul sărbătorii naționale a poporului nostru.
Rodlca SER B AN
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capacitatea stațiunilorfațăde1965

DE PESTE 3 ORI a crescut

de odihnă și tratament prin sindicate/ f
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CIRCA 500000 de oameni ai muncii 
vor beneficia în acest an de bilete
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

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

de participanții la adunarea festivă 
consacrată „Zilei presei române"
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu cele mai alese sentimente, cu profund devotament și inaltă prețuire, participanții la adunarea festivă dedicată „Zilei presei române" vă aduc, in numele tuturor ziariștilor comuniști din România, al tuturor lucrătorilor din presa noastră, un vibrant omagiu, expresia admirației și stimei ce vi le purtăm, asemenea întregului popor, pentru îndelungata și exemplara activitate revoluționară, de peste o jumătate de veac, pentru strălucitul exemplu de militant comunist, pentru viața de luptă și dăruire prin care v-a(i ilustrat ca un mare și înflăcărat patriot, slujind cu abnegație și pilduitor curaj partidul, cauza libertății și independenței patriei, cauza socialismului, de- dieîndu-vă, cu o energie inepuizabilă, ridicării României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.în acest moment deosebit pentru munca șl viata noastră, a ziariștilor, fngăduiți-ne, mult stimate tovarășe secretar general, să dăm glas nețărmuritei noastre satisfacții, a tuturor ziariștilor, pentru faptul că in fruntea partidului și a țării vă aflați dumneavoastră, erou legendar al unui popor de eroi, deschizător de orizonturi tot mai largi în istoria patriei noastre, militant exemplar pentru împlinirea mărețelor idealuri ale națiunii române, conducător cu inegalabile calități.Printr-o coincidență ale cărei semnificații ne îndeamnă la o și mai puternică responsabilitate față de calitatea muncii noastre, sărbătorirea în acest an a „Zilei presei române" are loc la împlinirea a 50 de ani de eind, pentru memorabilul dumneavoastră curaj revoluționar, la 15 august 1936, printr-o sentință nedreaptă, ați fost întemnițat. între zidurile Doftanei, unde incă o dată ati dovedit remarcabilele calități politice și organizatorice, dirzenia și clarviziunea revoluționară.Asemenea întregului nostru popor, acum, în preajma marii noastre sărbători naționale, ziua de 23 August, ziariștii din România iși reafirmă, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, voința de a urma luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de a fi la înălțimea încrederii ce ați acordat-o presei in toți anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului, de cînd, în fruntea țării și a partidului, conduceți cu clarviziune și strălucire opera istorică a poporului român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.Pentru toate mărețele înfăptuiri, pentru cutezătoarele obiective de viitor, gindurile și sentimentele de inaltă considerație și respect ale poporului român se îndreaptă către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul ilustru al partidului și statului nostru, către stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in semn de cald omagiu adus însuflețitoarei activități pe care o desfâșurați pentru noi și istorice izbinzi pe drumul eroic al revoluției și construcției socialiste, spre binele și prosperitatea patriei noastre.Acum, la sărbătoarea presei române — se spune in încheierea telegramei — cînd se împlinesc 55 de ani de la apariția primului număr al „Scîntcii", vă rugăm să ne îngăduiți, mult stimate tovarășe secretar general, ca, in numele tuturor lucrătorilor din presă, să dăm expresie legămintului comunist de a acționa — în spiritul politicii partidului, al viziunii dumneavoastră larg cuprinzătoare — pentru a conferi paginilor presei, emisiunilor de radio și televiziune o mereu mai inaltă expresivitate și putere de convingere, pentru a fi la înălțimea subiectelor generoase pe care le oferă realitatea muncii și împlinirilor țării. Ne angajăm să acționăm și în viitor pentru ca, prin fiecare număr de ziar, prin fiecare emisiune de radio și televiziune, să popularizăm larg exemplul mobilizator al fruntașilor, experiența înaintată, să contribuim la angajarea tuturor energiilor tării la o muncă de calitate, mereu mai eficientă, să sprijinim activ munca plină de dăruire și abnegație patriotică a întregului popor, strins unit în jurul partidului, al marelui Erou al Patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea sarcinilor mobilizatoare ale celui de-al optulea cincinal, a istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIII-Iea, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Vineri a avut loc In Capitală adunarea festivă consacrată „Zilei presei române" și celei de-a 55-a aniversări a apariției primului număr al ziarului „Scînteia", Organizată de Consiliul ziariștilor, la adunare au participat ziariști din presa centrală, Agenția română de presă „Agerpres" și Radioteleviziune, muncitori tipografi, 'activiști de partid și de stat, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.In cadrul adunării festive au fost subliniate semnificațiile evenimen

DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR FRUNTAȘE 
■> > >

IN ÎNTRECEREA socialistă

Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii 
de la întreprinderea electrocentrale „Porțile de Fier'1întreprinderii electrocentrale „Porțile de Fier" — unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — i-au fost decernate, vineri, în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, „Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, pentru ocuparea locului I pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1985.într-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare patriotică, parti- cipanții la adunare au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă, in care se spune :Acordarea, pentru a doua oară, a Înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste" întreprinderii electrocentrale „Porțile de Fier" oferă ener- geticienilor din centrala luminii, monumentală operă a epocii de aur pe care cu îndreptățită mindrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu", fericitul prilej de a-și exprima recunoștința sinceră, sentimentele de aleasă stimă și profund respect față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general.
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 august (ora 21) — 19 au

INFORMAȚIIBASCHET. In competiția internațională feminină de baschet „Cupa Mării Negre", ce se desfășoară in Sala sporturilor din Constanța, echipa României a obținut ieri a 4-a victorie, intrecind cu scorul de 68—- 61 (38—31) selecționata Poloniei. Alte rezultate : Franța — R.P.D. Coreeană 64—62 (41—36) ; Selecționata orașului Riga — Finlanda 71—68 (42—37) ; Spania — R.P.D. Coreeană 58—52 (37—27). întrecerile continuă astăzi.BOX. în cea de-a doua gală semifinală a campionatului balcanic de box pentru juniori de la Brăila, în limitele categoriei semimijlocie, Petre Buliga (România) l-a întrecut prin KO tehnic pe iugoslavul Dra- 

tului aniversat și s-au relevat sarcinile de mare răspundere ce revin presei, tuturor ziariștilor, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XIII-Iea Congres al partidului.în încheiere, într-o atmosferă de puterriică angajare patriotică, participanții la adunarea festivă au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

pentru inestimabila contribuție pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și stalului nostru.Mindri de a fi contemporanii marelui ctitor de țară nouă, noi, energeticienii de la „Porțile de Fier", puternic mobilizați de sarcinile, indicațiile și orientările date de dumneavoastră, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că acționăm cu răspundere comunistă pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, că aplicăm cele mai corespunzătoare măsuri pentru creșterea gradului de continuitate in funcționarea instalațiilor energetice și utilizarea cu maximă eficiență a debitului Dunării, precum și exploatarea cit mai rațională și economică a cascadei de lacuri din acumularea Cerna-Motru- Tîsmana.Mulțumindu-vă respectuos pentru înalta apreciere pe care o dați muncii noastre, oamenii muncii de Ia „Porțile de Fier" vă adresează, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, urarea fierbinte, muncitorească, să ne trăițl ani multi și fericiți pentru binele patriei și poporului român.
gust (ora 21). In țară: vremea se va în
călzi. Cerul va fi variabil, favorabil 
averselor locale de ploaie in vestul, nor
dul și centrul țării, la deal șl Ia munte. 
Temperatura aerului va fi cuprinsă, 
ziua, între 26 șl 34 grade, iar noaptea 
între 7 șl 17 grade. Dimineața, ceață 
slabă, la munte și în depresiuni.

SPORTIVEgan Tomasevici. La aceeași categorie, Stoian Dimitrov (Bulgaria) a ciștigat prin abandon meciul cu Oz- demir Hasan (Turcia). în limitele categoriei ușoară, P. Vastag (România) și-a adjudecat victoria in fața pugilistului grec Panaiotis Ducos. Finalele, pentru care sînt calificați nouă pugiliști români, vor avea loc astăzi, cu începere de la ora 17, la arena de box din Brăila.ȘAH • După zece runde, tn turneul internațional feminin de șah de la Băile Herculane conduc Dana Nuțu (România) și Svetlana Matveeva (U.R.S.S.). cu cite 7.5 puncte, urmate de Lidia Semenova (U.R.S.S.) — 7 puncte, Gisela Fischdick (R.F. Germania) — 6 puncte etc.

în cinstea marii sărbători de la 23 August
u

5Marea noastră sărbătoare națională de la 23 August este omagiată în întreaga țară prin manifestări politico-educative organizate pe platforme industriale, in întreprinderi și instituții, așezăminte de cultură. La Muzeul de istorie și artă al municipiului "BUCUREȘTI și întreprinderea de mecanică'fină din Capitală au avut loc, vineri, expuneri ce au subliniat însemnătatea epocală a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, eveniment care a marcat începutul unei noi ere în istoria poporului român. Mărturii ale luptei revoluționare, antifasciste și antiimperia- liste a poporului nostru au făcut obiectul unei expuneri la Casa 'de cultură a sectorului 1 din Capitală, manifestare desfășurată sub genericul „23 August 1944 — 23August 1986 — itinerare de glorie și nemurire".„Zilele cărții social-politice* * au continuat cu noi întîlniri Cu cititorii, organizate la întreprinderea „Republica" din Capitală, Casa de cultură a sindicatelor din Satu Mare, Clubul tineretului din Turda și Casa de cultură din Sebeș- Alba, manifestări realizate cu concursul editurilor Științifică și enciclopedică, Militară și Dacia. (Agerpres).

• Nemuritorii: VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Explozia: DACIA (50 35 94) — 9;
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;

Ziua de 23 August este tntîm- pinată in întreprinderile, instituțiile și așezămintele de cultură din județul SATU MARE prin numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice. Astfel, in municipiul Satu Mare, la întreprinderea de prelucrare a lemnului, a fost prezentată expunerea „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — cotitură hotărîtoare în dezvoltarea României socialiste". De asemenea, la întreprinderea „Solidaritatea" s-a prezentat expunerea „Contribuția activă a României la în- fringerea Germaniei hitleriste", iar la cooperativa „Unirea", expunerea „Partidul Comunist Român — organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944". în orașul Cărei s-a desfășurat simpozionul pe tema „Dezvoltarea impetuoasă a orașului nostru in -Epoca Nicolae Ceaușescu»". Casa municipală de cultură Satu Mare găzduiește în aceste zile două manifestări de amploare : un concurs de poezii dotat cu premii, intitulat „Vers sătmărean — fierbinte gind de țară", și un concurs de interpretare de muzică tinără sugestiv intitulat „Cîntec în August", în care evoluează interpreți și formații artistice din întreprinderi și instituții. (Octav Grumeza).La cluburile muncitorești și așezămintele culturale, în întreprinderi și instituții din județul ARAD continuă să aibă loc, în cinstea zilei de 23 August, ample manifestări politico-ideologice și cultural-educative, la care participă numeroși oameni ai muncii. Sub genericul „Partidul Comunist Român — organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Contribuția activă a României la infringerea Germaniei hitleriste", la Muzeul județean din Arad a avut loc un amplu simpozion organizat de secția de propagandă a Comitetului județean Arad al P.C.R. Au fost evocate emoționante file din cronica istoricului eveniment petrecut acum 42 de ani, care a deschis o nouă eră de ample transformări revoluțio
(Urmare din pag. I)de la constatarea că In decursul întregii istorii a poporului nostru de fiecare dată cind neatir- narea a fost in primejdie s-a produs o solidarizare a tuturor forțelor social-politice ale societății românești sub steagul luptei de apărare a independenței. Victoriile militare ale Wehrmachtului1 în faza „războ- iului-fulger" (1939—1941) asiguraseră Reichului hitlerist hegemonia pe continentul europeăn și-i dăduseră posibilitatea de a aservi și amputa țările intrate sub călcîiul său de fier. Apărarea independenței naționale și a integrității teritoriale fuseseră obiectivele principale ale politicii externe a României de-a lungul celor două decenii interbelice, iar amenințarea cea mai gravă venise tocmai din partea Germaniei lui Hitler, România fiind, in primăvara anului 1933, prima țară asupra căreia s-au exercitat presiunile Berlinului pentru a o constrînge să modifice politica ei externă intr-un sens favorabil intereselor celui de-al treilea Reich. Rezistența consecventă a României față de presiunile și acțiunile Germaniei naziste nu a putut fi frîntă decit in momentul cînd cbntextul internațional — în a cărui formare un rol nefast a jucat politica de cedare și de înțelegere cu agresorul hitlerist, practicată de unele state europene — a dat Germaniei hitleriste mijloacele de putere pentru a-și subordona România.Violarea suveranității naționale a României și favorizarea de către Reichul nazist a amputării ei teritoriale au creat condițiile prielnice instaurării regimului de dictatură militaro-fascistă și apoi, în iunie 1941. de obligare a României să participe Ia războiul antisovietic. In acest cadru intern și internațional, Partidul Comunist Român a considerat că restabilirea independenței naționale este obiectivul primordial, capabil să unească la luptă întregul popor și, în același timp, să constituie premisa de bază pentru viitoarele transformări revoluționare ale structurilor societății românești. Fixînd drept țel suprem restaurarea suveranității naționale. Partidul Comunist Român s-a integrat unei tradiții de vechime multiseculară, devenită o componentă esen

nare în societatea românească. „Fapte de lumină in -Epoca Nicolae Ceaușescu»", „Eroi au fost, eroi sint încă", „Contribuția Aradului la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944“ — sint alte generice sub care au fost și continuă să fie organizate in aceste zile la Arad, Curtici și în alte localități simpozioane, evocări patriotice, mese rotunde. Acestora li se adaugă și complexul de acțiuni intitulat „Literatura so- cial-politică — factor important în procesul educației revoluționare a oamenilor muncii", acțiuni organizate în aceste zile de către Biblioteca județeană din Arad în localitățile Nădlac, Pîncota, Vinga, Ze-

AUGUSTrind, Șicula, Sîntana, Gurahonț și altele, fiind urmate de expoziții de carte social-politică. (Constantin Simion).„Actul revoluționar al poporului român de la 23 August 1944", „Epoca Nicolae Ceaușescu, epocă de grandioase împliniri ale poporului român" au fost temele simpozioanelor desfășurate la casele de cultură din orașele Toplita și Gheorgheni, județul HARGHITA. La clubul „Minerul" din Bălan, pe platforma Uzinei de fier din Vlă- hița, în centrele muncitorești t Gă- lăuțaș și Ditrău, în alte unități economice continuă ciclurile de manifestări omagiale înscrise sub titlul : „23 August — pagină de glorie in istoria poporului român".Mii de tineri din întreprinderi industriale și de la sate sînt antrenați la concursul „Cine știe ciști- gă“ pe temele „23 August 1944, actul libertății noastre", „Eroi ai luptei pentru libertate și independență", precum și „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca grandioaselor împliniri ale poporului nostru". Dezbateri, mese rotunde, spectacole artistice, cicluri de filme documentare au avut loc în ultimele zile în numeroase localități rurale harghitene. (Agerpres).în toate localitățile județului CĂLĂRAȘI, apropierea marii sărbători naționale de la 23 August prilejuiește desfășurarea unor multiple acțiuni politico-educative și cultural-artistice menite să evoce lupta eroică a poporului român pentru unitate, libertate și independență națională, rolul hotărîtor al Partidului Comunist Român în ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres. In cluburile muncitorești, la căminele culturale, biblioteci și case de cultură au loc simpozioane, dezbateri, conferințe, ' schimburi de" experiență, expuneri, spectacole, prin care miile de oameni ai muncii aduc un 
țială a gîndirii politice românești și s-a manifestat ca o forță politică organic integrată societății românești.Este meritul comuniștilor români de a fi înțeles, în anii 1939—1941, cind in mișcarea comunistă internațională, ca urmare a unor directive greșite ale Cominternului, au apărut confuzii și s-au făcut aprecieri eronate asupra responsabilităților declanșării celui de-al doilea război mondial, că imperialismul hitlșrist nu poate fi absolvit de răspunderea pentru dezlănțuirea uriașului măcel și că el reprezintă o amenințare teribilă pentru țara noastră. Platforma adoptată in decembrie 1940

ORIGINALITATE Șl SPIRIT CREATOR
„Drumul de salvare a poporului român" chema la luptă împotriva transformării țârii intr-o simplă anexă a Germaniei hitleriste ; în documentul adoptat la 15 ianuarie 1941, purtind titlul „Pentru pacea și independența națională a poporului român", partidul comunist avertiza din nou asupra primejdiei integrării României in orbita imperialismului german, chema la luptă „pentru independența poporului român față de toate țările imperialiste" și se declara gata să colaboreze cu orice partid sau organizație politică, unicul criteriu fiind poziția față de Germania hitleristă.Această orientare corectă a Partidului Comunist Român a făcut posibilă valorificarea luptei antifasciste a poporului român din anii ’30. Grație perceperii imediate de către comuniștii români a primejdiei reprezentate de fascism pentru independența, integritatea și libertatea țării noastre, România s-a numărat printre primele state din lume în care s-a creat o organizație antifascistă de 'caracter național. încă din iunie 1933 s-a constituit Comitetul Național Antifascist, organizație, la scara întregii țări, oferind cadrul organizatoric potrivit pentru unirea și coordonarea acțiunilor tuturor forțelor antifasciste. La 1 Mai 1939, marea

vibrant omagiu partidului, conducătorului său iubit și stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, pentru contribuția sa inestimabilă la jalonarea și înfăptuirea marilor obiective ale acestor ani eroici din istoria patriei noastre. A avut loc simpozionul cu tema „Actul revoluționar de la 23 August 1944 —începutul unei ere noi în istoria poporului român, în dezvoltarea patriei noastre pe calea independenței naționale și progresului social. Marile transformări revoluționare, sociale și naționale înfăptuite în anii socialismului sub conducerea Partidului Comunist Român", în organizarea secției de propagandă a comitetului județean de partid. De asemenea, Comitetul județean Călărași al U.T.C. a organizat un simpozion cu' tema „Actul revoluționar de Ia 23 August 1944, începutul unei ere noi în istoria poporului român, în dezvoltarea patriei noastre pe calea independenței naționale și progresului social". (Mihail Dumitrescu).La cluburile muncitorești ale întreprinderii de utilaj greu „Progresul", Combinatului de fibre, celuloză și hîrtie și Șantierului naval din BRĂILA a fost prezentată expunerea „A 42-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă". Expoziții de carte social- politică avînd ca generic «„Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — contribuție de inestimabilă valoare la tezaurul gîndirii revoluționare" au fost organizate la biblioteca județeană și la cele comunale. In cadrul ciclului de manifestări politico-educative desfășurate sub genericul „Săptămîna complexă a întreprinderii" au fost organizate dezbateri și simpozioane cu tema „însemnătatea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, mărețele transformări revoluționare care au avut loc în anii construcției socialiste". Comitetul municipal de cultură și educație socialistă Brăila a organizat. în întreprinderile industriale simpozionul „23 August — glorioasa sărbătoare a poporului român". (Chivu Avram).Și in județul SĂLAJ, apropiata aniversare a zilei de 23 August este marcată printr-o bogată paletă de acțiuni politico-educative și cultural-științifice : simpozioane,mese rotunde, cicluri de filme inspirate din istoria patriei și partidului, expoziții de carte social-politică. „Importanța și semnificația revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944. Marile realizări obținute de poporul nostru în cei 42 de ani, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului" — este genericul sub care au fost prezentate expuneri Ia cluburile muncitorești ale întreprinderii miniere Sărmă- șag, întreprinderii de armături industriale din fontă și oțel, întreprinderii de țevi, Filaturii de bumbac din Zalău, întreprinderii de confecții din Jibou și în alte unități economice, instituții, tabere de odihnă și instruire a elevilor, la așezăminte culturale. Au fost subliniate mărețele înfăptuiri realizate de poporul nostru sub conducerea partidului, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R. și, totodată, realizările și perspectivele de dezvoltare socio- economică în profil teritorial ale orașelor și comunelor județului. (Eugen Teglaș).
demonstrație antifascistă și antirăzboinică din Capitală — în organizarea căreia un rol decisiv au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu — a făcut in chipul cel mai concludent dovada voinței poporului român de a se opune uneltirilor fascismului internațional vizînd înrobirea popoarelor și aruncarea lor in prăpastia războiului. Experiența acumulată de comuniștii români in lupta antifascistă din anii ’30 a fost fructificată în anii 1941—1944, realizindu-se astfel o perfectă continuitate a efortului antifascist, ceea ce constituie o trăsătură distinctivă a activității comuniștilor români. ’

Din fixarea restabilirii independenței ' și suveranității naționale ca obiectiv principal a decurs stabilirea mijloacelor pentru atingerea lui. Experiența tacticii de front popular antifascist din anii ’30 s-a asociat și integrat experienței istorice a poporului, care s-a unit — peste antagonismele de clasă — ori de cite ori a trebuit să-și apere neatârnarea. Partidul Comunist Român a făcut din colaborarea tuturor forțelor antifasciste din țară în cadrul Frontului Patriotic Antihitlerist calea pentru salvarea României. Comuniștii români' au înțeles că în redobindirea independenței naționale sînt interesate toate clasele și categoriile sociale ■ din România și că acest țel le poate suda într-o alianță care să depășească toate conflictele și tensiunile dintre ele, generate de ’ orînduirea capitalistă. Partidul Comunist Român s-a declarat dispus să colaboreze cu partide, organizații sau personalități politice, chiar dacă în trecut acestea avuseseră o atitudine anticomunistă și iși dăduseră adeziunea sau promovaseră măsurile represive împotriva comuniștilor. Mai presus de orice, au considerat comuniștii români, trebuie așezată salvarea națiunii, și pentru realizarea acestui scop, singurul criteriu de conlucrare politică răminea ati-

Vizita oficială în țara noastră 
a primului ministru 

al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane 
începerea convorbirilor oficialeVineri au avut loc In Capitală convorbiri oficiale între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscă- lescu, și primul ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, Maung Maung Kha.Cei doi prim-miniștrl au analizat stadiul actual și perspectivele relațiilor româno-birmaneze, îndeosebi ale colaborării economice și schimburilor comerciale. S-a apreciat că potențialul economic în continuă creștere al celor două țări creează premise favorabile lărgirii și diversificării colaborării bilaterale reciproc avantajoase.Au fost abordate modalități și căi concrete menite să contribuie la extinderea conlucrării în diverse domenii de interes comun, cum ar fi industriile siderurgică, minieră, chimică, a materialelor de construcții, în transporturi și energetică, de participare a industriei românești la realizarea unor proiecte înscrise în programele de dezvoltare economică ale Birmaniei.De ambele părți s-a subliniat necesitatea de a conferi relațiilor de colaborare și cooperare economică, schimburilor comerciale continuitate,

Depunerea uneiPrimul ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, Maung Maung Kha, a depus, vineri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
DineuPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a oferit vineri un dineu oficial in onoarea primului ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, Maung Maung Kha.Au participat prim viceprim-mi- niștri, viceprim-miniștri1 ai guverhu-

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Congo, ambasadorul acestei țări la București, Albert Servais Obiaka, a oferit vineri o recepție.Au participat Gheorghe David, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul agriculturii, membri al guvernului, ai Biroului M.A.N., ai conducerii unor ministere și instituții centrale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați In țara noastră:
★Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a proclamării independentei de stat a Indiei, ambasadorul acestei țări Ia București, Nathu Ram Verma, a oferit vineri o recepție.Au participat loan Petre, vlceprim-
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tudinea față de Germania hitleristă. Platforma-program din 6 septembrie 1941 „Lupta poporului român pentru libertate și independență națională" a fost primul program sistematic de unire a forțelor antifasciste, elaborat de un partid comunist dintr-o țară ocupată sau controlată de Wehrmacht. Această politică de largă deschidere a comuniștilor români a făcut posibilă realizarea, de-a lungul mai multor faze, în anii 1943—1944, a celei mai vaste alianțe politice din istoria poporului român, care a inclus practic toate forțele social-politice ale țării, armata și cercurile Palatului regal. Această amplă coaliție 

politică, formată din Inițiativa Partidului Comunist Român și condusă de el, a reprezentat premisa fundamentală a victoriei revoluției din august 1944 și a făcut să se spulbere încercările lui Hitler de a găsi în România un înlocuitor lui Ion Antonescu, arestat o dată cu declanșarea insurecției.Toate aceste demersuri și acțiuni ale comuniștilor români au avut drept fundament încrederea fermă în capacitatea națiunii române de a se elibera prin propriile puteri de sub dominația fascistă. Pus in fața alternativei de a elibera România prin lupta propriului ei popor sau a aștepta eliberarea de la victoria coaliției antihitleriste, Partidul Comunist Român nu a șovăit nici o clipă în a alege singura soluție compatibilă cu demnitatea și interesul național : lupta proprie. în timp ce partidele burgheze au șovăit și tergiversat In fața acestei opțiuni, în căutarea sprijinului extern, de la care sperau asistența necesară conservării structurilor regimului capitalist, comuniștii, români s-au exprimat răspicat, din primul moment, în favoarea răsturnării din interior a regimului de dictatură, instalat în umbra baionetelor hitleriste, și au acționat perseverent și energic în acest sens. Subliniind rolul decisiv al forțelor 

stabilitate, o largă perspectivă raporturilor româno-birmaneze.Cei doi prim-miniștri și-au manifestai convingerea că vizita și actualele convorbiri vor reprezenta contribuții însemnate la dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare reciproc avantajoase dintre cele două țări și popoare. în acest sens, a fost afirmată hotărîrea celor două guverne de a imprima un curs mai dinamic și un conținut tot mai bogat raporturilor dintre România și Birmania.Desfășurate Intr-o atmosferă cordială. prietenească, de stimă și deplină înțelegere reciprocă, convorbirile au prilejuit, totodată, o informare reciprocă asupra preocupărilor guvernelor celor două țări pe planul construcției economice și sociale.A avut loc, de asemenea, un schimb de vederi asupra unor probleme actuale ale vieții politice internaționale.La convorbiri au luat parte membri ai conducerii unor ministere șl Instituții centrale economice, consilieri și experți. Au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe primul ministru birmanez în vizita în țara noastră.
coroane de floriAu luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Consiliului popular al Capitalei, generali și ofițeri. Au participat persoanele oficiale care-1 însoțesc pe primul ministru birmanez.
oficiallui, miniștri, alte persoane oficiale. Au luat parte persoanele oficiale care-1 însoțesc pe premierul birmanez în vizita in țara noastră.în timpul dineului, desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească, cei doi prim-miniștri au rostit toasturi.

ministru al guvernului, miniștri, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de artă și cultură.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați In țara noastră.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, vineri după- amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. ’Au luat parte membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent R. Hernan Benny Mochtan, ambasadorul Indoneziei la București. •(Agerpres)
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antifasciste din România, Partidul Comunist Român a urmărit statornic corelarea luptei din interior cu desfășurarea acțiunilor forțelor militare ale puterilor din coaliția an- tihitleristă, în primul rind ala Uniunii Sovietice — care a dus greul războiului — și ale mișcării de rezistență din țările ocupate de Wehrmacht.Ridicarea ca un singur om a poporului român la 23 August 1944 a conferit insurecției o forță de șoc, cu neputință de stăvilit, și a făcut din ea un eveniment unic prin consecințele sale în desfășurarea războiului : niciodată în -istorie, un singur eveniment nu a provocat într-un termen atît de scurt pierderea unui număr atît de mare de trupe și a unor teritorii atît de întinse precum cele suferite de Germania hitleristă în urma acțiunii curajoase a României.Această performanță care umple de mindrie patriotică inima fiecărui român s-a înfăptuit prin lupta întregului nostru popor, sub conducerea responsabilă și plină de abnegație a comuniștilor. în acei ani de mare cumpănă pentru destinele României ei au găsit resursele de gîndire și acțiune care să Ie indice drumul cel bun. Au respins „rețetele" inadecvate țării și au desprins din învățămintele unei istorii multimilenare soluțiile corespunzătoare momentului istoric și realității obiective. Soluții originale, creatoare ce au îmbogățit experiența mișcării comuniste și muncitorești, a luptei pentru eliberare socială și națională.Același efort de a găsi soluții ți metode proprii cadrului românesc a călăuzit Partidul Comunist Român și după 23 August 1944, în desfășurarea procesului revoluționar început în această zi. Expresia cea mai strălucită a originalității și creativității gîndirii politice românești o constituie neprețuitul tezaur de idei al concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu : o concepție a- totcuprinzătoare, perfect articulată legic și istoric realităților României și ale lumii contemporane, o concepție care și-a dovedit pe deplin inestimabila ei valoare prin mărețele succese și realizări pe care, de peste două decenii, Ie cunoaște România socialistă, sub conducerea celui mai luminat și îndrăzneț fiu al națiunii române.
cinema 11; 13, Colierul de turcoaze — 15; 17; 

19,15: DOINA (16 35 38).
• Străzile au amintiri: TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Șapte băieți și o ștrengăriță: 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 mliniie curate: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30.

• Noi, cei din linia lntti: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18,30.
• Conspirația: PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Procesul de la Nurnberg: STUDIO 
(59 53 1'5) — 10; 14; 18.
• 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: GRI VITA (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.
• Infernul din zgîrie-norî: 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;
15,45; 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
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Nu se știe niciodată — 19; 
(sala Atelier): Domnul Cehov e în
drăgostit — 19,30.

• Teatrul MIC (14 70 31), 1» rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): Spectacol 
de sunet și lumină „Ce-ti doresc eu 
tie, dulce Românie" — 21.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna-
sc" (15 56 78, sala Savoy): Romeo și 
.Iulieta la Mizil — 19,30; (grădina
Boema): Eu vă fac să rfdeți... la 
Boema 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Pe un picior de plai 
- 18.



aNouă și elocventă ilustrare a înaltei prețuiri 
de care se bucură pe toate meridianele 

activitatea prodigioasă a președintelui României 
în Venezuela a apărut volumul

II

NICOLAE CEAUȘESCU
România, socialism, democrație, independență, paceExpresie a înaltei prețuiri de care se bucură pretutindeni în lume activitatea politică a președintelui Nicolae Ceaușescu, opera sa teoretică și practică, în Venezuela a apărut volumul „NICOLAE CEAUȘESCU — ROMÂNIA, SOCIALISM, DEMOCRAȚIE, INDEPENDENȚĂ, PACE".Publicată de editura „Centauro" din Caracas, lucrarea răspunde largului interes manifestat și în rindul opiniei publice venezuelene față de personalitatea marcantă a președintelui României, față de novatoare, pusă cu consecvență în poporului român, a idealurilor de între popoare. slujba progresului și pace, înțelegere și gîndirea sa prosperitâții colaborare

Editat în condiții grafice deosebite,portret al președinte lu i Nicolae Ceaușescu și se deschide cu o amplă prezentare făcută de editor, în care se scrie :Volumul „Nicolae Ceaușescu — România, socialism, democrație, independență, pace", pe care il prezentăm cititorului venezuelean, este o selecție de texte extrem de importante pentru cunoașterea drumului parcurs de poporul român in efortul său de făurire a societății socialiste, în lupta sa pentru libertate și independență, pentru cauza păcii mondiale. In paginile acestei lucrări vom regăsi ideile primordiale care au călăuzit o întreagă epocă istorică, idei ce au la bază concepția materialismului dialectic și istoric, dezvoltată în mod creator, în spiritul umanismului socialist.Facem cunoștință, lecturînd a- ceastă lucrare — continuă prezentarea editorului — cu luptele poporului român pentru independență. cu opțiunea sa pentru o puternică dezvoltare politică, economică și socială pină la consolidarea ei definitivă. Alte teme tratate în volum privesc principiul democratizării relațiilor internaționale și importanta lui ca normă de conduită în promovarea unei politici deschise de prietenie și cooperare cu alte state ; necesitatea lichidării imediate a subdezvoltării și făuririi unei noi ordini economice mondiale ; cadrul constructiv în care se desfășoară legăturile politice și comerciale nezuela ; promovată ciul păcii popoarele, blemă de maximă evidențiază editorul — și anume propunerile de dezarmare făcute de președintele Nicolae Ceaușescu. ca o cerință imperioasă pentru supraviețuirea civilizației și a speciei umane inseși.România de azi — relevă prezentarea — este un stat socialist înfloritor. Istorica victorie a revoluției de eliberare socială șî națională, antifasciste și antiimperia- liste din august 1944 a deschis o nouă eră în existența poporului român.Arătînd că edificarea noii societăți românești se face printr-o muncă intensă, prin eforturi susținute, prin mobilizarea întregului partid și popor, așa cum subliniază președintele Nicolae Ceaușescu, care apreciază că poporul român se poate mîndri cu rezultatele do- bindite, editorul volumului evidențiază : România se situează astăzi între țările cu o dezvoltare industrială modernă, cu o agricultură avansată și cu impresionante progrese în domeniul științei, artelor și culturii, remareîndu-se în același timp prin extraordinarul avint al invățămintului de toate' gradele. O trăsătură a noii societăți românești o constituie participarea poporului la făurirea și consolidarea ei, se arată în continuare, subli- niindu-se că dezvoltarea societății socialiste este strins legată de existența unui amplu cadru democratic, care asigură participarea tuturor categoriilor sociale, a maselor populare, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor la conducerea diferitelor sectoare de activitate.Autorul prezentării relevă că, deși a obținut progrese recunoscute in industrie și agricultură, chiar și în ramurile foarte noi — cum ar fi electronica, robotizarea și automatizarea proceselor de producție — atingind in multe domenii niveluri ce depășesc cu mult caracteristicile unei țări in curs de dezvoltare, și cu toate că'își menține un inalt ritm de dezvoltare in domeniile economic, științific si cultural și în ceea ce privește creșterea nivelului de trai al poporului, politica României s-a identificat in mod activ și a fost mereu alături de țările așa-numi- tei „lumi a treia". Ca membră a „Grupului celor 77", in forurile internaționale, la Națiunile Unite, în relațiile sale diplomatice, politice și comerciale, prin numeroase inițiative și acțiuni. România s-a aflat permanent în primele rin- duri ale solidarității cu popoarele care luptă pentru deplina lor independență națională.In paginile acestui volum, arată prezentatorul, cititorul va face cunoștință cu concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, strălucit și consecvent argumentată, in legătură cu necesitatea eradicării definitive a cauzelor care generează înapoierea, dependența și subdezvoltarea și a făuririi noii ordini economice internaționale. Conducătorul României socialiste tratează în mod constant probleme privind necesitatea imperioasă a eliminării inechităților, a opresiunii. a politicii colonialiste și neocolonialiste, soluționarea echitabilă a datoriei externe, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile sale naționale. neamestecul in afacerile interne, stabilirea unor prețuri echitabile ale materiilor prime și a unor relații juste intre țările industrializate și țările exportatoare de materni prime, necesitatea asi-

volumul reproduce un

între România si Ve- politica internațională de România, în serviși colaborării cu toate Vom regăsi și o pro- ■ actualitate — editorul

transfer degurării unui amplutehnologie avansată și de progres tehnic.acesteNicolae Ceaușescu a avansat propuneri și inițiative care se bucură de respectul popoarelor din Ameri-
In legătură cu toate probleme, președintele

și. in speță, editorul Jose Augustin C’atalâ vă prezintă această carte a președintelui Nicolae Ceaușescu, parte integrantă a trecutului și prezentului României, împreună cu viziunea conducătorului României despre viitorul patriei sale și al umanității. Cuvîntul său autorizat ne subliniază că problema fundamentală a epocii noastre este apărarea păcii și oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru a apăra dreptul la viață și la o existență liberă și demnă, conclude prezentarea volumului.Volumul „România, socialism, democrație, independență, pace"
sșssSWî
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națională din fiecare țară. A desfășurat o remarcabilă activitate teoretică și practică. Cuvîntările și articolele secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, publicate în volum sint doar o parte din ampla sa operă de om politic, de stat și ideolog".
★Pe parcursul a peste 300 de pagini, • însoțite de elocvente imagini Infățișind momente din activitatea politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și realizări ale țării noastre pe drumul edificării sale socialiste, volumul cuprinde texte selectate din opera conducătorului partidului și statului nostru, grupate tematic în șapte capitole privind lupta poporului român pentru libertate și independență ; dezvoltarea economico-so- cială a României socialiste — bilanț și perspective ; democratizarea relațiilor internaționale ; lichidarea subdezvoltării, edificarea unei noi ordini economice internaționale ; relațiile româno-venezuelene ; politica internațională a României — de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele ; dezarmarea — necesitate vitală a întregii umanități.
★publică a volumului Caracas, lâ sediul

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI DE 23 AUGUST

ROMA 15 (Agerpres). — tn cadrul 
acțiunilor organizate in Italia cu 
ocazia apropiatei sărbători naționale 
a poporului român, la Milano s-au 
desfășurat o serie de manifestări cul
turale dedicate tării noastre.

In prezența unui numeros public, 
a fost inaugurată o expoziție de car
te social-politică și cultural-științifi- 
că, cu lucrări și opere de referință 
despre principalele momente ale is
toriei poporului român, semnificația 
actului istoric de la 23 August 1944, 
rolul Partidului Comunist Român și 
al maselor populare in organizarea 
și desfășurarea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifasciste 
și antiimperialiste din țara noastră, 

■contribuția României la eliberarea 
altor țări, pină la victoria asupra 
fascismului. Sint prezentate realiză
rile obținute de poporul nostru in 
cei 42 de ani de la Eliberare, politi
ca de pace și colaborare promovată 
de România pe plan internațional.

La loc central au fost ex
puse opere din gindirea social- 
politică și economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, editate 
in diferite limbi de circulație inter
națională și pe diferite meridiane 
ale planetei, între care un număr de 
volume apărute in Italia. De aseme
nea, au fost expuse lucrările știin
țifice. tipărite in Italia, ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, precum și o serie de vo
lume de literațură, artă și cultură 
romanească.

A fost prezentată o expoziție de 
fotografii cuprinzind imagini din 
România. Tot cu acest prilej, ansam
blul folcloric „Doina" din Reșița a 
prezentat o serie de spectacole.

BERLIN 15 (Agerpres). — tn 
preajma aniversării revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
ciste și antiimperialiste de la 
23 August 1944, intr-o unitate a Ar
matei populare a R.D. Germane a 
avut loc o adunare festivă consacra
tă evenimentului.

A fost prezentată o expoziție de 
carte social-politică, la loc de frunte 
fiind expuse volume din operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, Au fost 
reliefate, cu acest prilej, însemnăta
tea istorică a actului revoluționar de 
la 23 August 1944, realizările remar
cabile ale poporului român in edifi
carea societății socialiste, in mod 
deosebit după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., politica internă și externă 
promovată de țara noastră.

Au fost proiectate filme docu
mentare românești și prezentată 
o expunere despre realizările po
porului român in construcția socia
listă, in pregătirea politică și de 
luptă a militarilor români pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
deschise de revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944.

HARARE 15 (Agerpres). — La am
basada română din Harare a avut 
loc o conferință de presă, in cadrul 
căreia au fost evocate semnificația 
istorică a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifasciste și 
antiimperialiste din august 1944, rea
lizările remarcabile obținute de po- 

,porul român in era nouă inaugurată 
de revoluție. Subliniindu-se transfor
mările radicale petrecute in viața 
economică, social-politică și culturală

---------------------------------------------\--------

a țării in anii construcției socialis
te, perspectivele dezvoltării sale in 
actualul cincinal, au fost evidențiate 
rolul conducător al Partidului Comu
nist Romăn, contribuția hotăritoare 
a secretarului general al partidu
lui. președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a Romăniei socialiste. Au fost re
liefate poziția principială a țării 
noastre in problemele majore ale lu
mii contemporane și evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-zimbab- 
weene.

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — In 
tntimpinarea zilei de 23 August, la 
Budapesta a avut loc vernisajul ex
poziției „Dezvoltarea transporturilor 
in România". Expoziția prezintă 
imagini privind dezvoltarea trans
porturilor in țara noastrtr, eviden
țiind realizările obținute in acest do
meniu in anii construcției socialiste. 
Sint expuse fotografii ale principa
lelor obiective înfăptuite in România 
in domeniul transportului, printre 
care electrificarea căilor ferate, 
Metroul bucureștean, Canalul Du
năre—Marea Neagră. La vernisaj a 
fost prezentat filmul documentar 
privind inaugurarea acestei gran
dioase magistrale albastre.

PRAGA 15 (Agerpres). — La Mu
zeul literaturii cehe „Strahov", una 
dintre cele mai importante instituții 
culturale din Praga, a fost organi
zată o seară muzicală consacrată ță
rii noastre. Au fost interpretate lu
crări clasice românești și cehoslova
ce. A participat un numeros public.

• România de azi — un stat socialist înfloritor • 0 
nouă epocă de afirmare a început în România o dată 
cu alegerea președintelui Nicolae Ceaușescu • Poziție 
fermă în favoarea înfăptuirii dezarmării — cerință 
imperioasă pentru supraviețuirea civilizației și a spe
ciei umane • Activitate laborioasă în sprijinul unei 

noi ordini politice și economice mondiale

ca Latină, al tuturor popoarelor care luptă pentru progres economic și social.Este evidențiată ideea exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu privind faptul că făurirea unei noi ordini economice presupune și instaurarea unei noi ordini politice, a unor norme noi de drept internațional, care să stabilească principii superioare, ca respectul dreptului națiunilor, al popoarelor și oamenilor de a i'i stăpini pe destinele lor. de a-și organiza viața așa cum doresc.Volumul „România, socialism, democrație, independență, pace" consacră un capitol dezarmării, ca necesitate vitală a întregii umanități, capitol in care se reiau declarații și propuneri ale președintelui Nicolae Ceaușescu referitor la periculoasa stare de încordare în relațiile internaționale, subliniază prezentatorul. Președintele Nicolae Ceaușescu a demonstrat că numai un program complet de dezarmare generală va deschide calea către realizarea dezarmării nucleare, pentru a pune capăt pericolului unui război, pentru întărirea încrederii, pentru ca fiecare națiune să-și poată consacra eforturile dezvoltării sale independente, fără teama unei agresiuni.în aceste pagini — se relevă în continuare — cititorul va face cunoștință cu elementele fundamentale ale politicii externe românești, pusă in serviciul păcii, prieteniei și colaborării intre popoare, și, in cadrul prezentării principiilor sale, cu abordarea unor chestiuni de extremă actualitate, ca, de exemplu, situația din America Centrală, din Mediterana, problemă bazelor nucleare din Europa, chestiunile fundamentale discutate în cadrul conferințelor de la Stockholm și Geneva.După cum se știe — subliniază editorul — președintele Nicolae Ceaușescu „este cunoscut ca un înflăcărat patriot, ca un gin- ditor îndrăzneț și, in același timp, ca un om politic gata oricind să poarte un dialog și să coopereze pentru obiective comune, indiferent de concepțiile politice și filozofice. un om ce iubește cu pasiune oamenii și un mare apărător al valorilor umanității".Iată de ce, în „Anul internațional al Păcii", editura „Centauro"

prezintă, în continuare, viața șl activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, sub semnătura lui Guillermo Garcia Ponce, deputat, președintele Grupului parlamentar de prietenie Venezuela-Romania. Sint puse în evidență participarea intensă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la lupta antifascistă, activitatea sa de organizator al unor mari demonstrații muncitorești, cum a fost cea de ia 1 Mai 1939, anii grei de închisoare, in care a demonstrat o neclintită atitudine revoluționară. Sint subliniate rojul P.C.R. de organizator al luptelor, locul principal pe care l-a avut în pregătirea actului revoluționar din august 1944.„Nicolae Ceaușescu — se arată In lucrare — a participat activ la toate momentele ce aveau să înscrie luminoase pagini în istoria poporului român". Este prezentată activitatea sa după insurecția din august 1944 pină in prezent, rele- vindu-se : „In fruntea Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România, a Frontului Democrației și Unității Socialiste, Nicolae Ceaușescu a contribuit hotărî tor la accelerarea dezvoltării socialiste a țării, la progresul economic și social și a întărit rolul României în procesul edificării păcii și prieteniei între popoare, pe baza principiilor respectului independentei și suveranității naționale, a egalității state, a interne.Sub .. _______ . .Nicolae Ceaușescu, România este astăzi o țară ce se bucură de un înalt respect, atît pentru importantele progrese obținute in domeniul economic, în dezvoltarea culturii, tehnologiei și științei, cit și datorită politicii sale externe de independentă. de apărare fermă a păcii și coexistenței pașnice, de prietenie și colaborare cu toate țările.Nicolae Ceaușescu și-a consacrat Întreaga viață cauzei poporului român și luptei pentru socialism, pentru pace și progres social, A dat dovadă de un mare curaj în luarea deciziilor pentru apărarea independentei și intereselor țării sale, contribuind în același timp la îmbogățirea experienței mișcării socialiste, muncitorești și de eliberare

____ . în drepturi între neamestecului în treburileconducerea președintelui

Prezentarea a avut loc la Congresului Național al Republicii, sub auspiciile Grupului parlamentar de prietenie Venezuela-Româ- nia, ca manifestare consacrată „Anului Internațional al Păcii". Ceremonia lansării s-a desfășurat cu participarea reprezentanților conducerii Congresului Național ve- nezuelean, a unor deputați și senatori, membri ai guvernului, a altor personalități politice reprezentînd principalele partide, oameni de cultură, ziariști, a unui numeros public.In cuvîntul rostit cu acest prilej, dr. Leonardo Ferrer, președintele Camerei Deputaților, prim-vicepre- ședinte al Congresului Național, a evidențiat faptul că volumul prezentat, cuprinzînd poziția, ideile președintelui Nicolae Ceaușescu asupra socialismului, democrației, independenței și păcii, cuprinde aspecte de o mare importanță. „Apreciez lucrarea atît pentru conținutul său, cit și pentru înfățișarea procesului revoluționar înfăptuit de poporul român, care s-a cristalizat prin triumful revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Ceea ce mi-a atras atenția, în primul rind, este mesajul de pace, mesajul unui popor, al unui parlament, al unui guvern hotărite să lupte pînă la capăt pentru realizarea unei păci mondiale", a evidențiat vorbitorul. In Anul Internațional al Păcii, cind continuă să se manifeste conflicte, a menționat el, există probleme dificile, critice, la nivel internațional și regional. Volumul se constituie în- tr-un mesaj al unui popor cu orin- duire socialistă, al luptei sale active pentru pace.Volumul insistă, In capitolul referitor la pacea internațională, și asupra faptului că nu este suficientă numai incetarea cursei inarmă- rilor nucleare. Se subliniază că este necesar să se ') instituie controale efective și asupra neproliferării armelor convenționale, nu numai pentru că acestea au devenit atît de sofisticate incit pot produce pierderi materiale și umane asemănătoare celor provocate de armele nucleare, ci și pentru că asemenea arme, tradiționale, reprezintă un focar de perturbare a vieții internaționale.în cuvîntul său, dr. Ruben Carpio Castillo, președintele Comisiei de politică externă a Senatului vene- zuelean, apreciind apariția volumului „Nicolae Ceaușescu — România, socialism, democrație, independență, pace", a subliniat că acesta „prezintă gindirea politică a unui om de stat făuritor de istorie, continuator al luptelor naționale ale poporului român". După o amplă incursiune în istoria României, vorbitorul a subliniat : „O nouă epocă de afirmare națională începe in România o dată cu gerea lui Nicolae Ceaușescu funcția de Partidului președinte al României' și activist pe tărim politic, cindva conducător al tineretului comunist, care a suferit ani de persecuții și închisoare, Nicolae Ceaușescu este azi secretar general al partidului, președintele țării. Partidul Comunist Român este forța conducătoare a societății. România a devenit o țară industrială, iar 60 la sută din produsul național este realizat de către acest important sector. România a înregistrat, totodată, unul dintre cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare economică din lume.Politica internă și externă a României are un specific național al său. care exprimă aspirațiile secolelor de luptă ale poporului.„Președintele Nicolae Ceaușescu este un mare patriot. Cu fermitate. inteligentă și tact politic, el a știut să conducă țara spre socialism, Împotriva atîtdr obstacole și pericole, amenințări și riscuri".
★Relatînd despre politica de pace și amplă colaborare internațională a României, desfășurată sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu. promotor neobosit al păcii și progresului societății. presa venezueleană — „El Nacional", „El Universal", „Ultimas Noticias", „2001“ și „El Dia- rio de Caracas" — a prezentat conținutul acestui volum, precum și festivitatea de lansare a lucrării.

Apel la încetarea imediată 
a cursei înarmărilor

Hotărîrile reuniunii miniștrilor 
de externe ai țărilor nordice

COPENHAGA 15 (Agerpres). •— In 
comunicatul dat publicității la înche
ierea reuniunii de două zile a mi
niștrilor de externe din cele cinci 
țări nordice — Islanda, Finlanda, 
Suedia, Norvegia și Danemarca — 
se adresează un apel la incetarea 
imediată a cursei înarmărilor, la re
ducerea cuprinzătoare a arsenalelor 
nucleare și preintimpinarea militari
zării spațiului extraatmosferic — re
levă agențiile A.D.N. și T.A.S.S. Mi
niștrii de externe — menționează a- 
genția T.A.S.S. — și-au exprimat 
speranța că viitoarea intilnire din
tre conducătorii U.R.S.S. și S.U.A. 
se va solda cu rezultate concrete și 
va contribui la îmbunătățirea relați
ilor dintre Est și Vest. Ei au rele
vat importanța începerii de nego
cieri cu privire la un acord vizind 
interzicerea completă a experiențe
lor cu armele nucleare și a armelor 
chimice.

Miniștrii de externe au hotărit în
ceperea pregătirilor în vederea creă
rii unui grup de lucru la nivel gu
vernamental pentru a studia proble
ma instituirii unei zone libere de 
arma nucleară in nordul Europei. 
Rezultatele activității acestui grup 
de lucru urmează să fie examinate 
la viitoarea intilnire a miniștrilor de 
externe din țările nordice, ce se va 
desfășura, in martie 1987, la Reyk
javik.

Declarația președintelui 
Camerei Reprezentanților 

a S.U.A.
privind sistarea 

unor programe militare 
inițiate de administrațieWASHINGTON 15 (Agerpres). — Intr-o declarație citată de agenția Associated Press, Thomas O’Neill, președintele Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, a apreciat că votul acestei camere privind interzicerea unor programe militare inițiate de administrație constituie o „expresie a voinței poporului american". Ceea ce s-a prezentat spre dezbatere in Camera Reprezentanților nu constituie o politică de apărare, ci, în fapt, o încercare a administrației de a satisface dorințele Pentagonului privind achiziționarea a noi arme, a adăugat O'Neill.Agenția citată menționează că, în ultimele zile, in Camera Reprezentanților s-au luăt decizii privind sistarea unor programe militare sau prelungirea interdicțiilor de aplicare a altora.

Reunificarea patriei, aspirație 
a întregului popor coreean

Declarații cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a eliberării CoreeiPHENIAN 15 (Agerpres). — La Palatul de Cultură al Poporului din Phenian a avut loc un miting consacrat Celei de-a 41-a aniversări a eliberării Coreei — informează hgenția A.C.T.C. Ministrul comunicațiilor, Kim Yong Chae, a înfățișat succesele obținute sub conducerea Partidului Muncii din Coreea în construcția socialistă și s-a referit la eforturile R.P.D. Coreene de reunificare pașnică a țării. (Cu același prilej, 22 de partide politice și organizații sociale, între care Partidul Muncii din Coreea, au dat publicității o Declarație, relevînd că reunificarea țării trebuie să fie realizată pe baza celor trei principii asupra cărora au convenit Nordul și Sudul Coreei și care sînt recunos

cute de lumea întreagă. In document sint evocate propunerile R.P.D. Coreene privind promovarea dialogului și reunificarea țării, relevindu-se, totodată, că Peninsula Coreeană trebuie să fie transformată intr-o zonă liberă de arme nucleare, o zonă a păcii.De asemenea, aniversarea eliberării a prilejuit publicarea unui memorandum de către Secretariatul Comitetului pentru reunificarea pașnică a patriei, în care sint condamnate acțiunile vizind perpetuarea divizării Coreei. Tn document se subliniază necesitatea retrageri' trupelor americane din Coreea d< Sud și se lansează populației sud- coreene apelul de a acționa pentru reunificarea pașnică a patriei.
Pentru soluționarea pe cale politică a situației 

conflictuale din America CentralăCIUDAD DE GUATEMALA 15 (Agerpres). — La încheierea reuniunii desfășurate la Ciudad de Guatemala, vicepreședinții celor cinci țări din America Centrală — Costa Rica, Guatemala. Honduras, Nicaragua și Salvador — au aprobat tratatul constitutiv al Parlamentului regional și instituirea unei comisii speciale pregătitoare — informează agenția Prensa Latina. La dezbaterile din capitala guatemaleză au participat, de asemenea, miniștrii de externe și reprezentanți ai parlamentelor din cele cinci state centro-americane. Participanții au evidențiat voința guvernelor lor de a soluționa pe calea dialogului și păcii criza regională — transmite agenția I.P.S.Pînă la 15 septembrie, comisia pregătitoare — compusă din 25 de membri — urmează să-și prezinte concluziile finale șefilor de stat centro-americani.

MANAGUA 15 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că votul prin care Senatul american a aprobat acordarea unui ajutor de 100 milioane de dolari rebelilor antisandiniști conferă baza politică pentru o invazie directă în Nicaragua — transmite agenția Prensa Latina, Vorbitorul a apreciat că, în momentul în care președintele Ronald Reagan va semna această lege, Nicaragua va fi confruntată cu „o declarație de război". „America Centrală Intră, In prezent, intr-un proces de internaționalizare a conflictelor regionale, motiv pentru care poporul nicaraguan va trebui să fie mai vigilent ca oricind", ? continuat președintele Ortega Saa vedra, anunțînd, in context, „creșterea mobilizării militare a populației" pentru a face față escaladării agresive a S.U.A,
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 15 (Agerpres). — Președintele Libanului. Amin Gemayel, a avut o întrevedere cu comandantul forțelor armate naționale libaneze, Michel Aoun, cu care a discutat probleme privind situația pe planul securității și rolul armatei în menținerea acesteia. In Beirutul de est, vineri s-a înregistrat o situație de calm după o serie de ciocniri produse in noaptea precedentă între milițiile opuse din această parte a capitalei libaneze.Noi acte de agresiune șl represiune ale forțelor israeliene de ocupație au fost înregistrate in teritoriile arabe ocupate — transmite

agenția W.A.F.A. Știri provenite de pe malul vestic al Iordanului — ocupat de Israel în urma războiului din 1967 — informează că militarii israelieni din această regiune au declanșat operațiuni de patrulare pe străzile taberei de refugiați palestinieni Dhaisheh.DAKAR 15 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă ținute la Dakar, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a reafirmat sprijinul O.E.P. față de inițiativa convocării unei conferințe internaționale tn problema Orientului Mijlociu, sub auspiciile O.N.U.
ale- în al desecretar general Comunist Român, i“. Militant
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CONSULTARI. In capitala Suediei au avut loc consultări sovie- to-americane in probleme privind măsuri de întărire a încrederii și securității in Europa, care se dezbat în cadrul conferinței de la Stockholm. Consultările, relatează agenția T.A.S.S., s-au desfășurat în contextul pregătirii întilnirii dintre ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. al S.U.A. și secretarul de statPRIMIRE, tar general Cehoslovacia, Cehoslovace, l-a primit, la 15 august, pe ministrul economiei R. F. Germania, Martin Bange- mann. care întreprinde o vizită în Cehoslovacia. După cum transmite agenția C.T.K., au fost discutate posibilitățile de dezvoltare a comerțului și cooperării industriale bilaterale, precum și probleme ale actualității internaționale. îndeosebi cu privire la încetarea cursei înarmărilor și la dezarmare.

Gustav Husak. secre- din S.al C.C. al P.C. președintele R. al

SĂRBĂTORIRE, La 15 august. In India a fost sărbătorită Ziua Independenței. La Fortul Roșu, acolo unde în urmă cu 39 de ani a avut Ioc solemnitatea arborării drapelului Indiei independente, s-a desfășurat o ceremonie festivă.

Luînd cuvîntul, primul ministru Rajiv Gandhi a subliniat necesitatea întăririi unității naționale a poporului indian ca premisă a progresului întregii țări.COOPERARE. La Lusaka s-a semnat un protocol intre Tanzania, Zambia și R.P. Chineză privind cooperarea tehnică in vederea realizării sistemului de transport feroviar „Tazara", informează agenția China Nouă. China va furniza asistentă tehnică, material rulant, echipamente și sisteme de telecomunicații destinate acestei magistrale feroviare, care va facilita legăturile economice dintre cele două țâri africane.DEMONSTRAȚIE. Mii de stu- denți și cadre didactice — albi sl de culoare — s-au reunit vineri in cîteva centre universitare din R.S^A. în cadrul unei masive acțiuni de protest, fără precedent, împotriva stării de urgentă decretate de guvernul rasist de la Pretoria. In cadrul unor adunări organizate simultan Ia universități din Capetown. Durban, Grahamstown și Johannesburg a fost adoptată o declarație comună care condamnă legislația de urgență.DECLARAȚIE. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuel-

Iar, a lansat un apel celor două părți implicate in conflictul ira- 1 niano-irakian să se abțină de la escaladarea in continuare a acțiu- I nilor militare. Intr-o declarație făcută la sediul Națiunilor Unite I din New York, Cuellar a reafirmat că „este gata să colaboreze cu cele I două guverne — cu sprijinul Consiliului de Securitate al O:N.U. — în vederea reglementării pașnice a i stării conflictuale dintre cele două țări". Ca prim pas în această direc- I ție, secretarul general al O.N.U. a cerut celor două părți să se abțină I de la atacarea unor obiective civile.ANIVERSARE. La 15 august. Republica Populară Congo a sărbătorit a 23-a aniversare a revoluției populare. în capitala țării au avut Ioc o paradă militară și demonstrația oamenilor muncii. în tribuna oficială se aflau președintele Denis Sassou Nguesso. alți conducători congolezi. Manifestan- ții și-au afirmat adeziunea față de politica promovată de R.P. Congo de asigurare a independenței naționale, a progresului economic.INVAZIE DE LĂCUSTE. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) a aprobat acordarea unui ajutor de urgență, in valoare de 23 milioane dolari, mki multor țări din Africa pentru combaterea invaziei de lăcuste. Programul va fi aplicat în Sudan. Egipt. Somalia, Etionia, Algeria și Maroc. In Algeria, dăunătoarele insecte și-au făcut deja apariția. distrugind recolta pe o mare suprafață intr-o zonă la est de capitală.
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