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„în fața țării noastre se deschid perspective mărețe; nici 

o generație nu a avut fericirea de a fi părtașă la asemenea 
transformări sociale, de a vedea atît de limpede și de apropiat 
viitorul strălucit al țării. Ce poți să dorești mai mult decît șă 
participi la lupta și munca pentru înfăptuirea acestui viitor, 
pentru progresul și prosperitatea patriei

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la adoptarea Constituției Republicii Socialiste România)

MOMENTUL SUPREM 
AL UNUI MĂREȚ IDEAL

Dragi tovarăși,
Primind, cu multă satisfacție, telegrama prin care raportați îndeplinirea 

cu peste 4 luni mai devreme a prevederilor planului cincinal la producția 
globală industrială, doresc sâ vă adresez, in numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, 
cele mai calde felicitări pentru acest important succes care situează județul 
Cluj in primele rinduri ale intrecerii ce se desfășoară in întreaga țară pen
tru realizarea in cele mai bune condiții a programului de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei in perioada 1976-1980.

Această remarcabilă realizare — pe care ați obținut-o in intimpinarea 
celei de-a XXXVI-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă - constituie o nouă și grăitoare expresie a 
inaltei răspunderi muncitorești, a patriotismului fierbinte, devotamentului și 
spiritului revoluționar al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ
- români, maghiari și de alte naționalități - care, acționind in strinsă uni
tate, înfăptuiesc neabătut politica partidului și statului nostru socialist, po
litică ce intruchipează in cel mai inalt grad interesele și aspirațiile de pro
gres, bunăstare și fericire ale întregii națiuni. Succesul pe care l-ați ob
ținut - și care onorează și adaugă noi străluciri titlului de „Erou al Muncii 
Socialiste" obținut de județul dumneavoastră in acest cincinal - se inscrie 
ca o nouă și importantă contribuție la vasta activitate creatoare pe care 
intregui nostru popor, strins unit in jurul partidului, o desfășoară pentru 
transpunerea cu succes in viață a mărețului Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Sint încredințat, dragi tovarăși, că această importantă victorie pe care 
ați obținut-o va constitui pentru comuniștii și toți oamenii muncii din Cluj
- ca și pentru intregui nostru popor - un puternic imbold de a acționa cu 
mai multă hotărire pentru a realiza noi și tot mai importante succese in

indeplinirea și depășirea planului și a angajamentelor luate pe anul in curs 
și pe intregui cincinal. Acționind cu fermitate și pricepere în toate între
prinderile și unitățile economice din întreaga țară, în toate ramurile eco
nomiei naționale, pentru dezvoltarea și modernizarea producției, creșterea 
productivității muncii și ridicarea nivelului calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor materiale, de combustibil și energie, pentru înfăptuirea impor
tantului program de investiții pe care ii avem și pentru sporirea generală 
a eficienței intregii activități economice, asigurind indeplinirea în bune con
diții a prevederilor actualului cincinal, vom putea crea astfel o bază temei
nică pentru trecerea cu succes la noul plan de cinci ani - 1981-1985 - la 
realizarea in viațâ a mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea 
al partidului in vederea dezvoltării economico-sociale a patriei, a creșterii 
continue a gradului de bunăstare și civilizație al întregului nostru popor. 
Realizările dobindite in dezvoltarea economiei naționale au creat condiții 
pentru creșterea cu circa 30 la sută, in acest cincinal, a veniturilor reale ale 
oamenilor muncii, pentru înfăptuirea cu succes a programului de ridicare a 
nivelului de trai, material și spiritual, al poporului - ceea ce demonstrează, 
incâ o dată, cu putere, că scopul suprem al politicii partidului, însăși esența 
societății socialiste pe care o edificăm, este asigurarea bunăstării și fericirii 
intregii națiuni, făurirea unei vieți tot mai infloritoare și demne pentru toți 
cei ce muncesc din patria noastră.

Vă urez, dragi tovarăși și prieteni din județul Cluj, noi succese in activi
tatea viitoare.

Urez minunatului nostru popor - acum in preajma marii sărbători na
ționale de la 23 August - victorii și realizări tot mai însemnate în măreața 
operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămin- 
tul României, in infâptuirea politicii Partidului Comunist Român - forța con
ducătoare a intregii națiuni pe calea făuririi vieții noi, libere, demne și 
infloritoare.

Vă doresc, tuturor, multă sănătate și multă fericire I

NICOLAE CEAUȘESCU

în întîmpinarea marii noastre sărbători

AUGUST

Noi colective de muncă din întreaga țară raportează 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI CINCINAL 
Realizări remarcabile, expresii grăitoare ale înaltei 
răspunderi muncitorești pentru dezvoltarea trainică 

a economiei naționale, pentru creșterea 
bunăstării poporului

Sosesc In aceste zile din întreaga țară — de 
la mineri, oțelari, constructori, chimiști — vești 
care anunță, cu firească bucurie, realizarea, 
inainte de termen, a sarcinilor stabilite pe acest 
an sau pe întregul cincinal, a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă. Sint realizări 
remarcabile, concretizate în mari cantități de 
produse utile economiei naționale, dezvoltării ei 
în continuare și asigurării, așa cum pe bună 
dreptate se subliniază in telegramele transmise 
de colectivele de muncă, a unei baze mereu mai 
puternice pentru creșterea, in continuare, a ni
velului de trai al întregului popor.

Măsurile adoptate in ultimul timp pentru in
troducerea noului mecanism economic, pentru

creșterea eficienței in toate sectoarele, pentru 
realizarea de economii de materii prime, mate
riale, combustibil și energie, adoptarea unor 
măsuri tehnice și de mai bună organizare a 
muncii în toate sectoarele, răspunsul entuziast 
pe care milioanele de muncitori, de ingineri, de 
tehnicieni l-au dat chemărilor partidului, ale 
secretarului general de a organiza pe baze supe
rioare întreaga activitate, dau acum. roadele 
așteptate. Ieri, județul Cluj a anunțat indepli
nirea planului producției industriale pe intregui 
cincinal. Felicitările adresate de secretarul ge
neral al partidului comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din județul Cluj, felicitările adre
sate tuturor oamenilor muncii in preajma zilei

de 23 August se constituie Intr-un înflăcărat 
îndemn de a obține rezultate și mai bune in in
deplinirea planului p&. acest an și pe intregui 
cincinal, de a asigura 'condițiile necesare trece
rii la realizarea viitorului cincinal, pentru spo
rirea avuției naționale.

Rezultatele de pină acum dau certitudinea că 
toate colectivele de muncă, in perioada ce ur
mează. vor obține succese pe măsura capacită
ții creatoare a clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii,. pe măsura voinței lor de a-și 
gospodări mai bine, mai eficient uzinele, între
prinderile, care sint ale lor, în folosul intregii 
economii, al bunăstării tuturor.

JUDEȚUL ALBA:

Planul la exportPuternic angajați în marea întrecere socialistă care se desfășoară pentru dezvoltarea economică și socială în ritm accelerat a patriei, oamenii muncii din economia județului Alba — români, maghiari și germani — înfrățiți în muncă și idealuri comuniste, raportează, in pragul marii sărbători naționale a poporului nostru, îndeplinirea, la data de 20 august, cu 133 de zile mai devreme, a planului la • export pentru perioada 1976—1980, Acest succes le va permite să livreze suplimentat beneficiarilor externi, pină la sfirșitul anului, produse in valoare de 250 milioane lei-valută.In telegrama adresată cu acest prilej C..C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Alba al P.C.R., se relevă că acest remarcabil succes a fost realizat ca urmare a eforturilor depuse pentru mai buna organizare a producției și a muncii, sporirea productivității muncii, Îmbunătățirea calității produselor șl creșterea competitivității acestora pe piața externă, pentru ca întreaga activitate productivă să se desfășoare cu eficiență ridicată. „Vă asigurăm, mult stimate ■ tovarășe secretar general, că, acționind așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, toți cei ce trăim și muncim în această străveche vatră de istorie a țării ne vom înzeci în continuare eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne ' revin în acest cincinal din Planul național unic de dezvoltare economico-so- cialâ, pentru traducerea in viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român, care vor ridica patria noastră pe noi culmi de progres și civilizație" — se spune în telegramă.
JUDEȚUL HARGHITA :

menii muncii români și maghiari din 22 de unități economice ale județului Harghita raportează îndeplinirea planului la producția industrială pe intregui cincinal. Printre acestea se află întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Miercurea-Ciuc, întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, întreprinderea minieră „Salina“-Praid, întreprinderea de stofe de mobilă și țesături tehnice Gheorgheni, întreprinderea forestieră de exploatare și transport Miercurea-Ciuc. Ca urmare a acestui succes, sint create condiții pentru realizarea pină la sfirșitul anului a uhui spor de producție de aproape un miliard de lei. De remarcat că acest rezultat este obținut în proporție de peste 90 la sută pe seama creșterii productivității muncii. (I. D. Kiss).
JUDEȚUL SATU MARE :

12 unități industrialeUn număr de 12 unități industriale din județul Satu Mare,' intre care cunoscutele întreprinderi „Unio“, „Mondiala", „Solidaritatea", „Ardeleana", Întreprinderea de materiale de construcții și Întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică, au raportat pină in prezent realizarea integrală a prevederilor cincinalului în curs. Pe baza succeselor obținute de aceste întreprinderi, de celelalte unități economice, s-au creat condiții ca sarcinile ce-i revin industriei județului Satu Mare pe întregul cincinal să fie realizate înainte de 15 octombrie. (Octav Grumeza).
JUDEȚUL TIMIȘ :

orașul Jimbolia. Această realizare marchează atingerea cotei finale a planului cincinal la construcția de locuințe, de 27 869 apartamente, ce revenea județului Timiș. în aceeași perioadă, in Timișoara și în celelalte orașe și centre muncitorești au fost construite cămine pentru nefa- miliști însumîhd 12 500 de locuri. Succesul are la . bază creșterea gradului de industrializare și mecanizare a lucrărilor pe șantiere, întărirea ordinii și disciplinei, extinderea aplicării acordului global. Pină la sfirșitul acestui an vor fi realizate, peste prevederile actualului cincinal, 2 400 de apartamente. (Cezar Ioana).
BUCUREȘTI: 

întreprinderea textilă 
„Aurora"Acționind, în spiritul prețioaselor indicații date, de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru întreprinse în această vară in

întreprinderea textilă „Aurora" din Capitală, colectivul de oameni ai muncii de aici a trecut cu hotărire la aplicarea unui amplu program de măsuri tehnico-organizatorice în vederea creșterii mai substanțiale a productivității muncii. Aceasta, prin organizarea mai judicioasă a locurilor de muncă, prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, creșterea zonelor de servire, ridicarea calificării profesionale, extinderea mecanizării și automatizării, îndeosebi prin intrarea în funcțiune a unor războaie moderne de țesut fără suveică. Ca o încununare a eforturilor depuse, ieri, 20 august, colectivul întreprinderii „Aurora" a raportat îndeplinirea planului cincinal la producția industrială. Este semnificativ faptul că peste 80 la sută din producția suplimentară care va fi realizată pină la sfirșitul anului va fi obținută pe seama creșterii productivității muncii. (Daniela Mî- trescu, economistă).

Se împlinesc 15 ani de cînd, Intr-o memorabilă ședință solemnă, Marea Adunare Națională a adoptat o nouă Constituție, în baza căreia țara noastră — urcînd încă o treaptă în evoluția sa ascendentă— era proclamată Republica Socialistă România, stat pe deplin suveran și independent, în care puterea aparține oamenilor muncii de la orașe și sate.Așa cum se cunoaște, ideea de republică are o îndelungată tradiție in gindirea social-politică din țara noastră, poporul român năzuind spre o formă de stat democratică, menită să asigure dreptate socială și libertate pentru cei mulți, să-i dea dreptul să hotărască singur asupra destinului său.Aceasta și explică poziția republicană a celor mai înaintați luptători revoluționari ai secolului trecut, în frunte cu Nicolae Bălcescu, Simion Bărnuțiu, Cezar Bolliac și alții, iar mișcarea .muncitorească și socialistă și-a făcut un crez din lupta antimonarhică, pentru o formă de stat democratică.Acest nobil ideal a devenit realitate în anii revoluției democrat- populâre; in condițiile în care, clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii au smuls din mîinile reacțiunii întreaga putere politică în stat, proclamînd, la 30 decembrie 1947, Republica Populară Română. Victoria 'dobindită atunci a însemnat un pas important in lupta poporului nostru pentru deplina sa emancipare politică, mar- cind totodată trecerea la opera de făurire a socialismului. Actul proclamării Republicii a fost urmat, la puțină vreme, de alegerile pentru Marea Adunare Națională — organ suprem al puterii de stat — care a adoptat, la 13 aprilie 1948, prima Constituție democratică a țării noastre, act juridic fundamental care consfințea cuceririle obținute de poporul român, deschizind totodată perspectiva unor noi și tot mai profunde transformări revoluționare.S-a creat, astfel, cadrul statal și juridic propice începutului prefacerilor socialiste, al căror ritm cres- cind a făcut necesară, după patru ani, adoptarea unei noi Constituții, in 1952, ale cărei prevederi au corespuns etapei făuririi bazei teh- nico-materiale a socialismului, caracterizată prin generalizarea relațiilor de producție socialiste in Întreaga economie națională și triumful noii orinduiri atit la orașe, cit și la sate.Această cucerire Istorică a poporului nostru, obținută sub conducerea Partidului Comunist Roman, și-a găsit consemnarea în aprecierile cuprinse în documentele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., cu deosebire în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care sublinia că „Triumful deplin al socialismului la orașe și sate, lichidarea pentru totdeauna a exploatării omului de către om reprezintă cea mai mare victorie politică a partidului nostru după cucerirea puterii ; ea întruchipează înfăptuirea visurilor pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai clasei muncitoare, ai poporului român".Profundele transformări care au avut loc în toate sectoarele de activitate au făcut ca legea fundamentală a țării — Constituția din 1952— să nu mai corespundă noilor realități și nici perspectivelor dezvoltării ulterioare a societății noastre.- Ca urmare a acestor necesități, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a propus, iar Marea Adunare Națională a hotărit în sesiunea sa din 20—21 august 1965, să fie adoptată o nouă. Constituție, iar denumirea statului să se schimbe din. Republica Populară Română în Republica Socialistă România,
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La combinatul „Azomureș" a intrat în probe

tehnologice

Instalația pentru fabricarea materialelor 
fotosensibile

22 de unități economiceîn cinstea zilei de 23 August; oa

Constructorii de locuințeConstructorii din județul Timiș raportează că au încheiat. în cinstea marii sărbători de la 23 August, lucrările de finisare la numeroase blocuri de locuințe din cartierele Dîmbovița și Calea Aradului din Timișoara, din municipiul Lugoj și

în cinstea zilei de 23 August, la combinatul chimic „Azomureș" din Tirgu Mureș s-au încheiat lucrările de montaj și probele mecanice la prima instalație pentru fabricarea materialelor fotosensibile realizate în țara noastră. Punerea in funcțiune a instalațiilor de utilități (apă, abur, aer comprimat, climă, frig) și a instalației de tratare a apelor reziduale a permis începerea probelor tehnologice. Această instalație-uni- cat, construită după o tehnologie modernă, va asigura realizarea întregului necesar de filme medicale și tehnice, hîrtii fotografice și filme cinematografice în alb. negru și color de o înaltă calitate.Pentru funcționarea la parametrii

proiectați a acestei instalații de înaltă tehnicitate, la Liceul industrial de chimie din Tirgu Mureș și în vechea secție de hîrtie foto- sensibilă au fost pregătite cadrele necesare de operatori chimiști, maiștri și ingineri cu o ridicată pregătire profesională. La realizarea acestui obiectiv — cea mai mare investiție din județul Mureș în actualul cincinal — o contribuție deosebită au adus-o cercetătorii din cadrul ICECHIM — prin asimilarea în țară a unui important număr de reactivi și materii prime — precum și uzinele constructoare de mașini, care au furnizat echipamente tehnologice, termoenergetice și de automatizare. (Gheorghe Giurgiu).

Desen de Gh. CĂLARAȘU

( 
j Stemă socialistă în august j

Ești țară, astăzi, mai strălucitoare. 
Sub noua stemă visu-ți e-mplinit 
Și te iubim cum ești, ca niciodată, 
Ești flacără, așa cum te-am dorit.

In augustul acesta este-o vreme 
De cînd alt nume inima ți-a dat 
Și ce-i mai fericit și mai aproape 
De visul românesc adevărat.

Trăim în tine mai deplin, mai falnici 
Un timp in care totul e lucid.

* Urcăm cu spor etajele luminii 
Cu demnitatea dată de partid.

Ești astăzi una cu întreg poporul 
Ce-și duce prin conducători mindria. 
Nimbată ești de aurul iubirii 
Republică Socialistă România I

denumire ce corespundea pe deplin stadiului de dezvoltare a țării noastre in acea etapă.Proclamarea Republicii Socialiste România nu a însemnat doar o schimbare de titulatură, ci a constituit expresia unor profunde transformări lăuntrice ale societății

Virgil CARIANOPOL

noastre, a unor radicale schimbări politice. Așa cum apreciază Programul Partidului Comunist Român, odată cu Congresul al IX-lea al
Prof. unlv. dr. Aron PETRIC(Continuare în pag. a IV-a)

LUMINOASA CARTE 
SCRISĂ DE POPOR

ACUM 15 ANI, țara noastră, în a cărei istorie ideea 
republicii are o veche și scumpă tradiție, preluată și 
dusă mai departe din generație în generație, ișl în
cununa mînd.ră fruntea cu stema strălucitoare a desti
nului ei socialist ;

ACUM 15 ANI, în țara noastră partidul comuniști
lor, exponent al celor ce muncesc, mandatar al po
porului liber’și stâpin pe soarta sa, inaugura o etapa 
nouă in istoria României, etapă a socialismului birui
tor la orașe și sate ;

ACUM 15 ANI, devenind republică socialistă, Româ
nia prefigura cu vigoare și certitudine drumul unui 
binemeritat prestigiu in lume, grație mesajului distinct, 
demn pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numele 
națiunii noastre, l-a făcut larg cunoscut tuturor po
poarelor, intregii lumi ;

ACUM 15 ANI, alături de mulți creatori, români, ma
ghiari, germani, suflet din sufletul poporului lor, marele 
poet TUDOR ARGHEZI adăuga vechiului său „Testa
ment" această nouă pagină încărcată de frumusețea 
scinteietoare a verbului său, această odă a bucuriei 
dedicată Republicii Socialiste România, publicată în co
loanele ziarului „Scinteia" :

„Avem o constituție nouă : pe asta o citești, 
o ințelegi și ți-e dragă - și-o păzești cu toate 
însuflețirile tale. E constituția ta, a poporului tău, 
scrisă de poporul tău, gindită de mințile limpezi

ale Partidului care-i insuși poporul cu toate pu
terile și inzestrările lui.

Exiști in țara ta îmbelșugată, bogată, vestită 
in toată lumea. Avuțiile 'țârii sint avuțiile tale. 
Lumea știe ca ai dreptul să te mîndrești de ma
rile și curatele tale frumuseți. Țara ai făcut-o tu 
cu brațele, răbdarea și dragostea ta. Tu ești în
treg patriotismul, tu ești socialismul, care-i ade
văratul patriotism. Gindindu-mă la tine, ghemuit, 
la masa de lucru, mă scol, bade Ioane, in pi
cioare a cuviință și a recunoștință că porți in 
fața omenirii steagul tău cel nou cusut cu litere 
de aur : „Republica Socialistă România".

...In acea vară a împlinirilor de acum 15 ani, oa
meni ai muncii, creatori de artă și cultură împărtășeau 
prin paginile ziarelor emoțio gîndului și a sufletului 
lor de a se ști cetățeni ai Republicii Socialiste Româ
nia. l-am solicitat pe unii dintre ei să-și completeze 
rindurile bucuriei de atunci, mărturisită țării întregi 
prin coloanele „Scînteii", cu ceea ce cred că merită 
să fie consemnat din cartea împlinirilor noastre in 
acești 15 ani care au trecut.

In naaina a 111-a t
Prezent! cu fapta și cuvîntul Ia marele 
eveniment, oameni ai muncii, oameni de 
cultură evocă drumul de istorice împli
niri ale tării sub conducerea partidului.
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MONUMENTELE LUPTEI, MONUMENTELE MUNCII
Dialoguri despre reala libertate a omului României socialiste 
pe locuri unde oamenii s-au jertfit pentru libertatea patriei

23
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1980

Acele zile de neuitat ale Iul August biruitor s-au săpat 
adine in sufletele celor mai virstnici dintre noi. S-au săpat 
cu dalta durerii, cu dalta miniei, cu dalta speranței in
tr-un viitor mai bun, liber și fericit, al nostru, al copiilor 
noștri, al țării întregi.

Âu pus mina pe arme, la chemarea Partidului Comunist 
Român, milioanele de oameni ai muncii - muncitori, ță
rani, intelectuali - și, impreună cu întreaga armată, intr-o 
unanimitate de gînd, de voință și de faptă nemaiintilnită 
in istorie, cu hotârire eroică și admirabilă dirzenie au 
lovit dușmanul fascist oriunde se afla pe pămintul patriei, 
nimicindu-l sau capturindu-l.

Ostașii noștri, umăr la umăr cu ostașii sovietici, l-au ur
mărit apoi cu foc, eliberind partea de nord a Transilvaniei, 
răpită prin odiosul dictat de la Viena, ducind flacăra eli
berării mai departe, pe pămintul Ungariei și Cehoslovaciei, 
pinâ la victoria finală din mai 1945.

Revoluția de eliberare națională și socială, antifascistă 
și antiimperialistă a nimicit cu flacără purificatoare otrava 
fascistă, a smuls puterea din miinile burghezo-moșierimii, 
punind-o in miinile celor care făuresc de veacuri bunurile 
acestei lumi, deschizind fluviile de energie revoluționară 
ale întregului nostru popor - români, maghiari, germani 
și de alte naționalități - pentru făurirea celei mai drepte, 
mai libere, mai democratice orinduiri, orinduirea socialistă.

36 de trepte cronologice am urcat spre piscul zilei de 
azi. 36 de trepte nu sint insă măsura cea mai exactă a 
uriașelor transformări revoluționare înfăptuite de poporul 
nostru sub conducerea comuniștilor ; aceste transformări 
se inscriu in cronica victorioasă a destinului nostru socia
list cu amplitudinea extraordinar de largă a saltului 
calitativ intr-o altă eră istorică. Anii, in curgerea lor egală, 
au simțit intens intervenția conștientă, revoluționară a 
maselor populare, in interiorul lor - matematic croit - 
ritmurile vieții noastre noi căpătind accelerații impresio
nante, mai ales in ultimul deceniu și jumătate de cind in 
fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul care, prin gindul și fapta sa 
cutezătoare, a’’ ’ “ “cutezătoare, 
ctitorii.

dat numele său acestei epoci de mărețe

„Noi ne-am
și e bun

ales drumul 
și drept"Veștile acelor zile fierbinți care se derulau cu o viteză amețitoare sînt astăzi Istorie, istorie vie jn conștiința celor care le-au plămădit cu sudoarea și singe- le lor. Ele răsună cu mare putere și acum in sufletele noastre și în conștiința noilor generații care nu au cunoscut războiul decit din spusele vîrstnicilor, împle- tindu-se cu veștile atît de deosebite ale acestui timp de construcție pașnică, im- pletindu-se organic cu ele pentru că., se «mstjiuift. fia»., «hrs o „ănătîi ..mm. “ ®® reierea ia

țelept în lupta noastră pentru mai bine, pentru progres și civilizație.
★Un tînăr constructor de pe șantierul canalului Du- năre-Marea Neagră, expli- cînd mecanismul complicat al ecluzei de la Agigea și apoi demonstrînd cum vor fi smulse mării teritorii cam de trei ori mai mari decit are acum portul Constanța pentru amenajarea noului port ' de la Agigea, spunea: )țE lirtia întîi aici"! : gg KW8 *

clrenZle°In^nffi^W *netat™t * ° victoriilor pe care aceștiale obțin pe unul dintre cele mai reprezentative șantiere ale epocii noastre. „Știți, a continuat el, aici s-au înfruntat părinții noștri, în acea vară fierbinte a lui August 1944, cu hitleriștii. Și mă gindesc că și construcția noastră, ca în balada străveche, a cerut jertfe. De aceea, va fi cea mai mîndră și cea mai trainică. Face parte din părinților noștri noastră".— A fost— relatează sile Preda, partid din ilegalitate, maistru militar, reluînd e- xact vorbele constructorului, dar dîndu-le sensul precis, militar. Pe locurile unde vor fi danele viitorului port și unde, în preajmă, se ridică viitoarea ecluză s-au dat lupte crîncene cu hitleriștii. La barierele orașului, în port, peste tot dușmanul a fost

neîntrerupt.— Bucureștiul este de 58 de ori mai puternic industrial in acest an 1980 decit in anul 1938, acesta din urmă luat ca vîrf al dezvoltării capitaliste — spune muncitorul specialist Ion Bogdan de la întreprinderea „Vulcan". Ce forță deosebită cîștigată într-un timp atît de scurt î Nici nu bănuiam in acea noapte de 23 spre 24 august 1944 cînd, împreună cu tovarășii mei de luptă, luam cu asalt pozițiile hitleriste de la Pipera și de la Băneasa, că participam, de fapt, la făurirea acestui prezent măreț. Aveam însă atunci conștiința unității desăvîr- șite a milioanelor de oameni ai muncii — fie că erau îmbrăcați în haină militară, fie că purtau salopeta de muncitor — în înfăptuirea unui act fundamental pe care ni-1 impunea istoria patriei. Istoria cerea fapte, patriotismul însemna, in primul Tind, fapte imediate de vitejie, fapte in care iscusința și înflăcărarea in lupta pentru libertate a fiecăruia să fie la înălțimea speranțelor întregului nostru popor. Tovarășii mei de muncă, împreună cu frații lor în haină militară, se băteau în aceleași clipe la Școala superioară de război, unde era un important comandament hitlerist ; se băteau pe cheiul Dîmboviței, sco- țîndu-i din bîrlog pe hitleriștii din comandamentul armatei aerului ; se băteau pe șoseaua Alexandriei, ba- rind înaintarea forțelor hitleriste care năzuiau să înece în sînge Capitala. Știam că peste tot în țară, la chemarea comuniștilor, organizați de ei, milioane de oameni ca mine puseseră mină pe arme și zdrobeau cotropitorii. Știam că libertatea nu ne va mai scăpa din mină, că ne vom face dreptate cu orice preț, cu prețul vieții chiar, destinul noi ni-1 vom așa cum visam noi.— Și așa a și fost.— Da, așa a fost conștiința mea, cînd amintesc acele momente, se conturează ca o lumină unitatea pe care o simțeam atunci în luptă și responsabilitatea pe care ne-o asumasem, eu și toți cei ca mine, pentru viitor. Aceste două elemente care, spuse simplu, par abstracte sînt totuși atît de concrete și atît de viguroase, s-au fortificat în sufletele noastre continuu, îneît astăzi socotesc că lor le datorăm tot ce s-a înfăptuit în1 cei 36 de ani care au trecut de atunci și făptuim în continuare. Ele s-au verificat deplin, ca o chezășie a victoriei, și de aceea revin firesc în dialogul pe care secretarul general al partidului îl poartă permanent cu oamenii muncii ; unitate de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului, conducătorul în-

biografia și din atntîi.linlatovarășul activist aici Va- de fost

că croi
în tmi

CĂREI ■ Monumentul recunoștinței față de cei care au apărat fruntariile țării cu prețul jertfei supremeluat prin surprindere și făcut inofensiv. Știam atunci că trebuie să creăm o lume nouă, mai dreaptă și liberă. Dar visul nostru a fost depășit cu mult, mai ales că atunci cu greu ne puteam închipui cum va arăta precis viitorul. Locurile vechilor bătălii sînt de nerecunoscut. Porțile orașului, a- părate atunci cu eroism, sînt astăzi ca niște arcuri de triumf ; din oricare parte ai veni orașul te întîmpină fără periferii, cu ansambluri arhitectonice mari, moderne, cu o platformă industrială mare, țării este și ea de nerecunoscut prin mărimea și tehnica ei specializată. Ca peste tot în țara noastră geniul constructiv ăl secretarului general al partidului este prezent în tot ce este nou și trainic. Aici s-a construit, sub atenta sa priveghere, cel mai mare șantier naval al țării, cape construiește, la rîndul său, giganți plutitori ; aici, pe acest litoral, se nasc trei porturi noi — unul deja bine conturat la Mangalia, cu un șantier naval puternic, altul la Midia-Nă- vodari, unde crește o nouă industrie petrochimică, și acesta, nou, de la Constanța sud—Aglgea, care va transforma orașul de la mare intr-unui dintre cele mai mari porturi ale lumii. Cutezanță, spirit de pătrundere în viitor, sesizarea acestui viitor în tot ce are el esențial — acestea sînt caracteristicile de căpetenie ale politicii partidului nostru, creator de istorie nouă, creator de om nou. Omul, acestui pămînt românesc vede în partidul comunist călăuza, conducătorul înțelept, capabil să mobilizeze și să concentreze toate energiile poporului pentru înfăp- • tuirea idealului comunist.

puternică. Dinspre poarta maritimă a

Trăim într-o Ură
-•__ _ •și intr-un timp care asigură 

înflorirea deplină
ÎS • • umane

prin mea. școală, muncacare mi-au trecut mină, sînt mîndria învață în această care este uzina, că este cea mai de preț zestre,că ea este izvorul nesecat al puterii noastre, învață să gospodărească, să fie zgîrciți chiar, atunci cînd este vorba de averea noastră comună. Bunăstarea, așa cum o înțeleg eu, ca muncitor, nu se află în altă parte, ci numai in brațele și în mintea noastră. Și o altă bucurie, care este a

țea și tăria cu munca și cu inteligența noastră.Pentru mine — sește Mihai maistru principal treprinderea de fină din Sinaia - ________întîmpinare a sărbătorii de 23 August a fost prilej de bucurie și de mîndrie patriotică. Mîndrie patriotică pentru poporul nostru care și-a cucerit libertatea prin luptă, prin propriile forțe și jertfe și nu în cancelarii străine sau la masa

mărturi- Velișcu, la In- mecanică - fiecare

I — • ’

CONSTANȚA i Statuia Victoriei pe locul încleștării cu 
dușmanul fascist

— Tovarășe Andrei Bencze, sînteți muncitor specialist la întreprinderea de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov. De mic copil ați uzină, uzina neavoastră, neavoastră. < această viață i deosebită trăit-o și tnfățișați-ne-o.— Nu una, ci mai multe. Prima care îmi vine acum în minte, legată de nificația sărbătoririi berării de fascism, trăit-o în clipa în imediat după adaptam cutia de viteză a

I lucrat în e casa dum- viața dum- Culegeți din o bucurie mai pe care ați
sem- eli- am care, victorie,

tancurilor devenite nefolositoare la strungurile carusel. Era o treabă de ispravă și spunea totul despre dorința noastră de a construi pașnic o viață nouă. A doua mea bucurie este permanentă șl ține de pregătirea tinerilor în meseria noastră atît de frumoasă de constructori de mașini. Am început cu copiii mei care, pe măsură ce se ridicau, îi aduceam în uzină. îmi creștea inima văzîndu-i tot mai îndemînatici. Sînt oameni în toată firea acum, tehnicieni, proiectanți, subin- gineri. Și ei, și ceilalți

noastră a tuturor, constă în faptul că uzina aceasta — socotesc eu — prin oamenii pe care i-a dat, prin utilajele pe care le-a creat a pus bazele altor uzine de prestigiu ale țării, cum sînt „1 Mai" de la Ploiești, I.M.G.B-ul și altele, întrebați-i pe cei de acolo de Bencze și au să-și amintească, au pornit de aici, de la noi, din acest Brașov, care s-a ridicat cu mic, cu mare în acel August 1944, cu arma in mină, împotriva fascismului, pentru frăție și libertate națională și socială, așa cum au făcut de atîtea ori în istorie. Români, maghiari, germani sînt uniți intr-un același' simțămînt, și mai puternic acum, plin de încredere în jurul Partidului Comunist Român, conducătorul întregului nostru popor. Este simțămîn- tul înaltei responsabilități comune față de patria socialistă comună, mama noastră bună, a tuturor, căreia îi sporim frumuse-

unor tratative ; de bucurie pentru că întotdeauna am reușit să raportăm, cu acest prilej, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi succese in producție. Eu lucrez în secția de pompe rotative de injecție, un sector pretențios. Ne-am fixat două zile record în cadrul cărora vom produce cu 100 de pompe mai mult — montate, reglate și vîndute. Și sînt sigur că ne vom ține angajamentul.— Ce evenimente deosebite s-au petrecut în ța dumneavoastră acești ani ?— Unul esențial, damental. Sint unulcei 10 copii ai zidarului Velișcu din Poiana Țapului. 6 dintre noi lucrează în această uzină. Am învățat fiecare cu sîrguință, ne-am perfecționat in meserie. ni s-au deschis orizonturi pe care bietul tata nu le visa. Este un

viatafun- din

eveniment de cea mare importanță, veți spune că acesta un lucru obișnuit în noastră, la indemîna tuturor. Dar este un drept fundamental al omului la muncă și Ia învățătură, asigurat, de care „apărătorii drepturilor omului"de dincolo nu suflă o vorbă. Și el este esențialpentru mine și ai mei, cum ar trebui să fie esențial pentru toți oamenii acestei planete. De aceea îl prețuiesc ca pe ce am eu mai sfint. Nu am încetat nici o clipă să profit și de dreptul la învățătură după ce am terminat școala profesională, pentru că sînt un om cu picioarele pe pămînt. Mi-am însușit trei sau patru specialități în meserie și merg mai departe cu bucuria că pot pătrunde în secretele tehnicii mai adine, că le pot stăpini și că pot răspunde astfel, cu tot ce am eu mai bun,’la efortul de înălțare a țării. Și ca mine sînt toți oamenii uzinei, care este, de fapt, creația minții și mîinilor lor. Acționăm cu toată ponsabilitatea sistemului de cere, gospodărim atenți și cu grijă această avere, ca stăpini absoluți ai ei, decidem și aplicăm deciziile cu toată rigurozitatea, cu- noscînd că munca noastră regăsește precis în

mai Știu, este țara

resin cadrul autocondu-

efortul de înălțare a țării, de care aminteam. Și ce armonios se împletește acest sistem de autoconducere muncitorească cu sistemul general al democrației socialiste în care hotărirea noastră de stă- pîni ai țării și de gospodari ai ei se îngemănează cu conștiința participării la marea operă de construcție, într-o unanimitate de o mare frumusețe și eficiență, apropiind viitorul nostru comunist.
★Jimbolia este un oraș din județul Timiș care a cunoscut și cunoaște din plin transformările socialiste înnoitoare. Locuitorii lui își amintesc însă și zilele negre ale dominației fasciste și vorbesc cu profund respect despre cei 7 luptători antifasciști neînfricat! care nu s-au sfiit să-și afirme răspicat convingerile progresiste, su- portind măsurile represive, și ale autorităților și ale conducătorilor așa-zisului grup etnic german din Banat.— în urma victoriei insurecției de la 23 August 1944 — relatează profesorul Tomas Breier, secretar adjunct al comitetului orășenesc de partid Jimbolia — hitleriștii în retragere s-au dedat la numeroase atrocități între care și asasinarea celor 7 luptători antifasciști din oraș, operație criminală înfăptuită cu colaborarea căpeteniilor hitleriste din Banat. Mathias Schmidt și hann Lehotzky au secerați cu mitraliera grenada la domiciliul lor, iar ceilalți 5 — Ferdinant Koch, Johann Keller, kolaus Petri, Peter și Johann Farle — asasinați în curtea Panonia, împușcați spate după i obligați, sub armelor, să-și guri mormintele, celor 7 antifasciști, ror memorie este zată și printr-un ment înălțat în oraș, nu a fost zadarnică. Idealurile pentru care au luptat s-au împlinit în anii socialismului : orașul Jimbolia s-a transformat într-un important centru economic, social și cultural al județului Timiș. . Numai în ultimii 15 ani, producția globală industrială a crescut aproape 3 ori ; s-au struit 17 blocuri cu aproape 400 de apartamente, au fost asfaltați 25 de kilometri de străzi, s-au construit grădinițe și creșe, spații și laboratoare școlare. Libertatea noastră, smulsă prin luptă comună dușmanului fascist, s-a cimentat puternic în acești 30 de ani care au trecut de atunci, devenind de nezdruncinat.

mașini-unelte, folosind mai bine experiența colectivului, capacitatea lui de gindire și de hărnicie. Privind uzina astăzi și urmărindu-i evoluția, trebuie să recunoaștem că proiectantul-șef al ei este secretarul dului. De și ctitorul obiective au apărut riul țării politică de repartizare armonioasă a forțelor de producție. Sensul profund politic și științific al acestei concepții este ilustrat astăzi prin afirmarea creatoare a milioane de oameni care nu numai că lucrează la dezvoltarea rapidă a județelor lor și a localităților altădată rămase in urmă, ci ei înșiși se transformă, se perfecționează, însușindu-și tehnica nouă, punîndu-și în valoare calități pe care nici nu și le bănuiau.în același timp, sistemul de autoconducere muncitorească vine să îmbogățească aceste personalități, să le

general al parti- fapt, dînsul este altor nenumărate industriale, care pe întreg terito- in concepția sa

întregească, întărind spiritul de responsabilitate, strunjind caractere, lărgind orizontul fiecăruia cu mult dincolo de sfera tehnică și științifică, făcînd veritabilă operă de civism, asigurînd dezvoltarea multilaterală a personalității umane. Aceasta înseamnă, în fond, respectarea drepturilor fundamentale ale omului ! Poate că tot ce am afirmat pină acum sr aibă un iz cam teoretic, dar fiecare afirmație eu am extras-o din experiența practică, din admirabilele lecții de democrație muncitorească reprezentate de adunările generale ale oamenilor muncii. Acesta este sistemul nostru de a conduce, de a crește neîncetat conducători. Un sistem izvorît din particularitățile dezvoltării noastre Istorice, sociale și politice pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl pune cu vigoare în lumină, realitatea practică demonstrînd din plin dinamismul și trăinicia lui.
o unicăPartidul și țara 

voință de gînd și acțiune

Jo- fostȘiNi- Hofler au fost morii pe la ce au fost amenințarea l sape sin- Jertfa a că- eterni- monu-

de con-

ro- oc- cu Pă- de

Ăutoconducerea 
muncitorească izvorul

puterii noastre de sUpini
ai muncii noastreMemoria județului Prahova păstrează vie imaginea bătăliilor înverșunate pentru zdrobirea trupelor hitleriste care voiau să distrugă instalațiile petroliere, rafinăriile, fabricile. Nici o clipă nu li s-a dat răgazul înfăptuirii intențiilor lor criminale. Rămășițele hitleriste de la Oto- peni și Băneasa au fost luate prizoniere la Gherghi- ța, în frunte cu faimosul general Gerstenberg ; la Moreni sau la Păulești, muncitori și ostași s-au avîntat cu vitejie legendară în atac, lichidînd unitățile hitleriste amplasate în acele zone. Peste tot sînt monumentele evocatoare ale acelor lupte. In jurul lor se ridică astăzi, impunătoare, monumentele muncii acestui timp de avînt și creație socialistă. Mai ales ultimul deceniu și jumătate a înscris suișul vertiginos al forței industriale de aici, cu realizări de mare prestigiu ; combinate chimice și noi rafinării, fabrici de tot felul ale căror produse se bucură de aprecieri deosebite în străinătate. In

numai 24 de zile se realizează producția industrială anuală din 1938 a țului care, și atunci, socotit industrializat, puternic detașament țific concentrat în tute și în uzinele bricile de aici își contribuția prin noi nologii competitive pe plan mondial. O mîndrie a județului o constituie întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, a cărei gamă largă de instalații de foraj este bine cunoscută pe glob.— Tovarășul Nicolae Ceaușescu — își amintește inginerul-șef mecano-ener- getic al uzinei, Gheorghe Damian — care cunoaște în amănunt întreprinderea noastră, ne-a spus acum cîțiva ani, cu prilejul unei vizite de lucru : „Voi ați realizat prin autoutila- re mașini-unelte de mare tehnicitate. Aveți deja experiență. Folosiți-o. Faceți o fabrică și realizați mașini-unelte și pentru alte unități". Așa am făcut. Șl astăzi construim strunguri mari paralele, alte tipuri de

jude- era Un știin- insti- și fa- aduce teh-

Satu Mare, orașul care a auzit apropiindu-se tot mai mult glasul tunurilor mânești și sovietice în tombrie 1944, aștepta înfrigurare eliberarea, mîntul sfint al părțiinord a Transilvaniei, cotropit de fasciști, a fost udat din belșug cu sîngele eliberatorilor. Și în Satu Mare și in Cărei, ultimele localități românești înainte de granița cu Ungaria, bătăliile s-au purtat pe străzi cu înverșunare. Dar spiritul lui 23 Atigust, spiritul de jertfă, de eroism, și-a spus cuvîntul.— Retrăiesc aievea, după 36 de ani, acele momente dramatice din ultimele zile ale lui octombrie 1944, cînd aici, la noi, la Cărei, brava noastră armată română a eliberat ultima brazdă din pămîntul scump al patriei de sub călcîiul fascist — povestește Ilonka Barno- vics, casnică, din Caret Deși se retrăgea sub loviturile puternice ale armatelor române și sovietice, armata hitleristă arunca valuri de obuze asupra orașului nostru. La o explozie, fetița mea de doi ani a fost grav rănită. Un sanitar de-al nostru a pansat-o cu răbdare și grijă, făcînd totul pentru salvarea ei, cum ar fi făcut pentru copilul lui. Parcă se luminase zarea cind au intrat ai noștri. Am sărit, cu mic cu mare, să le dăm sprijin cum ne-am priceput’ și cum am putut — fie cu alimente, fie cu transporturi, fie cu informații utile despre dușman. Eu m-am dus imediat la spitalul orașului, unde soseau mereu răniți! noștri, și am lucrat, zi și noapte, am spălat pansamente, haine, lenjerie. Au fost zile grele, dar pline de bucuria victoriei. Era o bucurie cu lacrimile în ochi. Privesc la orașul Cărei, la chipul lui proaspăt și înfloritor de astăzi — înălțat în anii socialismului prin munca înfrățită a românilor, maghiarilor și germanilor ce locuiesc aici în strinsă unitate și frăție, și mă gindesc cu respect și pioșenie la eroii noștri de acum 36 de ani, care au pus temelie cu trupul lor, cu viața lor, la construcția trainică a prezentului nostru liber și fericit. La monumentul evocator al acelor momente dramatice copiii noștri pun, în ziua de 23 August, florile recunoștinței.— Au trecut ani de muncă încordată, dar Încărcată de satisfacția cuceririlor socialiste — intervine în discuție inginerul Vasile Că- dar, directorul întreprinderii „Unio" din Satu Mare. Producția Industrială a județului nostru este astăzi de 50 de ori mai mare de- cît în anul 1950. Asta spune foarte mult. O sută de mii din locuitorii județului s-au mutat în case noi — deci, aproximativ populația municipiului Satu Mare. Acestea sint realizări concrete. Trebuie însă relevat spiritul de emulație, creator, care a cuprins masele muncitoare. Un spirit care se manifestă plenar în toate

formele democrației muncitorești și socialiste și care demonstrează capacitatea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor de a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru a învinge greutățile inerente, cu discernămint critic și demnitate civică impresionante. Decizia, la luarea căreia participă cu toții, le aparține, sînt stăpini și arată că sînt stăpini. E minunat să te știi în mijlocul acestor oameni, să muncești cu ei și sînt min- dru că fac parte din colectivul de la „Unio“, a cărei producție a crescut în ultimii 15 ani de 10 ori. Datorăm mult tovarășului Nicolae Ceaușescu, de la întîlnirile cu dînsul. în succesele noastre se regăsesc sfaturile sale pline de înțelepciune, spiritul său de dinamism. Realizăm astăzi peste 3 miliarde lei producție formată din utilaje de mare tehnicitate și de mare diversitate pentru dotarea industriilor minieră, chimică, metalurgică. Reînnoirea permanentă a acestei producții, nivelul ei tehnic tot mai ridicat sînt rezultatul întîlnirilor noastre cu secretarul general, care cunoaște la perfecție pulsul întregii țări.— De aceea — spune tovarășul Gheorghe Lupea, Erou al Muncii Socialiste, șeful atelierului de lăcătu- șerie navală de la Șantierul naval din Galați — întregul nostru popor vede în puternica personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu chezășia realizării cu un ceas mai devreme a visului său de aur, comunismul. De aceea își stringe rindu- rile in jurul său, în jurul partidului nostru comunist, a cărei politică o socotește ca politică a sa, urmîndu-1 strîns unit pe calea de libertate și prosperitate cucerită prin luptă grea, cu jertfe grele, acum 36 de ani. „Noi, în România — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea populară din municipiul nostru — înălțăm cetăți pașnice, ale construcției socialiste, și alte popoare care construiesc socialismul fac același lucru. De asemenea, și alte popoare din țări cu orînduiri sociale di- eforturi lor eco- Trebuie ceea ce pe baza cuceriri civilizației, să aibă o nuar- alt idei in

ferite, toate fac pentru dezvoltarea nomică și socială, să facem totul ca noi înălțăm astăzi, celor mai avansate ale durată îndelungată, să cadă pradă distrugerii melor atomice sau de fel“. Sint cuvinte și care răsună puternic conștiința noastră, a tuturor. Admirăm cetățile noastre pașnice. Le ridicăm și le ,'apărăm cu toată vigoarea, veghind ca viitorul nostru luminos, al copiilor noștri, să nu fie tulburat de nimic, să-1 apropiem tot mai mult prin munca, prin inteligența noastră — două arme inestimabile de care sîntem mîndri.
Dionlsie ȘINCAN
cu sprijinul
corespondenților „Scinteii*

BUCUREȘTI i Șoseaua Pantelimon — una dintre noile magistrale ale civilizației socialiste Foto : E. Dichiseana}
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---------------15 ANI DE LA ADOPTAREA---------7------ 
CONSTITUȚIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

legea fundamentala a țârii
Prezenți cu fapta și cuvîntul la marele eveniment, oameni ai muncii, oameni de cultură evocă 

drumul de istorice împliniri ale tării sub conducerea partidului

Din biruință în biruințăStau sub un munte care-mi intră pe fereastră în fiecare dimineață. Sunt și niște păduri de brad, care se aruncă spre riul numit Prahova, ca niște perdele. Spre Bușteni zum- zăie zi și noapte o fabrică de hîrtie. Două ștergare albe stau deasupra coșurilor douăzeci și patru de ore din 24. Se muncește neîntrerupt, îmi spun. Mai la vale, către Sinaia, muncitorii de la un gater, suparăți că apele se umflă în fiecare vară și că le ia podul de lemn la vale, cărîn- du-1 la dracu’ în praznic, au clădit unul de beton. Pe aici nu era nici un han. Zidarii au ridicat o clădire cu terase lansate spre văzduh, acum vreo trei ani. In orașul Peleșului, hotelurile păreau cam demodate, cam dezafectate, pline numai de faimă literară, pentru că de confort nu mai putea fi vorba. Acum s-au ridicat două nave de beton, învîrtite parcă după soare dimineața, tot cu balcoane, tot cu geamuri mari, pline de oaspeți iarna și vara. Pe unde trec apar mereu repere noi. Nu știu cum și de unde răsar. întîi se văd niște gropi și niște aliniamente, pe urmă cresc zidurile ca în legendă și din nimic se-nalță pe orizont un nou obiectiv, cum 1 se spune la gazetă. Fabrici, spitale, școli, teatre, bulevarde noi. Ploieștiul — pentru că mă întîlnesc cu el, și la dus, și la întors — era un fel de tîrg patriarhal, cu cîrciumi cu streașină sub care se cinsteau negustorii. Acum, centrul s-a schimbat la față prin- tr-o substituire a constructorilor ; etajele au crescut, nu mai seamănă. Au apă

rut și niște poduri frumos arcuite, ba chiar optu- rile acelea pe care le vedeam pe vremuri numai in revistele de arhitectură, șoselele se împletesc una sub alta, evită barierele atit de plicticoase și ies undeva, în cimp, eliberate de fantezia omului. Dacă mergi spre partea dinspre Transilvania, Brașovul a- parent a rămas același oraș balnear. Clima parcă i s-a mai îndulcit. Cineva ar crede că numai sus, la Poiană, s-a construit, pentru că acolo e teleferic șl vin străinii. Eroare : cum intri in oraș, pe unde erau numai niște cîmpuri de cartofi, a crescut un cartier impunător, înalt, numai sticlă și oțel, cu magazine dedesubt, autoservire, rîn- duite, toate, ca în reclamele cu supermarket-uri și cite și mai cîte... Pe drum, acum, în august, mă întîlnesc cu uriașe mașini cu aripi, pe lingă care ne strecurăm cu uimire, combine, tractoare, buldozere, fabricate în România. Uzina cea mai productivă in branșă se află tot aici, la Brașov. S-a întins și ea. E cit un oraș. Au apărut hale noi. S-au mutat cartofii, mai la vale, undeva sub munții Făgăraș, și în locul lor stau aliniate lîngă rampele de cale ferată cinci mii de mașini date cu mi- niu, gata de îmbarcare. Exportăm...Prin iunie sau mai, nu mai țin minte, am dat o fugă pînă la mare. Am trecut podul de peste Dunăre pe unde, cîndva, era un bac pe care-1 așteptai cu coadă în sezon. Am plonjat deodată intr-un paradis. Dobrogea era toată verde, plină cu arteziene, ca într-o poveste din 1001

de nopți. Mi-am adus a- minte, mă însoțea un ti- năr, i-am spus : Știi ce scaieți erau pe aici ? Cit omul călare... nisip, maidane, praf, niște măgăruși, animale de deșert, atit. Cum au făcut cei de pe aici de au schimbat solul, nu-i ușor de cuprins in cuvinte. Trebuie să fi costat o energie teribilă, să sapi, să vîri conducte de beton în pămint și pe urmă să tragi cu pompele apa din Dunăre și să trimiți la cîteva zeci de kilo-
Eugen BARBU

metri să stropească un cîmp care va rodi. Am a- juns la Adamclisi și am văzut silueta superbă a monumentului pe care vechile regimuri politice îl uitaseră. Se profila ca o pecete de piatră pe un cer •evanescent, de culoarea lă- mîii. La televiziune văd mereu statui ce nu existau, ridicata pe locurile marilor bătălii care au hotărit soarta acestei țări prin veacuri. Domnitori călare, piețe de piatră, cu cîte-un obelisc, care se desehid spre Dunăre, ca la Tulcea, sau spre un munte, ca la Deva și în alte locuri. Vra să zică acest regim politic, „antinațional", cum ciriiau cumetrele răuvoitoare de aiurea, are timp de toate. Se gîndește la toate : ridică uzine ultramoderne, unde numai cîțiva lucrători, cu ajutorul electronicii, clădesc alte mașini. In munți se sapă în granit o șosea superbă, demnă de o Europă turistică de înaltă clasă. Jos, în Dobrogea, ti-

neri și mai puțin tineri se luptă cu energia unui relief sălbatic, croind o cale de apă Dunării care va hrăni cîmpiile din jur și le va fertiliza. Spre apus, crește o nouă, magnifică hidrocentrală, care ne va spori zestrea electrică. O- rașe noi și-au modificat heraldica : oțel de Călărași, oțel de Tirgoviște. La București, ce să mai vorbim, iată, avem un metrou la care mai trebăluiesc oameni zi și noapte. Cartierele mele nostalgice, vechi, au dispărut. Trebuie să merg la arhiva de filme dacă vreau să mai știu cum arătau. Acum trec pe niște bulevarde croite din belșug și ele străjuite de building-uri. A fost terminată Politehnica nouă. S-a mai dat în folosință un mare spital, pe undeva, pe Splai... N-o să înșir aici toate lucrurile de care zilnic gazetele sunt pline. Senzaționalul Ia noi nu este crima din strada cutare, ca pe vremuri, ci a- nunțarea dării în folosință a nu știu cîtor obiective industriale sau agrare. Asta irită, prin unele părți. Nu convine. Clientul, ăștia noi eram, nu mai plătește atît, face singur ceea ce-i trebuie — de la oțel la vagoane de cale ferată, de la tranzistor! la cele mai fine piese medicale. Oamenii muncesc pe aici mai bine, mai rău, avem și leneși printre noi. Am trecut cu toții prin cîteva catastrofe naturale, cu o seninătate ce a uimit, dar cape se află în tradiția românească. Am pierdut vieți, am pierdut multe bunuri materiale care ne-ar fi folosit, dar punem la loc ceea ce poate fi înlocuit. Orașe curățate de pe fața pămîntului

au fost ridicate la loc. Mai mîndre. Sigur că numai morții nu mai pot fi lnviați dar, nu știu de ce, sentimentul de sărăcie care m-a. însoțit jumătate din viața mea a dispărut. Ceva durabil crește in jurul nostru. Suntem mai puternici. Lumea vorbește mai mult despre noi. Politica acestui partid a dus faima patriei spre toate colțurile Universului. Suntem ascultați, consultați in probleme de mare importanță. Aș zice, cu o oarecare mindrie, că arbitrăm unele dispute delicate din tacitul dar durul război diplomatic de pe glob. Este o mare cinste pentru noi, ciobanii din cimpia Dunării, care cumpăram totul cu dobîndă de la alții, și ne căciuleam. Aș mai adăuga că nu mai e chiar atît de ușor să fim mereu plătitori, să achităm nota altora. Am făcut ordine in propria casă și nu mai e cazul să ni se poruncească. Cine știe ce înseamnă să fii cetățean al unui stat puternic mă va înțelege mai bine...Toate aceste rînduri le-am scris, amintindu-mi de un articol publicat tot aici, în urmă cu cincisprezece ani, la adoptarea Constituției Republicii Socialiste România. De atunci pot să afirm că am cules cu toții roade bogate și că putem privi liniștiți spre viitor, care se arată și el Înfloritor. Pot să spun că pentru generația mea nu există alt drum și că marșul la care am participat cu atîta entuziasm duce din biruință în biruință.Ne aflăm în august, luna Eliberării. Stau sub un munte ; muntele crește.

LUMINOASA CARTE SCRISĂ DE POPOR
Un deceniu șl jumătate a trecut din acea vară de 

nepieritoare lumină, de geneză a unei epoci noi in 
istoria patriei, cind un întreg popor dezbătea cu în
suflețire proiectul noii Constituții ce avea să consfin
țească, alături de celelalte drepturi, libertăți și înda
toriri fundamentale ale cetățenilor societății noastre, 
cea mai de seamă cucerire revoluționară a poporului 
român : ROMÂNIA SOCIALISTA.

Parcurgînd paginile „Scînteii" din acel august de 
neuitat, am intilnit numeroase nume de oameni ai mun

cii de cele mai diferite profesiuni, femei și bărbați, fără 
deosebire de naționalitate, care își exprimau cu o im
presionantă unanimitate aprobarea deplină față de 
acel document esențial al democrației noastre socia
liste, motivindu-și fiecare cu argumente personale aceas
tă adeziune, l-am căutat, prin urmare, pe unii din 
semnatarii articolelor și declarațiilor de atunci, pen
tru a cunoaște, azi, opiniile cu privire la propriile lor 
opinii de acum 15 ani.

Dinamica înfăptuirilorAcum 15 anî, transcriind primul articol din noua Constituție a patriei, îmi strigam bucuria cu majuscule, încorporată în însăși litera acelui text pe care 11 transcriu cu mîn- drie și azi : „România este Republică Socialistă. Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de Ia orașe și sate, suveran, independent și unitar. Teritoriul său este inalienabil și indivizibil".Este textul pe care am jurat atunci, pe care jur și azi, pe care voi jura Întotdeauna. Și nu . numai eu, ci toți cei care am subscris, atunci, la pactul,, nostru fundamental. Patria

ca teritoriu Inalienabil și indivizibil dă demnitate conștiinței și tărie brațului, dă putere unei națiuni și o face să privească cu încredere ziua de miine. Ea are cu ce asigura ziua de miine, ea are ce transmite urmașilor : o patrie cu un teritoriu inalienabil și indivizibil.Se mai adaugă ceva : tot ceea ce se cuprinde pe acest pămint al patriei, tot ceea ce s-a creat cu mîinile națiunii noastre socialiste în cei 15 ani care ■ s-au scurs de atunci. Nu vom face un inventar al izbîn- zilor, nu vom sublinia ceea ce vede toată lumea, fiindcă ceea ce am făcut se vede, de toată lumea, ba,

aș spune, se vede de oriunde din lume. Este poate de reținut, ca lucrul cel mai însemnat, dinamica acestor înfăptuiri. Cele ce sînt imuabile — teritoriu,
Paul ANGHEL

ființa, credințele, limba noastră — sînt garantate tocmai prin această dinamică a înfăptuirilor, care înseamnă un spor zilnic de putere, de avuție, iar ca sentiment global, de demnitate. Nu-i totuna să trăiești într-o țară săracă care îți aparține doar teo

retic, fiind de fapt stăpî- nită de o minoritate sau dominată din afară, cu a trăi într-o țară care își crește zilnic avuțiile și se înstăpînește zilnic asuprăși prin puterea oamenilor care o stăpînesc. La dinamica acestor creșteri va trebui să adăugăm și dinamica aspirațiilor noastre. Și acestea reprezintă o forță. Este forța încrederii în prefacerile posibile, in prefacerile binefăcătoare, pe care națiunea noastră e în drept să le înfăptuiască în societatea noastră. A face mai multe pentru om, a-1 învesti cu mai multă încredere, a-1 înzestra cu mai mult și mai bine ține de rațiunea progresului în

Istorie, un progres tn care credem, un progres care ne confirmă opțiunile noastre socialiste.Deci, nu numai un bilanț aniversar, ci și o premisă de speranță. • E ceasul în care sîntem datori să nădăjduim mai mult de la noi înșine, pentru omul de aici și de acum, acest om care merită lauda noastră și căruia îi datorăm chipul României socialiste de astăzi.Ceea ce a realizat acest om în cei cincisprezece ani care s-au scurs de atunci e o garanție eă, sub conducerea partidului, vom înainta în ritmuri repezi, pe noile trepte aie Republicii noastre.
împlinirile pre zentuluiIdeea de împlinire decurge din însăși structura orînduirii noastre socialiste. Fără instaurarea pe meleagurile României a puterii populare, canalizată și condusă cu strălucire de-a lungul anilor de P.C.R., am încerca în van să ne imaginăm patria de azi, așa cum o vedem în multiplele sale ipostaze. Tinerii născuți în anul de cotitură 1944 au acum virsta bărbaților maturi. Ei au crescut și s-au împlinit odată cu virstele țării. în conștiința lor au prins contur, asemenea cercurilor din trunchiul de arbori, evenimentele ce ne-au marcat cu atîta pregnanță existența. Revoluționarele transformări din toate domeniile de activitate au schimbat mentalități, au introdus alte criterii de apreciere valorică.Au trecut cincisprezece ani de cînd, în paginile

acestui ziar, consemnam, în zilele acelui august cind, . după istoricul congres al partidului se adopta noua Constituție a țării, gîndurl- le și emoțiile care nu erau doar ale mele, ci ale noastre, ale tuturor : gînduri de mindrie pentru evenimentele istorice la care participam, pentru imaginea luminoasă a drumului deschis de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.Putem afirma astăzi cu îndreptățită satisfacție că în viața noastră s-a instalat un spirit nou, vizionar, că vechile sisteme de gin- dire s-au perimat : în ultimul deceniu și jumătate a ajuns să triumfe logica în? drăznelii, a unor metode de acțiune în deplină corelație cu magnificele planuri inițiate de către partid, de către secretarul său general.Imaginea României socialiste din anii pe care-i par

curgem sugerează o vastă derulare de forțe înscrise în carta fundamentală a națiunii noastre, forțe care au cuprins întreg teritoriul țării. Fiecare colț de pă- mînt cunoaște febra uriașelor transformări desfășura-
Aurel GURGHIANU

te strategic In așa fel înclt regiunile rămase în urmă, din Maramureș pînă în Dobrogea însetată, să-și schimbe radical destinul de veacuri, să se integreze armonios in ansamblu, schim- bind totodată și destinul oamenilor.Peste tot prind viață puternice unități industriale, mari combinate metalurgice, chimice sau de alt profil care modifică chipul localităților. Multe le știm,

le-am văzut încă de la naștere.Copiii satelor noastre nu mai aleargă — cum făceau cei din generația mea — spre liceele din orașe pentru că înseși satele devin orașe, creîndu-se tot ce-i nevoie ca să se urbanizeze. Se știe că acum învățătura de carte nu este numai o obligație, ci și o necesitate. Iar necesitatea constituie trăsătura omului liber, a omului luminat, dornic să se afirme in folosul său și al comunității din care face parte.Impetuoasa dezvoltare a vieții economice și culturale a României de azi — s-a spus nu o dată — ne propulsează in circuitul internațional prin soluții de înaltă eficiență și originalitate, exprimînd specificul românesc, dorința de pace și libertate în marele concert al popoarelor. Politica

noastră internă și externă, complexă, dinamică, realistă își consolidează un binemeritat prestigiu în țară și peste hotare.Este de domeniul celei mai pure evidențe faptul că ultimii 15 ani în viața poporului român poartă pecetea personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel ce întruchipează, în cel mai convingător grad, noțiunea de conducător prin forța de iradiere a ideilor sale, prin patosul linei inteligențe ce prospectează viitorul pînă în cele mai adinei semnificații, fertili- zînd drumurile cunoașterii, ale creației, imprimînd grandiosului edificiu de construcții al țării o amploare pe care istoria n-a cunoscut-o încă.Dar istoria sîntem noi înșine, e însuși poporul cu ctitoriile, cu faptele sale.
Semnele viitoruluiPublicam, acum cincisprezece ani, în „Scinteia", în momentul în care țara își adopta noua Constituție, o însemnare în care încercam să descifrez, din documentele Congresului al IX-lea Imaginea României de azi, care îmi apare acum reală, în contururi sigure, mult mai bogată și mai modernă decît mi-o închipuiam.îmi exprimam tot atunci adeziunea la principiile fundamentale ale organizării vieții noastre social-po- litice, care pun omul și destinul său în centrul preocupărilor societății, pro- clamînd bunăstarea și fericirea lui drept țeluri supreme ale eforturilor conjugate de edificare a noii societăți, din care au fost înlăturate definitiv exploatarea

și posibilitățile de recrudescență a ei.Am umblat în acești ultimi cincisprezece ani a- proape toate drumurile țării, am revăzut orașe și sate intrate în stadiul de maturitate a patriei, am văzut topindu-se în pămînt mahalale insalubre pentru a face loc noilor construcții, am urmărit nașterea a doi mari coloși ai industriei noastre, combinatele siderurgice de la Tîrgoviște și Călărași, la marginea de nord și cea sudică a Cim- piei române, am citit cărți fundamentale ale literaturii noastre contemporane, am vizionat și audiat creații artistice care se înscriu pe orbitele artei universale, am auzit rostindu-se în mare cinste numele României pe meridianele globu

lui, cuvîntul țării noastre făcîndu-se tot mai ascultat in dezbaterile privind soarta planetei. Și toate acestea pentru că România a devenit un stat modern, în continuă perfecționare, pa-
Teodor BALȘ

tria unul popor conștient de sine și de rolul pe care trebuie să și-l asume în lumea contemporană.Avem încă de înfrînt- greutăți, știm, de îndreptat greșeli pe care le-am săvîr- șit sau încă le săvîrșim, de înfrînt inerții și neîncrederi, suficiențe fudule și pretențioase, privirile dușmănoase ale celor care nu văd cu ochi buni eforturile, uneori dramatice, ale unui

popor hotărit să se lupta fără ezitări pentru destinul său liber și demn. Uneori masa nu ne este plină de tot ce poftim, ne mai confruntăm cu neajunsuri, dar avem certitudinea caracterului lor efemerid și, mai ales, certitudinea drumului pe care-1 urmăm sub propria noastră stea polară.Am văzut de cîteva ori In ultimii ani drumul de ape ce va lega Cernavoda de mare, am bătut cu piciorul acest imens șantier unde oamenii fac posibil imposibilul, am înfruntat vînturile care taie cimpia Dobrogei atît de însetată cîndva, tot mai mănoasă astăzi sub umbrelele de ploi artificiale care vin din apele canalului văii Cara- Su și m-am convins că

drumul greu dar ascendent al Dobrogei spre bunăstare și lumină este, ca și drumul întregii țări, singurul care ne poate da certitudinea vieții îmbelșugate și tihnite de mîine. El este drumul pe care ni l-am ales, în care credem pentru că urmîn- du-1 am putut realiza ceea ce ne-atn propus, drum pe care, străbătîndu-1 pînă la capăt, vom putea lăsa în urmă zgura unor ani grei dar plini de măreție.Cine știe să citească semnele viitorului înscrise pe chipul patriei poate să ne spună că sintem sub semnele purificatoare și sigure ale stelei noastre polare.Ea ne dă putere și ne este călăuză, stea polară pe care partidul a aprins-o în bolta inimii noastre.

Demnitatea munciiț •' ■Unul dintre primii cu care am stat de vorbă a fost maistrul Florea O- prescu, de la cunoscuta întreprindere bucureșteană de utilaj chimic „Grivița roșie".„Acum 15 ani, în perioada dezbaterii proiectului de Constituție a Republicii Socialiste România - ne spunea interlocutorul — îmi exprimam, în coloanele „Scînteii", adîn- ca satisfacție muncitorească pentru importanța deosebită pe care o acorda această Cartă fundamentală a poporului nostru — izvorită din gin- direa p.rofund înnoitoare, de înaltă clarviziune revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu — dreptului la muncă, indisolubil legat de dreptul la învățătură.Eram pe atunci șeful unei brigăzi de cazangii, absolvisem numai o școală profesională — șl lată că, tn acest răstimp de un deceniu și jumătate, ca o consecință firească a traducerii neabătute în viață a drepturilor fundamentale înscrise în Constituția țării, am avut posibilitatea, la fel ca mulți alți tovarăși ai mei, să-mi fac studiile liceale la seral și să urmez cursurile unei școli de maiștri, dobîndind o calificare superioară.In acest timp Întreprinderea noastră, care a fost vizitată. de zece ori de secretarul general al partidului, a crescut și s-a modernizat incomparabil, datorită aplicării orientărilor șl Îndrumărilor primite din partea omului ce întruchipează în gradul cel mai înalt forța transformatoare a clasei noastre muncitoare în viața societății socialiste românești. Putem spune că, prin toată această măreață operă, ale cărei roade le simțim din plin în activitatea noastră și în traiul nostru cotidian, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transformat în realitate vie acea demnitate a muncii libere — demnitate întruchipată de tripla noastră calitate, de producători, proprietari și beneficiari — care reprezintă însăși esența orînduirii noastre și, totodată, esența Constituției.Și aș mai vrea să adaug ceva. In ultimii ani am luat parte la montarea unor mari instalații industriale, produse de uzina noastră, în Siria și Iordania. Am avut astfel fericitul prilej de a vedea cu propriii mei ochi dimensiunile prestigiului internațional de care se bucură azi România socialistă, iubitul ei conducător. E de-ajuns să pronunți cuvintele ROMÂNIA — CEAUȘESCU pentru ca oamenii să te înconjoare cu toată stima și prețuirea. Aceasta reflectă iradierile politicii de independență națională, de pace și colaborare cu toate popoarele lumii, promovată cu neabătută consecvență de partidul și statul nostru, de omul care ne chezășuiește destinele, politică ale cărei temeiuri sînt înscrise la loc de cinste, ca un jalon esențial, în Constituție".
Stăpîni 

ai pămîntului - 
stăpîni ai viețiiO sugestivă paralelă Intre realitățile satului de atunci și cele ale satului de azi ne-a făcut unul dintre semnatarii articolelor • din august 1965, Tudor Bolboașă, pe vremea aceea președintele C.A.P. Straja din județul Constanța :„Perioada de un deceniu și jumătate care a trecut nu numai că a confirmat gîndurile și idealurile de atunci dar putem spune că, în multe privințe, ele au fost întrecute de realitățile construcției socialiste. Și nu e nevoie să culeg fapte din alte părți ale țării pentru a convinge pe cineva de acest adevăr recunoscut acum de toată lumea. Istoria din ultimii 15 ani a satului Straja și a comunei Cumpăna de care aparține evocă, pentru mine și pentru toți consătenii mei, ceea ce s-a întîmplat, în mare, în toată țara.Iată, chiar prin mijlocul satului nostru trece viitorul drum de ape al canalului Dunărea — Marea Neagră, care se construiește din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ca urmare, 72 de familii, indiferent că au rămas țărani cooperatori sau au devenit constructori ai canalului și ai altor mari obiective industriale, s-au mutat; în ultimii ani, în centrul de reședință al comunei, la Cumpăna, în blocuri de locuințe. Printre ei mă număr și eu care, de 7 ani, lucrez în cadrul consiliului popular comunal.Cumpăna e acum o localitate rurală care se mîndrește cu grădinile ei de legume ce dau producții record, cu complexul intercooperatist pentru creșterea păsărilor înființat cu cîțiva ani în urmă și situat anul trecut pe locul II în întrecerea socialistă pe țară, cu unul dintre cele mai mari complexe din țară pentru creșterea vacilor de lapte, cu cele peste 10 000 de hectare irigate de pe care se obțin mari recolte. Ne mîndrim, in același timp, cu faptul că locuitorii comunei noastre se bucură acum de condiții de viață tot mai asemănătoare cu cele de la oraș. Să vă dau

un exemplu : tn comună s-au construit blocuri de locuințe cu peste 220 de apartamente, alți 10 cetățeni și-au făcut case cu etaj, peste tot avem apă curentă la robinet și canalizare, trotuare de asfalt, străzi pietruite".
Actul de ctitorie 

a democrației 
noastre socialistePrintre cei ce au votat în acel memorabil august Legea fundamentală a societății noastre socialiste se afla și cunoscutul oțelar hunedorean, Eroul Muncii Socialiste Ștefan Tripșa, care ne-a destăinuit de curînd următoarele reflecții pe marginea drumului parcurs :„Retrăiesc azi cu emoție clipele de neuitat, atmosfera sărbătorească de acum 15 ani, cînd am votat Constituția Republicii Socialiste România și, prin acest act revoluționar, de o profundă semnificație politică, scumpa noastră patrie a primit denumirea, atît de apropiată și dragă nouă, Republica Socialistă România. Atunci, Constituția a pecetluit schimbările ce au avut loc în anii socialismului, dar a și deschis calea prefacerilor mărețe ce au avut loc în cei 15 ani plini de lumină și fapte înălțătoare de cînd la conducerea partidului și a țării se află cel mal iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint anii cei mai denși tn biruința din istoria noastră. Combinatul siderurgic hunedorean, municipiul Hunedoara, județul, Întreaga țară au cunoscut trepte noi ale devenirii, înscriind noi victorii, fără precedent, în marea carte a istoriei românești.Ne mîndrim că sintem o țară a muncii, unde dreptul la muncă este pe deplin garantat, cum ne mîndrim și cu faptul că in acești ani a avut loc o puternică dezvoltare și aprofundare a democrației noastre socialiste, ale cărei temelii s-au pus atunci, în Legea cea Mare, pe care și-a pus semnătura întregul nostru popor. In prezent este instituționa- lizată participarea oamenilor muncii la conducerea întregii activități economice. Azi, numeroși siderurgiști fac parte din consiliul oamenilor muncii pe uzine și combinat, sint aleși în diferite comisii muncitorești pe domenii, iau parte activă la conducerea întregii activități eco- nomico-sociale. Eu, bunăoară, In calitate de secretar al comitetului de partid, sint președintele consiliului oamenilor muncii de la uzina nr. 3. Acest cadru organizatoric a fost și mai pregnant trasat de Congresul al XII-lea al partidului, care accentuează și mai mult dezvoltarea și adincirea democrației socialiste, auto- conducerii muncitorești.Privim cu nețărmurită bucurie șl satisfacție, cu Încredere deplină chipul de azi și de miine al patriei noastre socialiste, hotăriți să muncim fără preget pentru progresul României socialiste".

Patria noastră, 
a tuturorIn urmă cu un deceniu și jumătate, Varga Karoly era’ președinte al cooperativei agricole de producție „Viața nouă" din Episcopia Bihorului. Țăran cooperator, pensionar astăzi, baci Varga își amintește :„Spuneam atunci in „Scinteia" eă toți cei ce trăim în țara asta, de orice neam am fi, sîntem cetățeni egali și că asta-i demnitatea și min- dria noastră.Astăzi vin și zic din nou că pe pă- mîntul românesc cel ce muncește — român, maghiar sau german — trăiește într-o dreaptă egalitate, consfințită și garantată de Constituția noastră și realizată în fapt. Egali în muncă, egali în viață, egali in demnitate — iată confirmarea supremă a drepturilor omului. Am simțit și simt aceasta în propria mea existență, a familiei mele. Acum 15 ani, cei doi copii ai mei erau pe atunci școlari. Copiii de atunci sint azi părinți, meseriași apreciați — unul electrician, celălalt strungar. Ciștigă frumos, trăiesc bine. Și-au construit împreună o casă mare cu etaj, cu două apartamente, colea în strada Dealului. Căci, am uitat să vă spun, satul de odinioară a devenit cartier al municipiului Oradea; Soțiile lor sînt și ele muncitoare. Pentru copii au locuri asigurate în grădiniță.Vă rog să mai scrieți că nu voi uita nicicînd marea bucurie de a fi fost delegat la cel de-al IX-lea Congres al partidului. L-am văzut și ascultat atunci intiia oară, de aproape, pe iubitul conducător al partidului și al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — omul care de 15 ani încoace ne luminează istoria. Omul care, cu adevărat, trăiește numai pentru țară. Omul care a făcut ca țara să fie a noastră, a tuturor fiilor ei — egali și liberi și demni. Ii mulțumim și-i dorim sănătate și ani mulți de viață".

Drum larg deschis 
afirmării depline 
a personalității 

umanePe meleagurile „țării de sus" discutăm cu tovarășa Rodica Alexandru, profesor emerit de la Liceul pedagogic din Suceava :„Dacă mi-amintesc de gîndurile încredințate în urmă cu 15 ani „Scînteii" ? Desigur. Spuneam atunci că din fiecare titlu, din fiecare articol al noii Constituții a țării emană profundul democratism al orînduirii noastre. Democratism care, în toți acești ani, pe drumul deschis de istoricele hotărîri ale Congresului al IX-lea al partidului, a cunoscut o continuă adîncire și perfecționare. .S-a făurit astfel în ultimul deceniu și jumătate un cadru organizatoric — unic în felul său — pentru afirmarea nestingherită a personalității umane, pentru participarea largă a oamenilor muncii la conducerea vieții sociale, economice și politice, va- lorificîndu-se astfel la un înalt nivel capacitățile creatoare, aptitudinile și energiile cetățenești. Dar, prin aceasta, însăși personalitatea omului societății noastre se împlinește tot mai mult, adăugîndu-și atributele de participant activ, conștient și responsabil la făurirea prezentului și viitorului țării. Cetățeanul zilelor noastre este tot mai mult un „om al cetății", angajat cu toată ființa sa în soluționarea treburilor colectivității, năzuind și punînd efectiv umărul la înaintarea și înălțarea țării.Ca cetățean al patriei socialiste, ca educator comunist și activist pe tă- rîm social-politic și cultural-științi- fic, de-a lungul acestei perioade deosebit de fertilă parcursă în cei 15 ani, m-am străduit să contribui direct la locul meu de muncă, împreună cu colegii mei, la realizarea politicii partidului și statului nostru. Școala, care e locul meu de muncă, și totodată, instituție de primă importanță în țara noastră, care transpune în fapt concret de viață prevederea constituțională a dreptului tuturor vlăstarelor patriei la învățătură, mi-a oferit de-a lungul acestor ani prilejul de a contribui direct la perfecționarea continuă a conținutului în- vățămîntului prin legarea acestuia cu viața, cu producția".
Un altimetru 
al vocației 

constructiveDa data aceasta interlocutorul nostru este unul dintre așii aviației românești, Andrei Bratosin, căruia, în urmă cu 15 ani, 1 se lua un interviu chiar in timpul unei curse aviatice :„Se știe ce rol important joacă alti- metrtil, aparatul care măsoară înălțimile, în exercitarea profesiunii noastre — ține să sublinieze tovarășul Bratosin. Cu ajutorul lui știm cu precizie înălțimea la care ne aflăm și, astfel, ne putem dirija cu exactitate zborul. Sigur, nu s-a inventat încă nici un aparat cu care să se poată dimensiona altitudinea realizărilor economice și sociale, dar, dacă ar exista, nu încape îndoială că — pus în funcțiune pe meleagurile noastre la această a 15-a aniversare a Republicii Socialiste România și a adoptării Constituției sale — acul indicator s-ar opri la o cotă foarte înaltă, măsurînd astfel fără greș uriașele împliniri ale acestui timp, marcat de puternica personalitate a celui ce a declanșat inepuizabilele energii creatoare ale poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.îmi aduc aminte că, în acel august memorabil de acum un deceniu și jumătate, cînd întregul nostru popor dezbătea cu pasiune și luciditate proiectul noii Constituții, îmi exprimam în paginile „Scînteii" mindria pentru marile înfăptuiri ale construcției socialiste, care făceau posibilă adoptarea acelei Legi a Legilor ce prevestea începutul unei noi și fertile epoci în istoria țârii. Anul acesta mi-am încheiat cariera de aviator activ cu un bilanț de peste zece mii de ore de zbor și aproximativ trei milioane de kilometri străbătuți pe traseele văzduhului, de la un capăt la altul al patriei, dintre care o bună parte în acești 15 ani. Pot afirma deci, cu deplin temei, ca un martor ocular căruia însăși profesiunea ii Îngăduie o viziune largă, cuprinzătoare, că realizările acestui deceniu și jumătate depășesc, ca proporții și însemnătate, tot ce s-a înfăptuit vreodată în patria noastră. E o strălucită validare istorică a mărețului act adoptat în acel august de acum 15 ani și, totodată, un neasemuit titlu de mindrie patriotică pentru orice român".
Anchetă realizată de 
Victor BtRLADEANU 
Silviu ACHIM
și corespondenții „Scînteii"
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JUDEȚUL DOLJ

— Ne aflăm In preajma eveni
mentului incărcat cu semnificații 
deosebite — aniversarea a 36 de ani 
de la înfăptuirea revoluției de eli
berare socială fi națională, antifas
cistă și antiimperialistă. Ce a în
semnat pentru doljeni, alături de 
întregul popor, perioada 23 au
gust 1944—23 august 1930 ?— Eliberarea patriei noastre de sub dominația fascistă în urmă cu mai bine de trei decenii și jumătate a reprezentat punctul de plecare spre realizarea unei societăți noi pe pămîntul românesc, societatea omului liber, stăpîn pe destinele sale. Uriașele transformări revoluționare petrecute în această perioadă își au sorgintea în lupta consecventă dusă de întregul popor, sub conducerea partidului nostru comunist, de la a cărui înființare, în primăvara anului viitor, vom sărbători șase decenii. Partidul nostru, călit în anii grei, plini de zbucium și privațiuni ai ilegalității, a acționat cu o deosebită consecvență pen

tru crearea societății socialiste, a societății bazate pe norme și principii fără asemănare în Îndelungata istorie a României. Iar astăzi, cînd privim o realitate de netăgăduit, cînd sîntem participanți la atîtea împliniri cîte n-am avut de-a lungul secolelor, trebuie să spunem că în toate se regăsește politica științifică a partidului, bazată pe o luciditate și un realism exemplare. în cununa înfăptuirilor, cele mai mărețe au fost așezate de poporul nostru în ultimul deceniu și jumătate, de la cel de-al IX-lea forum al comuniștilor români, de cînd la cîrma țării se află omul care s-a născut din acest popor și trăiește pentru popor, omul care a scos România dintr-un cvasianonimat și a plasat-o în rln- dul națiunilor a căror voce se aude tot mai pregnant in concertul popoarelor lumii — secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Doljenii. la fel ca întregul popor, au certitudinea, generată de o realitate de necontestat, că acești 15 ani

ANII NOULUI DESTIN 
AL ROMÂNIEI SOCIALISTE 

decenii 

mai mult 

decît în secole
Convorbire cu tovarâșul Miu DOBRESCU

prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

poartă pecetea de neconfundat a personalității iubitului nostru conducător, amprenta capacității sale de desăvîrșit strateg al construcției socialiste în România, de remarcabil om politic al lumii contemporane, de neobosit luptător pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.
— Fără îndoială, în contextul po

liticii partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor localităților și 
zonelor țării, de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu, nu e dificil de ex
primat efectul acestor orientări 
pentru județul Dolj. De aceea vă 
rugăm să vă referiți la mutațiile 
esențiale petrecute pe aceste me
leaguri în anii socialismului, la as
pectele care conferă Doljului un 
loc distinct In constelația județelor 
României contemporane.

— Aș dori să folosesc un preambul la acest răspuns, citind din cuvînta- rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la mitingul de la Craiova,, din 24 iu

lie 1946. Dînsul spunea atunci : „Noi, comuniștii, dorim ca din Oltenia lui Tudor Vladimirescu, sărăcită și înapoiată pînă acum, din cauza jugului moșieresc, să facem o Oltenie bogată, cu o industrie și agricultură puternică. Noi dorim ca din Craiova, cetatea banului și a opresiunii, cum era în trecut, să facem o cetate a muncii, a culturii și științei în Oltenia'1.în prezent putem aprecia cu certitudinea dată de realitate că programul de dezvoltare și înflorire, conturat în urmă cu aproape trei decenii și jumătate de secretarul general al partidului, și-a găsit pe deplin materializarea. Fiindcă, avînd în față adevăruri palpabile, putem să afirmăm cu întreaga convingere că de numele conducătorului nostru se leagă cele mal de seamă ctitorii, grandioasele succese înregistrate de poporul român pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate. Pentru doljeni, cele opt vizite de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în această zonă în ultimii 

15 ani s-au constituit în tot atîtea prilejuri de satisfacție, de bucuria de a-1 avea în mijlocul lor pe omul care le-a dat nenumărate indicații, prețioase sfaturi pentru depășirea necazurilor, a neajunsurilor. Mai mult, unele din vizitele președintelui republicii în Dolj s-au constituit in momente de neuitat și prin prisma ctitoririi unor obiective de anvergură, cum ar fi întreprinderea de utilaj greu, de aeronautică, de autoturisme de mic litraj „Oltcit".Sub conducerea partidului nostru comunist, Doljul, aidoma țării întregi, a înlăturat starea de Înapoiere economică moștenită de la un regim de o tristă amintire, infirmind, grație politicii promovate, predestinarea de zonă „eminamente agricolă", susținută cu un deosebit zel de apologeții regimului burghezo-moșie- resc. Astfel, Doljul a devenit un județ cu p industrie puternică, cu o agricultură în plin proces de modernizare și înflorire, cu o efervescentă viață spirituală. Cîteva cifre sînt absolut necesare pentru argumentarea afirmațiilor anterioare. La ora actuală, Doljul furnizează 21,3 la sută din producția națională de îngrășăminte chimice, 24 la sută din cea de motoare electrice, 65,4 la sută din producția țării de locomotive electrice și diesel electrice pentru linii magistrale, 99,2 la sută din cea de transformatoare de forță. în prezent, oamenii muncii din Dolj realizează în numai două zile întreaga producție a județului din anul 1938 și in numai cinci zile producția anului 1950.Pentru a se ajunge la nivelul actual, Doljul a beneficiat, numai în ultimul deceniu și jumătate, de fonduri de investiții evaluate la peste 50,5 miliarde lei. Această impresionantă cifră s-a concretizat în dezvoltarea întreprinderii „Electropu- tere“-Craiova pînă la nivelul de citadelă a electrotehnicii românești, a întreprinderii de tractoare și mașini agricole și a multor altora, dar și în construirea unor unități noi : combinatul chimic, întreprinderile electrocentrale, de confecții, de prefabricate din beton, mecanică de material rulant, de industrializare a cărnii etc. în estul municipiului s-a creat o puternică platformă industrială care cuprinde unități reprezentative ale economiei românești și care concentrează forța propulsoare a progresului, aici re- alizîndu-se locomotive, tractoare, 

avioane, iar în curînd și autoturisme.Dar de efectele industrializării au beneficiat și celelalte orașe ale județului — Filiași, Segarcea. Băilești, Calafat. Ca atare, Doljul, a cărui industrie în ultimii 15 ani s-a dezvoltat intr-un ritm mediu anual de aproape 14 la sută, Doljul, care iși expediază produsele în aproape 90 de țări ale lumii și se înscrie în a- cest an în economia națională cu o producție industrială de aproape 30 miliarde lei, se prezintă ca un județ în plină transformare.Ritmuri impresionante de dezvoltare a cunoscut, în anii construcției socialiste, și agricultura. în numai un deceniu și jumătate, ca urmare a întăririi continue a bazei materiale, producția globală a acestui sector a sporit de aproape trei ori, iar suprafețele amenajate pentru irigat au crescut cu 206 430 hectare, printr-un păienjeniș de canale și conducte Dunărea urcînd tot mai mult în cîmpla doljeană, transfor- mînd mica „sahară olteană" într-o mănoasă zonă a producțiilor înalte.
— Există o relație directă intre 

calitatea muncii și calitatea vieții 
celor ce muncesc. Din acest punct 
de vedere am dori să vă referiți la 
transformările ce au avut loc in 
viața locuitorilor Doljului in această 
perioadă.— Satisfacerea nevoilor materiale șl spirituale ale omului reprezintă țelul fundamental al politicii partidului nostru, ridicării standardului de viață și civilizație al poporului fiindu-i subordonate toate acțiunile întreprinse. Iar doljenii nu au făcut excepție de la acest principiu. în anii socialismului, în județ au fost puse la dispoziția oamenilor muncii peste 50 000 de apartamente, care ar putea cuprinde de două ori populația Craiovei din 1944. însă evidenta înnoire a vieții este vizibilă și pe alte planuri. în acești ani de avînt și înflorire s-au dezvoltat puternic știința, învățămîntul, cultura, sportul, a crescut considerabil baza materială a ocrotirii sănătății, peisajul județului îmbogățindu-se cu edificii moderne, ilustrative pentru perioada pe care o străbatem. Oamenii muncii din Dolj au la dispoziție teatre, muzee, biblioteci cu un bogat fond de carte diversă, numeroase alte așezăminte culturale și sociale. O puternică universitate, cu opt facultăți, asigură pregătirea 

specialiștilor cu Înaltă calificare în domenii precum electrotehnica, mecanica, agricultura, horticultura, științele economice, medicina.
— Evident, organizația județeană 

de partid are o bogată agendă de 
preocupări. In prezent, spre ce di
recții sint concentrate eforturile 7— Trebuie să spunem că, deși am înregistrat succese de seamă, organizația județeană de partid nu se poate declara mulțumită, deoarece se simte în numeroase domenii necesitatea realizărji unei calități noi, superioare. în spiritul recentelor indicații date de conducerea superioară a partidului și statului, cei peste 90 000 de comuniști din Dolj, toți ceilalți oameni ai muncii depun eforturi susținute pentru onorarea exemplară a sarcinilor din acest an, pentru a pregăti cum se cuvine noul cincinal. Sîntem preocupați, în mod prioritar, de sporirea continuă a eficienței economice, prin diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, prin eliminarea risipei. Aplicarea noului mecanism economico-fi- nanciar, exercitarea autoconducerii și autogestiunii muncitorești concentrează eforturile în direcția realizării prevederilor planului producției nete și producției fizice, ridicării productivității muncii, asimilării de prdduse noi, cu inalți parametri tehnico-funcționali, creșterii continue a calității, aplicării tehnologiilor moderne, de mare randament. Totodată, depunem eforturi stăruitoare pentru executarea lucrărilor agricole, pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei din acest an.Doljenii, care au probat de nenumărate ori puterea și capacitatea lor de a se ridica la înălțimea sarcinilor încredințate, sint hotârîți să pună in valoare toate energiile pentru ca In județul Dolj să sporească necontenit zestrea materială, puterea de muncă și creație a oamenilor, să se confere noi și tot mai vaste dimensiuni contribuției oamenilor muncii din această parte a țării la materializarea mărețelor obiective stabilite în documentele Congresului al XII-lea al P.C.R., in istoricul Program al partidului.

Convorbire consemnată de 
Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii”DIN CRONICA REALIZĂRILOR ACESTOR ANI

DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII ÎN INDUSTRIE

CREȘTEREA VENITURILOR REALE 
TOTALE ALE POPULAȚIEI

SCHIMBĂRI PROFUNDE 
IN STRUCTURA POPULAȚIEI

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE 
DIN FONDURILE STATULUI 

— mii apartamente —

-fnS-

1950 1385 1979

Coordonată fundamentală, constantă a politicii economice a partidului, creșterea sistematică și în ritm susținut a productivității muncii se înscrie ca unul dintre factorii hotărîtori ai marilor succese obținute în dezvoltarea economico-socială a țării.
• Creșterea cu un procent a productivității mun

cii in industrie echivalează cu o producție de : 0,5 
miliarde lei, in 1955 ; 1,7 miliarde lei, in 1965 ; 5,3 
miliarde lei, in 1975 ; peste 9 miliarde lei, in 1980 ;

• Pe baza creșterii productivității muncii, in ac
tualul cincinal se va asigura peste 80 la sută din 
sporul producției industriale.

Partidul nostru a subordonat permanent întreaga politică de construcție a noii orînduiri, de dezvoltare economico-socială a țării creșterii nivelului de trai al poporului.• Fondul de retribuire a întregului personal muncitor a crescut de la 57 miliarde lei în 1965 la 220 miliarde lei” in 1980 ;• Retribuția reală a personalului muncitor a fost în anul 1979 de peste 4 ori mai mare față de 1950 ;• în 1979, fondurile destinate acțiunilor social- culturale, alocate de la bugetul de stat, au fost de aproape 19 ori mai mari decît în 1950.

Evoluția cantitativă și calitativă a populației ocupate ilustrează strălucit justețea și realismul politicii economico-sociale promovate de Partidul Comunist Român in cei 36 de ani care au trecut de la istoricul act de la 23 August 1944. Ca rezultat al progresului impetuos al forțelor de producție, al dezvoltării în ritm înalt a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare de activitate, au avut loc, concomitent cu creșterea gradului de ocupare a populației, profunde schimbări în structura sa socială și profesională.• în perioada 1950—1979 au fost create 5 060 000 locuri de muncă, ponderea populației ocupate in industrie și în celelalte ramuri neagricole sporind de la 26 la sută la 69 la sută ;• Numărul personalului muncitor a crescut de la 2123 000 persoane în 1950 la 7 183 000 persoane în anul 1979, iar ponderea acestuia în populația totală ocupată a țării a sporit de la 25,3 la sută la 69,6 la sută ;• în anul 1978, ponderea populației ocupate în industrie a depășit pe cea ocupată în agricultură ;• Populația ocupată în diferite activități economico-sociale reprezintă astăzi circa 82 la sută din totalul resurselor de muncă potențiale ale țării, România situindu-se printre țările cu cel mai înalt grad de ocupare a populației.

Construcția de locuințe s-a situat și se situează permanent, ca un obiectiv dintre cele mai importante, în centrul preocupărilor partidului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.• Peste 15 milioane de cetățeni de la orașe și sate locuiesc in prezent in case construite în ultimii 30 de ani ;• Aproape jumătate din populația orașelor țării locuiește azi în apartamente construite în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului.

DINAMICA VOLUMULUI 
DESFACERILOR DE MĂRFURI

— Prin comerțul socialist — 
——————— - /n % - ---------------- --
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Sporirea continuă a veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii s-a răsfrînt în mod pozitiv asupra creșterii puterii de cumpărare a populației.• Consumul mediu anual pe locuitor a crescut în 1979, față de anul 1950, de aproape 4 ori la zahăr și produse din zahăr, de 4,6 ori la ouă, de peste 2 ori la legume și produse din legume și de 3,6 ori la carne și produse din carne ;• Gradul de înzestrare a populației cu bunuri de folosință îndelungată a fost, în 1979, comparativ cu 1965, de aproape 7 ori mai mare la televizoare și frigidere, de circa 4 ori la mașini de spălat rufe și aspiratoare și de 21 ori la autoturisme.

Momentul suprem al unui măreț ideal cinema(Urmare din pag. 1)P.C.R., cu adoptarea noii Constituții și proclamarea Republicii Socialiste România, se deschide o nouă perioadă în dezvoltarea socialistă a țării, in activitatea partidului — perioadă de consolidare a construcției socialiste și de trecere la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în ceea ce privește Proiectul noii Constituții a țării, elaborat din inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist Român, de către o Comisie constituțională, el a fost supus unei largi dezbateri publice, in cadrul căreia s-au făcut o serie de propuneri de Îmbunătățire, el fiind apoî adoptat de cel de-al IX-lea Congres al partidului și supus spre aprobare forului suprem al puterii de stat — fapt care atestă el însuși procesul de adincire a democrației socialiste, atragerea oamenilor muncii la opera de conducere a vieții politice.Reflectînd caracterul de continuitate al procesului revoluționar, Constituția Republicii Socialiste România păstra, in mod firesc, multe din prevederile vechil Constituții, mo- dificînd și adăugind totodată elemente noi, corespunzătoare etapei de dezvoltare în care intra societatea noastră.Astfel, ea accentuează caracterul unitar, independent și suveran al statului nostru, al cărui teritoriu este indivizibil și inalienabil și în care poporul este deținătorul suve

ran al întregii puteri, »tăpîn pe propriul destin.Consfințind victoria deplină a socialismului, Constituția consemnează lichidarea claselor exploatatoare șl a exploatării omului de către om, proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, chezășie sigură a dezvoltării patriei și a bunăstării întregului popor.Pornind de la aprecierea rolului jucat de clasa muncitoare în transformarea revoluționară a societății, Constituția proclamă cu claritate calitatea ei de forță conducătoare a întregii noastre societăți. în același timp este reliefat faptul că socialismul a ridicat pe o treaptă superioară alianța clasei muncitoare cu țărănimea, baza de granit a orîn- duirii socialiste, după cum este pus în evidență rolul intelectualității ca participantă activă, alături de muncitori și țărani, la opera de construcție socialistă.O trăsătură definitorie a Constituției din 1965 o constituie, fără îndoială, prevederile referitoare la lărgirea și adîncirea democrației socialiste. îmbinînd sistemul democrației reprezentative cu largi modalități de participare directă a oamenilor muncii la organizarea și conducerea vieții economice și soclal-politice, Republica Socialistă România realizează în fapt conducerea poporului prin și pentru popor. în acest sens, Constituția proclamă și garantează deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, fiind interzisă cu desăvîrșire orice 

îngrădire sau știrbire a acestor drepturi șl libertăți ; acestora Ii se adaugă o serie de drepturi sociale, ca dreptul la muncă, la odihnă, la asigurare materială în caz de boală și la bătrînețe, dreptul la învățătură etc — elemente definitorii ale umanismului socialist, ale grijii față de condițiile de trai ale oamenilor muncii.Exercitarea șl garantarea acestor drepturi și libertăți presupun perfecționarea continuă a structurilor și mecanismului de funcționare ale statului nostru socialist, al cărui rol — ca și al națiunii — cunoaște o creștere pe măsura dezvoltării șl diversificării vieții sociale ; desigur, este vorba nu de o creștere a funcțiilor represive și administrative ale statului, ci de o sporire a calității activităților de organizare și conducere a societății, de dezvoltare a funcțiilor cultural-educative, de ridicare a nivelului de conștiință șl de responsabilitate cetățenească.Una din prevederile fundamentale ale Constituției o reprezintă consacrarea rolului Partidului Comunist Român drept forță politică conducătoare a întregii noastre societăți. Această apreciere își găsește temeiul în faptul că partidul comuniștilor și-a validat, în Întreaga sa existență și activitate, capacitatea de a analiza, pe temeiul principiilor socialismului științific aplicate la condițiile concrete ale României, procesele și transformările sociale și a găsi cele mai potrivite soluții pentru asigurarea progresului material șl spiri

tual al țării. Rolul conducător al partidului comunist se impunea cu atît mai mult în condițiile revoluției și construcției socialiste, care cerea o organizare și conducere științifică, clarviziune și hotărîre în adoptarea și aplicarea deciziilor, spirit revoluționar, calități probate, în cel mai inalt grad, de comuniști.în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R. și adoptarea Constituției Republicii Socialiste România, perioadă care se înscrie drept cea mai rodnică din întreaga noastră Istorie, poporul român a înregistrat succese de mare prestigiu, care situează țara noastră la loc de frunte în rîndul statelor cu un ridicat ritm de creștere economică. România se afirmă, totodată, ca o prezență deosebit de activă pe planul relațiilor internaționale, ca o forță ce militează cu consecvență, prin glasul său cel mai autorizat — al președintelui Nicolae Ceaușescu — pentru statornicirea unei noi ordini economice și politice pe arena mondială, pentru respectarea independenței și suveranității naționale a tuturor statelor, pentru promovarea unui climat de încredere și cooperare între popoare, pentru pace și progres în întreaga lume.Prin toate aceste realizări — pe plan intern și internațional — Republica Socialistă România, Înscrisă pe harta politică a lumii sub această denumire cu 15 ani în urmă, se afirmă ca o importantă forță constructivă in lupta omenirii pentru pace și progres.

• ...Am tost șaisprezece: SCALA
— 9,15; 11,15; 13,SO; 15,45: 18 : 20.15.
• Vis de glorie ! PATRIA — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18, 20.15, FAVO
RIT — 9,30: 12: 15 15; 17.451 20.15, 
MODERN — 9: 11,30; 14; 16,30; 19, 
la grădină — 20,30.
• Revanșa : STUDIO — 10; 12; 
14: 16; 18: 20.
• Detașament cu misiune specia
lă : LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;
13,30; 16; 18: 20.
• Moarte pe NU t CAPITOL — 
8,30; 11,13; 14; 17; 20, La grădină
— 20.30.
• Un ostatic in plus : GLORIA
— 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15, GRI- 
VIȚA — 9: 11.15: 13,30: 15:45; 18;
20.15.
• Elvis și prietenii săi — 9; 11; 
13, Ion, Blestemul pămintulul. 
blestemul lublrU — 15; 19 : DOI
NA.
• Sandokan, tigrul Malayezlel : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18,30.
• Rebelul t EXCELSIOR — 9;
11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.13. TIM
PURI NOI — 1L1S: 13.30; 13.46;
18: 20.
• 39 de trepte : FESTIVAL — »; 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Ultima jertfă : CENTRAL — 9;
11,15; 13.30: 15,45: 18; 20.
• Sub patru steaguri : VICTO
RIA — 9; 11,13; 13,30: 15.45: 18;
20.15. GRADINA GLORIA — 20.45,
• AI treilea salt mortal : CIU
LEȘTI — 11; 13.15: 15,30: 17,45 : 20. 
FLAMURA — 11,15; 13.30; 15,45:
18: 20.
• Drapelul rupt : FEROVIAR — 
9: 11.15; 13.30: 15,45; 18; 20,15, CUL
TURAL — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Uimitorul căpitan Nemo : AU
RORA — 9; 11,15: 13.30. 15.45: 18: 
20, la grădină — 20.30. EFORIE — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18 : 20.15.

• Pe aici nu se trece : DACIA — 
9: 12: 16; 19.
• Cascadorul Hooper : FLACARA
— 15,30, 17,45; 20. la grădină — 
20,45, BUZEȘTI — 15,30: 17,45: 20, 
la grădină — 20 45.
• tntUnire de gradul trei : ME
LODIA — 9; 12: 16; 19
• Porțile albastre ale orașului : 
POPULAR — 15,30; 17 30; 19.30.
• Tereza ; VOLGA — 9: 11.15:
13,30: 15.45; 18: 20
• Abba : LIRA — 13; 18: 20.15, 
la grădină — 20.30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15.46; 18: 20. ARTA
— 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18 : 20. Ia 
grădină — 20.45.
• Sacrificiul de Anul nou : FE
RENTARI — 15.30; 17,30: 19,30.
• A doua primăvară ; MUNCA 
16: 18: 20.
• Kîul care urcă muntele : PRO
GRESUL — 16; 18: 20

teatre
• Teatrul National (sala mică) : 
Idolul și Ion Anapoda — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Coloana infi
nită" — de Jeanlne Costescu, 
urmat de un recital vocal-lnstru- 
mental — 19,30.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul Mic (rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : Statornici pe 
acest pămlnt — spectacol de sunet 
șl lumină — 21.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă șl durere — 19; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles ? — 19,
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : In
tr-un ceas bun — 18.30
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 

nase- (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20,
• Ansamblul de estradă al arma
tei (la grădina de vară din Intr. 
Brezoianu) : Pe aripile tinereții 
— 20.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; La ftntina dorului — 
18.30.

expoziții
e Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles : expoziția de artă 
plasțică „2050 de ani de la crearea 
statului dac centralizat și inde
pendent* * ; sala Arghezi : Grafica 
luptei populare din Columbia.
• Muzeul colecțiilor de artă : Ex
poziția de etnografie și artă popu
lară din Africa, America, Asia, 
Australia și Oceania din colecțiile 
muzeelor din Republica Socialistă 
România ; sala A.A.F. : Pictură, 
grafică și sculptură a artiștilor a- 
matori laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României* din 
Județele Alba, Dîmbovița, Ialomița 
și Tulcea.
• Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România (parter) : Ex
poziția de machete pentru monu
mentele Unirii, Independenței și 
Victoriei socialismului destinate 
municipiului București.
• Galeriile Căminului artei (par
ter) : Maria Pelmus, Eugeniu 
Barău, Ștefan Pelmuș. pictură : 
(etaj) : Pictori și sculptori din 
Sibiu.
• Galeriile Simeza : Gh. Boțan, 
pictură, Bogdan Stihi, grafică.
• Galeriile Qnzont : Aurelia Ma
tei, pictură.
• Galeriile Galateea : Expoziție 
de afișe.
• Galeriile Eforie : Coca Mețianu, 
pictură.
a Galeriile „Hanul cu Tei* : Ell- 
sabeta Kdllb Balaeș, modă.
• Casa de cultură „Fr. Schiller* : 
Desene de copii „Azi și mîine*.
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Întîlnire la C. C. al P. C. R.Miercuri după-amiază, tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo, secretar general al C.C. al P. C. Mexican, care se află în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de păreri in legătură cu preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și ale Partidului Co

munist Mexican și s-a exprimat dorința comună a dezvoltării continue a bunelor raporturi dintre cele două partide, dintre România șl Mexic, în interesul poporului român și poporului mexican, al cauzei păcii, securității și prosperității. Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale actuale.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

t V

O noua promoție de absolvenți 
ai școlilor militareMiercuri dimineața, în școlile de ofițeri activi și în cele de maiștri militari și subofițeri aparținînd Ministerului Apărării Naționale au avut loc solemnități ocazionate de absolvirea acestor instituții militare de învățămint de către o nouă promoție de cadre ale armatei noastre.înaintați in grad în ajunul marii noastre sărbători naționale — ziua de 23 August — tinerii absolvenți, prin telegramele adresate cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor noastre armate, și-au exprimat profunda gratitudine pentru condițiile de muncă și viață de care s-au bucurat în anii de studiu, angajîndu-se ca, în unitățile în care vor fi repartizați, să acționeze cu abnegație și dăruire comunistă,

împreună cu toți ostașii țârii, pentru a da viață sarcinilor ce revin armatei din documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului. Ei și-au manifestat hotărîrea de a se afirma, în posturile datoriei, ca instructori șl educatori pricepuți ai subordonaților, ca buni comandanți, activiști politici și specialiști militari, de a-și aduce între'aga contribuție la realizarea unei calități noi, superioare în procesul pregătirii de luptă și politice a trupelor, la formarea ostașilor ca luptători iscusiți, cu o înaltă conștiință politică și revoluționară, disciplinați și vigilenți, gata în orice moment să apere, cu demnitate și spirit de sacrificiu, împreună cu întregul popor, marile înfăptuiri socialiste, libertatea, independența, suveranitatea și integritatea patriei noastre — Republica Socialistă România. >(Agerpres)
CronicaMiercuri, tovarășul Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, secretar al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, s-a întîlnit cu tovarășul Wit Drapich, vicepreședinte al Comitetului Național al Frontului Unității Poporului din R. P. Polonă, care și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri privind activitatea F.D.U.S. și Frontului Unității Poporului, au fost discutate probleme de interes comun.A participat Jerzy Kusiak, amba- aadorul Republicii Populare Polone la București..

★La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în perioada 11—20 august ne-a vizitat țara o delegație a Asociației

zileide prietenie Sierra Leone—România, condusă de Dixon S. Mansaray, secretar general al asociației. In timpul șederii în țara noastră, membrii delegației au avut întrevederi la I.R.R.C.S. și au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din județele Brașov și Argeș.
★Miercuri, la sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale a avut loc o masă rotundă, în cadrul căreia profesorul Thomas Biersteker, de la Universitatea Yale, din S.U.A., a vorbit despre studiile sale în legătură cu problema corporațiilor transnaționale.Au participat membri ai asociației, politologi, profesori universitari, ziariști.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.(Agerpres)

PROGRAMUL 1
10,00 Școala de la Nucet • Tinerețea 

cîntă tinerețea țării.
11,00 Roman-folleton : „Prietenul nostru 

comun". Reluarea episodului 2
11.55 Telex
12,05 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Itinerare turistice
16.30 Festivalul național „Cintarea 

României". Album coral
16,50 Reportaj pe glob. în Laponla fin

landeză
17.10 Viața culturală
18.10 Cu clntecul la drum (II). Emisiu

ne pentru copil
18.35 Desene animate : Kum-Kum. Epi

sodul 7
19.00 Telejurnal
19.25 23 August — perspectivă Istorică 

șl contemporană (I). Demnitatea șl 
suveranitatea țării.

19.36 Program muzlcal-folclorlc.
20.20 Ora tineretului.
21,06 Pagini eroice din opera și baletul 

românesc
21.55 Constituția Republicii Socialiste

România : 16 ani la temelia de
mocrației noastre ; 15 ani la
izvoarele vieții publice a poporu
lui român ; 15 ani de neabătută 
aplicare, de necontenită oonfir- 
mare

22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17,00 Teatru TV. „Surorile Boga", de 

Horia Lovinescu.
19,00 Telejurnal • Tara lntîmplnă 

marea sărbătoare
19.25 Muzică ușoară
19.55 Publicitate
20,00 Buletinul. rutier al Capitalei
20.10 Estivala '80. Festival Beethoven. în 

program : Uvertura Leonora nr. 3; 
Concertul nr. 5 în mi bemol major 
pentru plan și orchestră, solist 
Mac McKray ; Simfonia a Vl-a în 
fa major „Pastorala". Interpretea
ză Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii, dirijor : Iosif Conta

22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 august. în țară s Vremea va fi 
în general instabilă in regiunile din 
jumătatea de nord a țării, cu cerul 
temporar noros șl cu ploi locale avînd 
și caracter de aversă. In sudul țării, 
vremea va fi relativ frumoasă, cu cerul 
variabil. Se vor semnala pipi de scurtă 
durată, cu o frecvența ' tflai , redusă.

Vintul va sufla moderat cu intensifi
cări in zonele de munte, cu viteze de
pășind 100 km/oră, și local, in nordul 
Moldovei, cu viteze pină la 50 km/oră. 
Temperaturile minime vor II cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar cele maxime 
între 18 și 28 de grade, pe alocuri mai 
ridicate în sudul țării. în București : 
Vremea va fi relativ frumoasă. Cerul 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 14 șl 17 grade, iar cele maxime 
între 25 șl 28 de grade. (Comeliu Pop, 
meteorolog de serviciu)..

Știri sportiveIeri au început la Pitești campionatele naționale de atletism. în proba de 110 m graduri, Ion Oltean a stabilit un nou record al țării cu timpul de 13”6/10. Iată cîștigătorii celorlalte finale : feminin : lungime : Vali Ionescu 6,41 m ; 400 m plat : Maria Samungi 51”6/10 ; 1 500 ni :Fița Lovin 4’05”2/10 ; 100 m plat : Gabriela Ionescu ll”3/10 (record național egalat) ; masculin : înălțime : A. Proteasa 2T8 m ; suliță : T. Pîrvu 80,38 m ; 400 m plan : H. Toboc 46”9/10 ; 100 m plat : C. Șu- șelescu 10”2/10.Miercuri, la arena „Parcul Copilului" din Capitală, intr-unui din der- biurile- campionatului republican de rugbi, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 28—9 (13—3), formația Grivița Roșie. în deschidere la acest joc s-a disputat întîlnirea. internațională amicală de rugbi juniori între formația Grivița Roșie și selecționata orașului Bath din Anglia. Partida s-a încheiat la egalitate : 10—10 (0—4).Aîte rezultate din campionatul de rugbi : Farul Constanța — Sportul studențesc 34—9 ; Steaua — Rapid 91—3 ; Știința Baia Mare — Politehnica Iași 7—3 ; C.S.M. Sibili — Rulmentul Bîrlad 12—0. j■ 1 ' t

Informații utile
Programul unităților 

cooperației 
meșteșugăreștiO REPARAȚII TELEVIZOARE : Sectorul 1 : bd. 1 Mai nr. 170, tel 65 37 85 ; bd. G. Duca nr. 15, tel 18 28 89 și 18 09 85 ; sectorul 2 : șos. Ștefan cel Mare nr. 15. tel. 12 25 51 și 12 82 44 ; str. Avrig nr. 63—65, tel. 35 30 10 ; sectorul 3 : str. 30 Decembrie nr. 16, tel. 15 75 23 și 14 24 95 ; sectorul 4 : șos. Olteniței nr. 51—53, tel. 83 60 75 și 83 69 75 ; sectorul 5 : calea Plevnei nr. 11, tel. 14 24 90 și 15 04 47 ; sectorul 6 : str. Al. Moghio- roș nr. 27, tel. 46 13 97 și 46 52 25 ® Reparații radio-reeeptoare, picu- puri, casetofoane, magnetofoane : in ziua de 23 August, între orele 8 și 18, unitățile din șos. N. Titulescu, bloc 14, tel. 18 51 22 ; calea Plevnei nr. 13, tel. 15 30 37 ; șos. Colentina nr. 64, tel. 88 5615 ® în ziua de 24 august, între orele 8 și 18, unitățile din str. Avrig nr. 63, tel. 35 15 68 și str. Smîr- dan nr. 30, tel. 15 93 41 ® Intervenții auto, spălat-gresat, vulcanizare : in ziua de 23 august, între orele 8 și 13, bd. Aerogării nr. 38, tel. 33 16 21 (mecanică și electricitate auto, vulcanizare, spălat-gresat) ; in ziua de 24 august, între orele 8 și 13, calea Călărași nr. 260, tel. 21 61 44 ; șos. Colentina nr. 464, tel. 87 63 35 © Pentru tractarea autoturismelor rămase in pană : dispeceratul cooperativei „Automecanica" din str. Olteni nr. 36, tel. 20 32 35, între orele 8 și 19 • Depanări frigidere, aragazuri și deblocări uși : dispeceratul cooperativei „Metalocasnlca" din str. Cuza Vodă nr. 152, tel. 41 33 85 și 41 27 34, între orele 8 și 18. ® Instalații sanitare și electrice : dispeceratul cooperativei „Instalatorul" din str. Radu Vodă nr. 11, tel. 16 73 29 și 16 49 85 9 Centrul de informare al cooperației meșteșugărești, str. Gabroveni nr. 57, va funcționa în zilele de 23 și 24 august între orele 7 și 15, la tel. 13 58 65 și 13 58 84.

Programul farmaciilorVor fi deschise în permanență, ziua și noaptea, în zilele de 23 și 24 august, farmaciile : nr. 2 (bd. Leon- tin Sălăjan, complexul comercial A 14) ; nr. 5 (bd. Magheru 18) ; nr. 9 (șos. Ștefan cel Mare 1—7) ; nr. 18 (bd. 1848 nr. 10) ; nr. 26 (șos. Colentina 1, blocul 34) ; nr. 33 (șos. Pan- telimon 253, blocul 44) ; nr. 46 (șos. Mihai Bravu 274) ; nr. 50 (ansamblul Berceni-Sud, complexul comercial bd. Metalurgiei 20) ; nr. 53 (str. Băiceni 1, Drumul Taberei) ; nr. 69 (bd. 1 Mai 343) ; nr. 70 (șos. Alexandriei, blocul PC 10 L 24) ; nr. 93 (șos. Giulești 123) ; punctul farmaceutic nr. 12 de pe peronul Gării de Nord. De asemenea, vor fi deschise în ziua de 23 august, între orele 6—20, far-
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 20 AUGUST 1980EXTRAGEREA I : 24 17 7 16 5 14EXTRAGEREA A Il-a : 2 34 41 26 31 1FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 988 965 lei, din care 230 054 tei, report la categoria 1.

■ ■ H ■ ■
Trei reporteri ai „Scînteii" relatează experiența lor de lucrători

în grădini din județul Ialomița

pentru zilele demaciile amplasate pe arterele parcurse de coloanele de manifes- tanți. In ziua de 23 august vor mai funcționa, între orele 7,30—20, un număr de 24 de farmacii, iar în ziua de 24 august — 38 de farmacii. Vor fi închise farmaciile nr. : 7, 28, 31, 42, 47, 79, 80, 81, 82, 101, 104, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 124, precum și toate punctele farmaceutice și unitățile tehnico-medicale.
Programul unităților 

comercialeDupă cum ne informează Direcția generală comercială a Capitalei, în zilele de 23 și 24 august, unitățile

23 și 24 augustcomerciale bucureștene vor funcționa după următorul program :În ziua de 23 august vor fi deschise, între orele 6—10, 50 la sută din unitățile de piine, de desfacere a laptelui și tutungeriile, precum și toate centrele pentru umplut sifoane șl cele de gheață.Unitățile de alimentație publică, precum și cele din zonele de agrement sau de pe traseele turistice vor funcționa după orarul zilei de duminică.în ziua de 24 august, toate unitățile comerciale alimentare și nealimentare, piețele agroallmentare și unitățile de alimentație publică vor fi deschise după programul normal al zilei de duminică.
BULETIN RUTIER

Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției ■ 
Direcția circulație — pentru zilele de 23 și 24 august. Faptul că tn zilele de 23 și 24 august vor putea circula toate autoturismele proprietate personală, indiferent de numărul de înmatriculare, va face ca pe unele artere, în special spre litoral și spre stațiunile montane, să se înregistreze valori sporite de trafic. Unii automobiliști vor pleca în asemenea Călătorii încă de vineri, 22 august, după-amiaza.Pentru evitarea unor situații nedorite, se recomandă conducătorilor auto să aleagă, pe cit posibil, trasee mai puțin aglomerate. In acest fel, vor realiza, pe lingă un plus de confort și siguranță în deplasare, și economii însemnate de carburanți. Auto- mobiliștilor bucureșteni, de exemplu, li se sugerează pentru litoral traseul București — Fundulea — Călărași — Ostrov — Adamclisi — Constanța, iar pentru munte, traseul Ploiești — Cheia — Săcele — Brașov.• Se impune ca înaintea plecării la drum să se verifice sistemele de rulare-frînare, direcție, semnalizare- iluminare a autovehiculelor. Orice defecțiune, oricît de neînsemnată ar părea la prima vedere, să fie remediată imediat.O Nici un conducător auto să nu plece obosit la drum, iar pe parcurs, dacă are de străbătut o distanță mai mare, să-și rezerve timp pentru odihnă. Aceasta impune etapizarea călătoriei prin stabilirea locurilor de popas pentru refacerea forțelor. Este recomandabil ca deplasarea să fie planificată în așa fel. încît la lăsarea întunericului ea să fie încheiată.• Dacă în autoturism călătoresc copii, este bine ca ei să fie transportați pe bancheta din spate, unde sînt mai protejați, iar șoferul și pasagerul din dreapta să folosească centurile de siguranță.O Celor cu mai puțină experiență la volan li se recomandă să nu plece la drum cu bagaje voluminoase, așezate pe mașini, deoarece se modifică substanțial ținuta la drum și stabilitatea autoturismului, existînd riscul pierderii la un moment dat (într-o curbă sau în timpul unei depășiri ori datorită unei frînări mai bruște) a controlului autovehiculului.

• Să se evite, pe cit posibil, circulația pe timp de noapte.® întrucît se estimează că pe unele trasee mașinile vor circula, în anumite momente, „bară la bară", orice încercare de depășire a coloanei sau a mai multor mașini deodată este deosebit de riscantă, de periculoasă.• în anumite zone în care plouă sau pe porțiunile de drum alunecoase și cu mîzgă să se ruleze cu viteză moderată, permanent adaptată la condițiile concrete de deplasare.® Fiind în vacanța mare, mulți copii se vor afla în aceste zile în drumeții prin țară. La întîlnirea copiilor și a grupurilor de excursioniști, șoferii trebuie să ia toate măsurile pentru a circula pină la limita evitării oricărui pericol.• Se recomandă ca parcările mașinilor în zonele turistice și de agrement să se facă numai în locurile special amenajate în acest scop sau în puncte unde nu încurcă circulația și nici nu prejudiciază mediul ambiant.Prezenți la datorie, agenții de circulație și alte cadre de miliție, care supraveghează ca traficul să se desfășoare cursiv și în deplină siguranță, urează tuturor „Drum bun !“
în atenția membrilor

A.C.R.

©MIJLOACE DE 
TRANSPORT PENTRU 
ZONELE CU CLIMĂ AS
PRĂ. Dezvoltarea accelerată a regiunilor nordice ale Uniunii Sovietice, construirea de mail obiective industriale în zonele cu condiții climaterice aspre au impus, intre altele, și crearea unor mijloace de transport a- decvate. După o perioadă de cîțiva ani de căutare a variantelor optime de autocamioane destinate transporturilor din Siberia, la uzina de profil din Kremenciug a început producția in serie a unor mijloace de transport grele, ce pot funcționa și în zonele înghețului veșnic. Cele trei modele produse de această uzină — cu capacități între 12 și 23 tone — înglobează materiale rezistente la geruri puternice, instalații pentru încălzirea bateriei de acumulatoare și a carburantului, precum și pentru menținerea unei temperaturi de plus 20 de grade in cabina conducătorului auto.

© ȘEZLONG ACVA
TIC. Pentru cei care doresc să petreacă vacanța pe litoral, cit mai mult în mijlocul mării, șezlongul acvatic din fotografie este menit să le satisfacă deplin dorința. Șezlongul cuprinde un schelet demontabil din aluminiu, trei flotoare din polietilenă, un suport pentru spate și unul pentru picioare. Totul nu

® Este interzisă, cu desăvîrșire, plecarea la! drum sub influența băuturilor alcoolice.

Automobil Clubul Român anunță că în perioada 22—24 august a.c. asigură depanarea automobilelor membrilor săi rămase în pană, astfel : în ziua de 22 august între orele 7—20, iar în zilele de 23 și 24 august între orele 10—20. Pentru solicitări funcționează o permanență la telefon 12 345 (pentru filialele județene A.C.R.) și la telefoanele 027 și 12 34 56 — pentru filiala A.C.R. a municipiului București.Se reamintește cu acest prilej că, în contul cotizației, membrii asociației beneficiază anual, între altele, de trei depanări la orice distanță și de o remorcare pe distanța' de, 30 km. De asemenea, tot în contul cotizației, la stațiile de asistență tehnică A.C.R. se asigură în semestrul II a.c. o reglare a farurilor și testarea suplimentară pentru verificarea consumului de combustibil.

Am fost oRed. : încheiem cu acest episod redarea experienței voastre de culegători de legume. Mărturisim că multe din cele relatate ne-au dat de gîndit. Semnalați in relatările trecute și unele experiențe bupe...Florin Ciobănescu : Dacă vă mai aduceți aminte, din episoadele anterioare, vorbind de cele întimplate marți, ziua in care nimeni nu voia să ne angajeze, singur, tovarășul Ion Niță, președintele cooperativei agricole din comuna Plevna, ne dăduse o speranță :— Veniți răspoimiine, după ce pleacă inspectorul de Ia bancă.Am întîrziat o zi. Lipsa noastră de punctualitate ne-a „costat" :— îmi pare rău — ne-a spus sîm- bătă președintele cooperativei. Nu era să lăsăm roșiile in cimp pină veniți dumneavoastră.Am plecat cu toții pe cimp. În drum spre ferma de legume ne-a depășit în goana șaretei o fată tînără, oacheșă, arsă de soare. Era inginera. Șefa fermei de legume.Am ajuns-o din urmă chiar la „sediul" fermei. In cîmp. Sorta castraveți, cu încă vreo zece femei.— Sînt doar 500 kilograme. Cred că nu există castraveți mai plimbați ca ăștia. Ba că fabrica și-a făcut plinul, ba că C.L.F.-ul n-are mașină să-i trimită la piață, ba că sint prea puțini. Eu ce să fac cu ei ? Să-i dau la porci ? Nu mă lasă sufletul.La cîțiva metri mai încolo de „centrul de sortare", o grămadă de lădițe. Și un om trecut de mult de a doua tinerețe, dar în putere, care ciocănea de zor.— E timplarul nostru, Radu Gh. Tudor îl cheamă. Face treabă, nu-și face de treabă. Că de la C.L.F. ne vin niște hîrburi, nu lădițe pentru roșii.— Dar de cules, are cine să culeagă roșiile ?— La noi, are. Ferma de legume e dată în acord global la 40 de oameni. La recoltat totuși nu-s de ajuns. Ne-am gîndit să le dea o mînă de ajutor și cei de la cultura mare. Oamenii n-au zis nu. Din contră, au fost bucuroși. Și unii și alții. Tot ce se recoltează e cîștig. După cum vedeți și dumneavoastră, acum, în loc de 40, pe cimp, la recoltat, sînt peste 80 de oameni.Mai mult decît atît, cooperatorii din Plevna au putut să dea o mină de ajutor și celor din Ulmu — unde au trimis o echipă de 34 de oameni. Tot ei au „descoperit" calul și căruța — cel mai potrivit mijloc de transport din cîmp pină la punctele de expediție — au găsit și timp și oameni care să prășească legumele semănate in cultura a doua...Red. : Deci, se poate. Cind ești numai inimă, cînd ai suflet de gospodar, cind știi să-ți prețuiești propria muncă și pe a celorlalți, domnesc ordinea, disciplina și sporul, nu comoditatea, lamentările și paguba. Am înțeles insă că nici gospodarii din comuna Plevna nu sint scutiți de dificultăți.Cum decurge transportul ?Aurel Papadiuc : E puțin spus că nu corespunde. Joi, 14 august, pe

săptămînă culegători de legumeploaia aceea măruntă, deasă, m-am prezentat la noul meu loc de muncă. Dar se cam aflase cine sînt. Directorul centrului mi-a vorbit ea la carte: „Trebuie să fim gata oricînd să preluăm tot ce se recoltează într-o zi. Pină la ultimul kilogram ! Ăsta este rostul nostru". „Pină la ultimul kilogram".I-am relatat cele văzute în zilele anterioare : remorcile cu fasole verde fumegînde, mazărea și fasolea boabe nepreluate de la I.P.L., acum bătute de ploaie, grămezile de castraveți și lăzile cu roșii neridicate la timp de la C.A.P. Lehliu-Sat, I.P.L. și unități...— Nu mai depinde de noi. avem mașini suficiente.Am notat exact mecanismul preluare și transport al producției : lucrătorii comerciali ai C.L.F. îi întreabă dimineața pe conducătorii unităților agricole, unde sint repartizați, cam ce cantități recolta, date pe care centrului. Pe această comandă mașinile

alte
Nude

de legume vor le comunică bază, C.L.F.-ul la Autobaza

apare... Nicolae Vasile. De data asta nu se eschivează, o spune direct : „Nu plec ! Nu am ulei la motor. Și gata".Red. : Cu alte cuvinte munca multor oameni, din primăvară pină acum, stătea la discreția bunăvoinței șoferului, adunările de partidAurel exemplu, rul de pe . gent" pentru Sinaia.— Șefule, am completat încărcătura.— Să-ți fac formele.— Nu acum, mai am o treabă... Peste vreo trei ore te găsesc ?Și a plecat să-și vadă de treburile lui personale. „Șeful" mi s-a lamentat :— Uite domnule, tot timpul așa pățim cu ei 1 Vin cind vor, pleacă unde vor, numai cu pretenții. Cum să faci treabă ? Mult mai rău o pățim cu șoferii care vin de la I.L.F. Berceni. Vor să încarce numai vine-

Iată o temă posibilă pentru generale ale organizațiilor de la autobază.Papadiuc : Nu e singurul Tot atunci a intrat și șofe- mașina cu transportul „ur-

Gară nu am reușit să dau de adevăr. Ba, dimpotrivă, lucrurile se încilcesc și mai rău. Una e situația camioane- ior plecate la legume, alta e situația camioanelor sosite la legume. Iată, am intocmit un mic tabel, pe cîteva zile, cu numărul vehiculelor care apar în evidența Autobazei 4 ca puse la dispoziții C.L.F. Lehliu, și numărul vehiculelor pe care reprezentanții C.L.F. recunosc că le-au avut la dispoziție.Chiar cu unele aproximații rezul- tind din tonaj, socotit așa, pe număr de... volane, comparația îmi pare foarte grăitoare :Mașini ple- Mașini so-Ziua cate de Ia autobază site la beneficiar11 august 31 1412 august 36 1913 august 32 17Red. Deci, datorită modului de lucru dezorganizat, după sistemul „nu știe dreapta ce face stingă", exis-

In comuna Ulmu, zi

Dimpotrivă ! Consum puțin și, deci, realizez mai mult. Chestiunea e (și aici șeful autobazei mă iscodește ironic) cum or scoate cămașa cei de la C.L.F. ? Că plătesc 36 de ore staționare, în loc să facă in acest timp 3 curse, și că duc roșiile la Fetești, cale de 100 km, de-i costă 1 200—1 300 de lei 10 tone de roșii transportate.
Transportul are roțile... pătrate,

iar organizatorii lui „acte justificative//

record la recoltatFoto : E. Dichiseanu

4 Lehliu. Pare simplu. Dar, nu decurge simplu.Pe de o parte necesarul cerut de mașini nu concordă cu realitatea recoltărilor, pe de altă parte, numărul de mașini plecate de la I.T.A. nu e identic cu numărul de mașini sosite la încărcat, iar, in final, cu mașinile sosite se întimplă cam așa... ca in secvența următoare :Intru în biroul de contractări, achiziții și transporturi. Ploaia înghesuise aici vreo 5 șoferi și 3 recepționeri. Dumitru Isăroiu, șeful biroului, se hotărăște. Ridică tonul spre a se face auzit :— La I.P.L. sînt vreo 6 tone de fasole păstăi ! Cine merge să le ia ?Pe dată s-a făcut o liniște de se auzea cum arde țigara. Fiecare privea aiurea, dînd a înțelege că nu-1 interesează acest transport. Șeful biroului nu se lasă.— Hai Vasile, e rîndul tău. Ce zici? Șoferul Nicolae Vasile de la Autobaza 4 Lehliu-Gară, reacționează semnificativ : fluieră a pagubă și iese afară. După ce o fi meditat la aer, revine și-și etalează pretențiile : basculează?", tocmai la “ cedează.— Să-ți— Nu-i
_______ „............,___ : „Se„Și unde duc fasolea, Fetești 7 !“ Pină la urmăfac delegație.nevoie, o am pe aia de ieri.— Las-o pe aia, că tot n-ai făcut cursa. Ia una nouă, să fiu sigur că pleci la lucru.Pe la ora 12, cînd credeam că mașina e în drum spre Fetești, In ușă

te, ardei, pepeni și struguri. De roșii, nici să nu le spui. E unul pe mașina 22-B-1515 care vine și pleacă la fel ca o nălucă. Se duce prin unități de capul lui, să încarce marfă numai pe alese. Nu mai vorbesc de șoferii noștri ! De la I.T.A. Lehliu...Ca pentru a ilustra spusele interlocutorului, in curtea C.L.F. zac două autotrenuri încărcate cu ceapă, lăsate în ploaie, care nu pot fi descărcate pentru că nu au venit șoferii. Din acestea, mașina cu nr. 21-IL-5349 a stat încărcată pină a doua zi. In plus, în curtea depozitului și pe stradă mai zăceau vreo zece mașini.Dar nu întotdeauna sînt de vină șoferii. într-o zi, pe la ora 11, la șeful biroului de transporturi intră șoferul Sergiu Neagu și recepționerul Gheorghe Piniceanu, negri de supărare :— Ne-am dus de pomană. La Lehliu-Sat nu am avut cu cine să încărcăm marfa.— Chiar nimeni ?— Era doar unul nou, mic și cam plinuț. Ce să faci numai cu el ? Șefa fermei, economistul, ceilalți nu erau de găsit. Pe economist l-am căutat și acasă. Cică e plecat la București.După cum imi spunea seara Gheorghe Graure (pentru că de el era vorba, el era omul acela... „nou"), situația corespundea realității.Red. : Și totuși, Aurel Papadiuc, care este situația exactă cu mașinile, sint sau nu sint ?— Greu de spus. Nici după ce am discutat cu șeful Autobazei 4 Lehliu-

tă două situații, două evidențe diametral opuse. Din două evidențe nu se poate da un răspuns limpede la întrebări minimale : Cite mașini sint concentrate la transportul legumelor, unde se află acestea ? Cu toate consecințele ce decurg de aici. Cum explică șeful autobazei aceste nepotriviri ?Aurel Papadiuc : Șeful autobazei, Adrian Niță. mi-a spus :— Cei de la C.L.F. sint cu capul în nori. Efectiv nu știu dumnealor cite mijloace de transport au la un moment dat. Le pierd urma. Și acum e încă bine. Cînd o fi vîrf de transport la Fabrica de conserve din Fetești, să vedeți atunci dumneavoastră bîlci ! Zeci de mașini stau acolo, pină sint descărcate, cite 36—40 de ore. Imobilizate cite 1—2 zile. In aceste condiții, C.L.F.-ul cere mereu alte mașini, fără a se îngriji să le folosească la capacitate pe cele pe care le are răspîndite prin toate unitățile.Șeful autobazei a Apoi a continuat cu Stupefiantă :— Să vă spun una urmei, C.L.F.-ul este mai bun beneficiar, aceasta, vă rog, cel mai rentabil...— De ce ?— Toate staționările mijloacelor de transport se... plătesc. Așa că, indiferent dacă mașinile pe care le pun la dispoziția C.L.F.-ului sînt folosite în fapt — cam cu 35 la sută din capacitate — eu nu pierd nimic.

făcut o paușță. o destăinuirebună. La urma pentru noi cel înțelegeți prin

— După cîte înțeleg, nu vă prea interesează cum Sînt folosite mașinile. Dar faptul că mulți din șoferii autobazei nu se prezintă cu zilele la lucru, nici asta nu vă privește ?— Datoria mea este să le asigur mașini. Și din punctul acesta de vedere nu am dificultăți. Cite ? 500 de tone ? 1 000 de tone capacitate ? Le pot asigura oricînd. Dar vedeți, din momentul cînd le dau în primire, eu nu mai pot să fac nimic. Atunci C.L.F.-ul devine gestionarul de drept al mașinilor. El asigură disciplina, dirijarea și folosirea mașinilor ; eu nu mai pot să controlez activitatea lor. Să știți, cu totul altfel ar merge treaba dacă autobaza ar avea dreptul să preia legumele de la unitățile producătoare, pe baza solicitărilor făcute de acestea, pentru a le trimite direct la piață, sau la unitățile de prelucrare. Așa, da. Aș fi cel mai interesat atunci de aceste probleme. Cum există această rotiță intermediară — C.L.F.-ul — toată această activitate — zic eu — este aproape imposibil de controlat. Dovadă, de trei ani lucrez la autobază și tot de atit timp discutăm aceste probleme. Luăm măsuri, stabilim planuri, dar cind vine culesul tăm că de fapt nimic.Red. Punctul de ctitorului tău este Indiferent de sistemul relațiilor beneficiarii (din punctul acesta vedere pot exista opinii), un șef autobază nu se poate eschiva de

legumelor consta- nu s-a schimbatvedere al interlo- greu de calificat.
cu 
de 
de 
la

răspundere pentru indisciplina șoferilor. adică a acelora pe care ii coordonează, dînd vina pe considerente de altă natură. Care este logica respectivului tovarăș ? Că dacă sistemul relațiilor de cărăușie nu se schimbă, va continua la infinit să nu-i pese unde ajung mașinile pe care le trimite?Florin Ciobănescu : Mai sînt și alte anomalii in legătură cu soarta legumelor după recoltare. Să vă relatez un alt episod :Sîmbătă, la ora 4 după-amiază, la ferma de legume din comuna Ulmu era un adevărat furnicar. Peste 500 de oameni — cooperatori de la C.A.P.-ul din comună, cei veniți să le dea o mînă de ajutor din Plevna, Radu Vodă și Lupșanu și încă vreo 60 de „zilleri" veniți din toată țara. Bineînțeles, nu lipseau nici primarul comunei, Mihai Teodorescu, nici președintele cooperativei, Dumitru Ivan.— Am reușit să recoltăm lntr-o singură zi aproape 100 de tone de roșii. Dar, din „păcate", sint roșii foarte bune. De consum.— De ce „din păcate" ?— Pentru că delegatul C.L.F.-ului, aici de față, le refuză.— Tovarășe primar — sare cel vizat, Nicolae Nicolae — eu am sarcină să preiau roșii pentru industrializare.Polemica, ce riscă să reînceapă, dura de dimineață. Fiecare o ținea pe a lui. Iar roșiile începeau să se facă suc înainte de vreme. Tot la Ulmu, șoferul Dinu Nicolae, de la „Agrocoop“-București, refuzase, pur și simplu, nelor. Să nu pentru că nici explice. Fără a vine, cred, să anume situație stitui un început de explicație. Posibilă. Respectivul șofer se prezentase la ferma viticolă, cum spuneam, ca să încarce prune. Cu autocamionul 35—B—5077. Pe delegația lui. însă — delegație eliberată de C.L.F., nr. 842 din 16 VIII 1980 — era trecută altă mașină : nr. 21—B—6560, și șoferul acesteia : Iordan Ștefan, și care trebuia să încarce : roșii pentru consum și castraveți. „Tîlcul" rămîne să-1 dezlege organele în drept.

roșiile în favoarea pru- mă întrebați de ce el n-a reușit să-mi insinua nimic, se cu- vă relatez despre o care ar putea con-

Florin CIOBĂNESCU 
Gheorqhe GRAURE 
Aurel PAPADIUC

cîntărește decît 2,6 kg, șezlongul demontat puțind fi transportat într-un simplu sac de plajă. Pentru deplasarea în largul mării, bineînțeles o mare nu prea agitată, sint de-ajuns citeva mișcări ale miinii sau e- ventual utilizarea unei pagaie.
© UN NOU POD 

PESTE BOSFOR. Primul pod peste Bosfor, cu lungimea de circa 1500 de metri, a fost terminat cu aproape șapte ani în urmă și autoritățile turcești au constatat că el nu mai poate face față traficului, în special in orele de vîrf, cînd trec cite 5 000 de autoturisme și camioane pe oră. De aceea s-a simțit nevoia construirii unui nou pod, ale cărui lucrări sînt prevăzute să înceapă în luna mai a anului viitor și vor dura pînă în 1985. Anunțînd această veste, ministrul lucrărilor publice al Turciei a precizat, totodată, că pe sub Bosfor urmează să se construiască și un tunel feroviar. « i ( |y/(
© COVOR FLORAL. Un imens „fcovior"- țesut 'din peste un milion de begonii a fost expus la sfîrșitul săp- tămînii trecute în celebra Grand-Place din capitala belgiană. Covorul floral — în culorile roșu, galben, negru, culorile drapelului belgian — înfățișează momente din istoria țării. El a fost realizat de nu mai puțin de 120 de grădinari. Este a patra oară cind Bruxelles-ul o- fei'ă populației sale și turiștilor spectacolul a 2 000 de metri pătrați de grădină creată pe pavajul celei mai vizitate piețe publice din oraș, Grand-Place, înconjurată pe cele patru laturi ale sale de monumente ale arhitecturii belgiene.
© BACTERII „BREVE

TATE". Recent, Curtea Supremă a S.U.A. a hotărît ca „noile forme de viată" create de om prin inginerie genetică (în special bacterii) să poată fi brevetate ca orice invenție și descoperire. In felul acesta, a fost pusă baza juridică a ceea ce, pe bună dreptate, s-a numit „revoluția biologică".
© DISCURI ANTISTA- 

TICE. Se știe că unul din dușmanii discurilor și, totodată, al unei audiții impecabile este praful reținut de suprafața a- cestora datorită încărcării cu e- lectricitate statică. Specialiștii sovietici au realizat, după numeroase experiențe efectuate cu diferite materiale antistatice, discuri ce nu mai rețin praful. Producătorii intenționează să treacă, treptat, întreaga producție pe acest nou tip de discuri. Un alt avantaj pe care ele il prezintă este greutatea redusă. Astfel, dacă un disc de mărime obișnuită cîntărește 130 de grame, confecționat din acest nou material nu depășește 90 grame. Cele mai mici, cu un diametru de 58 mm, cîntăresc doar 25 grame.
© BALON - RELEU 

DE TELEVIZIUNE. 111 locul obișnuitului turn de televiziune, specialiștii nigerieni preconizează folosirea unui balon captiv umplut cu heliu și Înălțat la 3-4 km. Imaginile televizate se recepționează în aceste condiții pe o suprafață de 125—200 mii kmp.
• AȘEZĂRI DIN EPO

CA BRONZULUI. Arheol°- gii de la Muzeul 'de preistorie din Dresda au descoperit, în ultimul timp, opt așezări omenești din epoca bronzului și din epoca cuceririlor romane. Este vorba de așezări germanice și parțial slave, care imprejmuiesc o necropolă întinsă pe o suprafață de patru hectare. Pină in prezent au fost scoase la suprafață peste o sută de urme germanice, care conțin, pe lingă rămășițe de schelete omenești, diferite obiecte din bronz și cuțite din fier. Deosebit de valoroasă este considerată de arheologi o urnă ce a aparținut unui luptător dintr-un trib germanic, in care s-au găsit o sabie, o lance, precum și alte obiecte de luptă și de podoabă datînd din secolul I înaintea erei noastre.



MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ROMÂNIEI

BELGRAD

In diferite țări ale lumii continuă seria manifestărilor 
cea de-a 36-a aniversare a revoluției de eliberare socială f<. „u.,,uuu.i.u, 
antifascistă și antiimperialistă, precum și de împlinirea a 2050 de ani de la 
constituirea primului stat dac centralizat și independent.

prilejuite de 
și națională,

La Biblioteca unională de stat pentru literatură străină din MOSCOVA a avut loc deschiderea festivă a Decadei cărții românești. Cu acest prilej, s-a reliefat semnificația istorică a zilei de 23 August în viața poporului român, precum și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare pe diverse planuri între România și Uniunea Sovietică. Expoziția de carte, organizată în incinta bibliotecii, oferă o imagine’ concludentă despre activitatea editorială din țara noastră. La loc central sînt expuse volumele din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, documentele Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român. De asemenea, alături de o gamă largă de lucrări de beletristică, cărți pentru copii și tineret, albume de artă și traduceri în limba rusă din literatura română, sînt prezentate fotografii prin care se realizează o imagine cultural-artisticeDe asemenea, din Kiev a avut chiderii Decadei care au participat M. A. Sibik, A. P. Klimenko, vicepreședinți ai Comitetului de stat pentru edituri, tipărituri și comerțul cu cartea al R.S.S. Ucrainene, L. A. Bondarenko, vicepreședintă a Asociației ucrainene de prietenie și relații culturale cu străinătatea, alte oficialități, precum și un numeros public.La Ambasada română din BEIJING a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia ambasadorul Florea Dumitrescu a vorbit despre semnificația actului de la 23 August în istoria poporului român. A fost scoasă în evidență continua dezvoltare, pe multiple planuri, a relațiilor de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre cele două țări și popoare. în continuare a fost prezentat un film documentar românesc.La Galeria de artă a Clubului internațional de presă și carte din CRACOVIA a avut loc vernisajul expoziției pictorului român Nicolae Constantin. Au participat primarul orașului, activiști ai Comitetului voievodal de partid, artiști plastici*  oameni de artă, ziariști. Cu acest prilej, s-a evidențiat

sugestivă a vieții din țara noastră.la librăria „Drujba" loc festivitatea des- cărții românești, la

semnificația
„Popoarele arabe

k

zilei de 23 August 1944 în istoria poporului român.La DAMASC a avut loc o adunare festivă, în cursul căreia Izzaddin Nasser, membru al Comandamentului Regional al Partidului Baas Arab Socialist, președintele ____Generale a Sindicatelor Muncitorilor din Siria, președinte al Asociației de prietenie Siria-România, și Grigore Comartin, ambasadorul țării noastre Ia Damasc, au vorbit despre realizările poporului român în construcția socialistă, în special în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., despre dezvoltarea continuu ascendentă a colaborării reciproc avantajoase dintre România și Siria. în mod deosebit a fost subliniată poziția constructivă a țării noastre în eforturile de a se găsi o soluție globală situației din Orientul Mijlociu.Cei prezențl au vizitat expoziția de fotografii „România azi", deschisă în sălile sediului central al Federației Generale a Sindicatelor Muncitorilor din Siria. In încheiere, a fost prezentat un film documentar românesc.Ambasada României din KUWEIT a donat Bibliotecii Divanului emirului și Bibliotecii Consiliului Național al Culturii, Artelor și Literaturii seturi de cărți, albume și alte publicații dezvoltării ciale și

Federației

prezentînd aspecte ale politice, economico-so- culturale a României. Un loc central îl ocupă operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.în cadrul ceremoniilor care au avut loc cu prilejul acestor donații, au luat cuvîntul însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre în Kuweit, Vladimir Vișinescu, subsecretarul de stat al Divanului emirului, Mohammed Darwish Al-Aradi, și secretarul general al Consiliului Național al Culturii, Artelor și Literaturii, Khalifa Al-Waqiyan, care au relevat dorința ambelor țări de a dezvolta în continuare bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Kuweit.La Universitatea Liberiei din MONROVIA a avut loc o seară culturală românească, organizată sub auspiciile Facultății de științe sociale, în colaborare cu Uniunea studenților din acest centru universitar. Membri ai Ambasadei române la Monrovia au

vorbit despre semnificația importantului eveniment din istoria poporului român. Seara culturală s-a încheiat cu vizionarea unor filme românești.în orașul egiptean ALEXANDRIA au fost inaugurate expozițiile „Car- pații vorbesc despre daci" și „Tapiseria și arta grafică în România". La vernisaj au participat Fayez Osman, viceguvernator, alți reprezentanți ai guvernoratului și portului Alexandria, ai Asociației de prietenie egip- teano-române, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public. Au fost prezentate filme documentare românești.Federația societăților de film din întreaga Indie, în colaborare cu ambasada română, au organizat, la DELHI, „Festivalul filmului românesc". La ceremonia deschiderii festivalului au participat oficialități guvernamentale și membri ai Parlamentului, reprezentanți ai conducerii Federației societăților de film și ai altor societăți culturale indiene, membri ai corpului diplomatic, un numeros public.Sub auspiciile Asociației de prietenie „Sri Lanka — România", la COLOMBO a avut loc o adunare festivă consacrată sărbătorii naționale a poporului român. Despre semnificația evenimentului sărbătorit au vorbit Nissaka Wijeratne, ministrul justiției, președinte de onoare al A- sociației, și Gheorghe Săvuică, însărcinat cu afaceri a.i. al țării noastre. Cu acest prilej au fost deschise expozițiile „Vestigii dacice" și „România în imagini" și a fost organizată o gală de filme documentare. Au participat reprezentanți ai conducerii și membri ai Asociației, reprezentanți ai Ministerului de Externe, ai partidelor politice, presei, radiodifuziunii, membri ai corpului diplomatic.La Consulatul general al României din ISTANBUL a fost organizată o seară culturală. Au participat prefectul Istanbulului, alți reprezentanți ai autorităților locale, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Ambasada țării noastre la PARIS a oferit Bibliotecii Centrului cultural „Georges Pompidou" un set de cărți consacrate istoriei și culturii românești. Mulțumind, Rend Fillet, directorul Bibliotecii Centrului, a evocat relațiile îndelungate de prietenie și cooperare dintre Franța șl România, rolul deosebit al dialogului politic la înalt nivel inițiat în ultimii ani între șefii celor două state.(Agerpres)

SALISBURY 20 (Agerpres). — în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează in Republica Zimbabwe, in fruntea unei delegații române de partid și guvernamentale, tovarășii Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., au mai avut o întrevedere cu Robert Mugabe, prim-ministru al Republicii Zimbabwe, președintele Z.A.N.U.—F.P.Cu acest prilej, Robert Mugabe a rugat din nou să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Cele mai calde și cordiale urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și noi succese pentru poporul român.în cursul întrevederii au fost abor-

date probleme de interes comun și posibilitățile existente pentru dezvoltarea în continuare a raporturilor de cooperare, solidaritate și prietenie dintre cele două țări și popoare, dintre P.C.R. și Z.A.N.U—F.P. S-a constatat că există largi posibilități de extindere și diversificare a relațiilor bilaterale, Îndeosebi în domeniile agriculturii, mineritului, geologiei, transporturilor și schimburilor comerciale. S-a subliniat, totodată, necesitatea unei conlucrări mai strings intre cele de probleme actuale.Delegația a tîlniri de lucru cu Bernard Chidzero, ministrul planificării și dezvoltării economice, cu David Smith, ministrul comerțului și industriei, precum și cu conducătorii unor firme și o serie de oameni de afaceri.

două țări într-o serie internaționale majoreavut, - de asemenea. în-

Poziția R. P. D. Coreene privind contactele
între cele douăPANMUNJON 20 (Agerpres). — După cum informează agenția A.C.T.C., la Panmunjon s-au întîlnit, miercuri, delegațiile la nivel de lucru ale R.P.D. Coreene și Coreei de Sud, însărcinate cu pregătirea contactelor dintre primii miniștri ai celor două părți. Cu acest prilej, reprezentantul R.P.D. Coreene a propus aminarea convorbirilor, deoarece. în cursul reuniunilor similare desfășurate in ultimele șase luni, s-au înregistrat obstacole serioase pentru progresul discuțiilor din cauza complexității situației actuale din Coreea de Sud. Dat fiind faptul că autoritățile de la Seul se schjmbă aproape zilnic, a spus vorbitorul, nu poate fi cunoscut cu exactitate nici măcar premierul. Totodată, în timp ce la Panmunjon se desfășoară aceste în- tîlniri, grupul de militari aflați la putere în Coreea de Sud propagă ideea confruntării cu partea R.P.D. Coreene și săvîrșește acte intolerabile, intensificînd la maximum represiunile împotriva liderilor politici și a personalităților progresiste care se pronunță pentru libertăți democratice și reunificarea pașnică a patriei, în acest context și în așteptarea normalizării situației confuze din Coreea de Sud, partea R.P.D. Coreene a propus aminarea celei de-a 10-a întîl- niri.Părțile au căzut de acord ca vii-

părți ale Coreeitoarea întîlnire a delegațiilor la nivel de lucru să aibă loc la 26 septembrie la Panmunjon.

văd în România
un prieten sincer66

— relevă ziarul marocan „L’Opinion1RABAT 20 (Agerpres). — Sub titlul „Dimensiunile relațiilor României cu statele arabe", ziarul marocan „L’Opinion" publică un amplu articol referitor la raporturile de prietenie arabe.„Cursul prietenești arabe — proces care a cunoscut o evoluție remarcabilă în ultimii 15 ani — menționează cotidianul — reflectă politica de largă anvergură internațională promovată cu perseverență de România, îndeosebi de cînd președintele Nicolae Ceaușescu se află la conducerea partidului și a statului". „în acești ultimi ani, relațiile politice bilaterale între România și marea majoritate a statelor arabe au cunoscut o dezvoltare fără precedent. La baza acestor raporturi se află contactele la cel mai înalt nivel, întîlnirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu numeroși șefi de stat, cu un mare număr de oameni politici, cu reprezentanți ai cercurilor economice și cultural-științifice din statele arabe. Vizitele președintelui Nicolae Ceaușescu în Algeria, Egipt, Irak, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, Mauritania, Siria, Sudan, Tunisia și ale unor șefi de state arabe în România, convorbirile purtate cu aceste ocazii și înțelegerile convenite la cel mai înalt nivel sînt deosebit de importante pentru evoluția relațiilor bilaterale, în toate

și cooperareascendent al dintre România
româno-relațiilor și țările

domeniile de interes comun, pentru intensificarea cooperării în viața internațională, subliniază „L’Opinion".In continuare, ziarul prezintă dinamica schimburilor comerciale ro- mâno-arabe, obiectivele economice realizate in cooperare cu aceste state, activitatea desfășurată de specialiștii români care contribuie la realizarea unor importante proiecte de dezvoltare în țările respective.„Paralel cu dezvoltarea relațiilor bilaterale, în toate domeniile de interes comun, și tocmai datorită acestor relații amicale, se arată în articol, în ultimii ani a fost intensificată și cooperarea pe plan internațional între România și țările arabe". In context, se evidențiază „poziția consecventă și eforturile României, Ceaușescu, pașnică a situației din Orientul Mij- lociu. Numeroși șefi de stat și de guvern, alte personalități politice din lumea arabă au dat o înaltă apreciere acțiunilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, in legătură cu soluționarea crizei din regiune. Poziția și inițiativele românești privind Orientul Mijlociu — arată „L’Opinion" — se bucură de simpatia țărilor și popoarelor arabe, care văd in România un prieten sincer, un sprijinitor al cauzei juste a poporului palestinian, ai cauzei păcii și stabilității in această zonă atît de agitată în ultimele decenii".

susținute ale ale președintelui Nicolae pentru reglementarea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protest al Libanului pe lingă Consiliul de Securitate Îm
potriva raidurilor forțelor armate israeliene • O declarație 

a secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Reprezentantul permanent ai Libanului la O.N.U, ambasadorul Ghas- șan Tueni, a proteșțqt. energic, ințr-o scrisoare adresată președintelui în exercițiu al Consiliului de Securitate, împotriva raidului întreprins de forțele armate israeliene in noaptea de 18 spre 19 august asupra teritoriului libanez. în document se subliniază necesitatea „unei intervenții urgente a O.N.U. și a tuturor celor care sint în măsură să o facă pentru a evita ca rezoluțiile Consiliului de Securitate referitoare la Liban să-și piardă orice credibilitate".Atacul israelian, se menționează în scrisoare, constituie o nouă formă de escaladare in cadrul unei politici așa- numite de atac preventiv, care este absolut inadmisibilă și constituie o sfidare la adresa Consiliului de Secu-

ritate, a dreptului internațional ți a acordului general de armistițiu dintre Israel și Liban. In urma agresiunii israeliene și-au pierdut viața 25 de persoane, 26 au fost rănite, între victime numărindu-se și persoane civile.NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu recentul raid israelian în sudul Libanului. Potrivit unui purtător de cuvint oficial de la Națiunile Unite, Kurt Waldheim, dezapro- bind profund noul val de violență și victimele înregistrate în rîndul populației civile și al personalului militar, a adresat tuturor părților apelul de a coopera cu forțele O.N.U. în misiunea lor de menținere a păcii în regiune.
ATENA

Reuniune a liderilorATENA 20 (Agerpres). — în Insula Corfu a început, miercuri, o reuniune a liderilor partidelor socialiste din Grecia, Italia, Franța, Portugalia și Spania. Pe agenda întîlnirii, organizată din inițiativa lui Andreas Pa- pandreu, președintele Mișcării Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.), sînt înscrise o serie de probleme ale aetua-

unor partide socialisteIității internaționale — destinderea, dezarmarea, pacea — alte chestiuni care figurează și pe a apropiatei reuniuni ritate și cooperare în Europa de la Madrid. Vor fi analizate, totodată, posibilitățile de intensificare a legăturilor dintre partidele socialiste din țările sud-europene.
ordinea de zi pentru secu

BELGRAD 20 (Agerpres). — Stevan Doronski, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., a avut convorbiri cu Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, aflat tn vizită în Iugoslavia, la invitația Prezidiului C.C. al U.C.I. După cum precizează agenția Taniug, s-a procedat la un schimb de informații despre activitatea celor două partide pe plan intern și despre situația existentă în cele două țări. Părțile au subliniat, în mod deosebit, necesita-

tea soluționării pe cale pașnică a blemelor internaționale, pe baza pectăriî dreptului inalienabil al cărui popor la dezvoltare liberă și independentă. A fost evidențiată importanța pregătirii și desfășurării cu succes a reuniunii de la Madrid a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, pentru menținerea și consolidarea destinderii și s-a relevat importanța activității țărilor nealiniate.
Direcțiile de dezvoltare

economico-socială a TanzanieiDAR ES SALAAM 20 (Agerpres). — Președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, a prezentat direcțiile de dezvoltare economico-socială a Tanzaniei în următorii ani. Luind cu- vîntul la Dar eă Salaam, el a precizat că se va pune un accent deosebit pe pregătirea cadrelor naționale, în acest scop, in următoarele două decenii în fiecare regiune a țării va fi deschisă o facultate cu profil tehnic, iar în fiecare raion se va inaugura o școală tehnico-profesională.

pro- res- fie-

posi-accestoto- de a
în același timp, se vor extinde bilitățile ca tanzanienii să aibă la tehnica modernă.Președintele Nyerere a atras, dată, atenția asupra necesitățiise promova o politică justă in domeniul exporturilor. Sporirea exporturilor de cafea, ceai, sisal și alte produse tradiționale tanzaniene va permite ca țara să obțină încasările valutare necesare achiziționării de peste hotare a unor utilaje moderne.

GENTHLE DE PRESA
scurt

GUVERNUL INDIEI a examinat principalele direcții ale celui de-al șaselea plan de dezvoltare so- cial-economică a țării (1980—1985). A fost prezentat un raport pregătit de Comisia de planificare, in care se arată că pentru sectorul de stat se preconizează alocarea sumei de 900 000 000—1 000 000 000 rupii. De asemenea, se are in vedere ca ritmul mediu de creștere anual al produsului național brut să fie de 5 ,1a sută. în cadrul planului de dezvoltare, atenția principală este acordată măsurilor de lichidare a sărăciei, de asigurare a ocupării forței de muncă, de dezvoltare a ocrotirii sănătății, a infrastructurii industriale și agricole.

Carrington. După cum menționează agenția Reuter, au fost examinate probleme internaționale actuale, precum și relațiile dintre Suedia și Marea Britanie.REMANIERE GUVERNAMENTALA ÎN ECUADOR. Președintele Ecuadorului a procedat la o remaniere a guvernului, în cadrul căreia au fost schimbați miniștrii muncii, bunăstării sociale și resurselor naturale. Noii titulari ai acestor portofolii sînt Aquiles Rigail, Alfredo Mancero și Cesar Robalino.

în cadrul convorbirilor avute cu premierul Zenko Suzuki și cu alte oficialități nipone au fost examinate probleme ale relațiilor dintre S.U.A. și Japonia, precum și unele aspecte actuale ale vieții internaționale, in special situația din Asia.

ȘEFII DE ȘI ARGEN- argentinian, sosit într-o zile la Bra- cu președin-

L_

TNTlLNIRE INTRE STAT AI BRAZILIEITINEI. Șeful statuluiJorge Rafael Videla, vizită oficială de cinci silia, a avut convorbiritele brazilian, Joao Figueiredo. Au fost examinate o serie de probleme internaționale actuale șl chestiuni ce privesc situația din America Latină.ÎNTREVEDERE SUEDEZO-BRI- TANICA. La Stockholm au avut loc convorbiri între ministrul de externe al Suediei, Ola Ullsten, și secretarul Foreign Office-ului, lordul

CONTACTE IBERICE. Președin
tele guvernului spaniol, Adolfo Sua
rez, a avut la Lisabona o întreve
dere cu primul ministru al Portu
galiei, Francisco Sa Carneiro, infor
mează agenția France Presse. Cei 
doi premieri au examinat probleme 
bilaterale, precum și aspecte ale 
relațiilor internaționale, cu pribri- 
tate evoluția situației din Orientul 
Mijlociu și perspectivele aderării 
Spaniei și Portugaliei la Piața co
mună.CONVORBIRI AMERICANO-JA- PONEZE. Miercuri s-a încheiat Vizita efectuată la Tokio de George Bush, candidat pentru funcția de vicepreședinte al S.U.A., din partea Partidului Republican, la alegerile prezidențiale din toamna acestui an.

Colaborarea economică 
de consolidare a

BRUXELLES 20 (A- 
gerpres). — In ultima 
sa ediție, săptăminalul 
economic 
editat de cercurile de 
afaceri belgiene, inse
rează un articol in 
care apreciază relații
le comerciale dintre 
statele capitaliste și 
cele socialiste drept „o 
componentă extrem de 
importantă a comer
țului mondial", subli
niind că „o colabora
re sporită intre țările

„Impact",

din Estul și cele 
Vestul Europei in ... 
meniile comerțului și 
economiei, pe o bază 
realistă, este posibilă 
și de dorit".

După ce citează 
exemple ale unei ase
menea colaborări, re
vista „Impact" men
ționează că o coopera
re rodnică cu țările 
socialiste a permis ca 
în R.F. Germania să 
fie înființate 220 000 
de locuri de muncă.'

din 
do-

factor 
păcii

nouă state 
ale C.E.E. — 

revista — 
încheiate

In cele 
membre 
continuă 
contractele 
cu țări socialiste asi
gură de lucru in total 
pentru 2,5 milioane de 
oameni.

„In lumea de astăzi
— apreciază „Impact"
— comerțul și colabo
rarea economică, chiar 
dacă nu reprezintă o 
garanție a păcii, con
tribuie activ la menți
nerea și asigurarea ei".

Fonduri și resurse absurd irositedezvoltare, pentru progresul și bunăstarea popoarelorîntre multiplele fațete ale „dosarului dezvoltării", care urmează să fie dezbătut în cadrul apropiatei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale, se impune atenției, prin acuitatea realităților ce le dezvăluie, problema legăturii dintre dezarmare și dezvoltare. Și aceasta este pe deplin explicabil. Există nu puține paradoxuri ce caracterizează, sub raport economico-social, nedreapta rînduială existentă astăzi în lume ; cel mai flagrant dintre acestea il reprezintă însă faptul că, in condițiile adincirii prăpastiei dintre bogați și săraci, uriașe resurse materiale și umane sînt irosite pentru înarmări, pentru crearea de noi arme, din cele mai distrugătoare.Este vorba, evident, de una din contradicțiile fundamentale ale zilelor noastre, de a cărei soluționare depind nemijlocit pacea și progresul întregii omeniri. Constituie un merit esențial al concepției originale, profund științifice asupra noii ordini economice elaborate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU de a fi pus în lumină cu deosebită forță de convingere relația organică existentă între problemele dezvoltării și cele ale dezarmării, subliniind în acest sens : „Se impune să se treacă la acțiuni concrete pentru a se ajunge la o dezarmare reală și, în primul rind, la dezarmare nucleară, astfel incit mijloacele uriașe destinate astăzi înarmărilor să poată fi folosite pentru lichidarea subdezvoltării, pentru a asigura un progres mai rapid al țărilor sărace, pentru realizarea noii ordini economice internaționale". Fără îndoială că sporirea cheltuielilor militare constituie un obstacol major in calea eradicării marilor decalaje care despart țările rămase in urmă de cele

avansate pe plan economic, după Cum reducerea bugetelor militare ar elibera uriașe resurse materiale atît de necesare impulsionării procesului de dezvoltare.Este o realitate dureroasă că, într-o epocă de impresionante progrese în domeniul științei și tehnicii, o bună parte a omenirii trăiește în condițiile sărăciei și mizeriei, pe vaste întinderi ale globului continuind să bin- tuie foametea, subnutriția, bolile și

tării nu se poate concepe în afara efortului propriu al popoarelor și statelor in cauză. Este știut însă că fondurile de care dispun unele țări ale „lumii a treia" pentru înfăptuirea programelor lor de dezvoltare economică și socială sînt serios grevate de cheltuielile pentru achiziționarea de arme, întrucit numeroase dintre aceste state sînt tot mai mult atrase în viitoarea înarmărilor ; numai în cursul ultimelor două decenii cheltu
ln preajma sesiunii speciale a 0. N. U. consacrate 

noii ordini economice internaționale

analfabetismul. Statisticile publicate de instituții specializate ale O.N.U. vin să confirme adevărul acestei afirmații. Să reamintim că, potrivit ultimelor date, țările în curs de dezvoltare, în care trăiesc două treimi din omenire, nu dispun decît de 33 la sută din produsul social global, 35 la sută din producția agricolă mondială, 9 la sută din cea industrială și numai 5 la sută din potențialul tehnico-științific existent la ora actuală în lume. Iar raportul între venitul mediu anual pe locuitor în țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare este de 14 :1, ajungînd la polii celor două grupuri de state la 150 : 1. Or, ce perspective pot exista pentru micșorarea acestor decalaje în situația în care cheltuielile militare cresc vertiginos de la an la an, pentru 1980 estimîndu-se că se va irosi pentru înarmări fantastica sumă de 500 miliarde dolari ? !Desigur, realizarea unor pași efectivi în direcția lichidării subdezvol

ielile militare ale țărilor în curs de dezvoltare au crescut de patru ori, ceea ce inevitabil a afectat serios eforturile lor de dezvoltare, condițiile de viață din aceste țări. în același timp însă, accelerarea cursei înarmărilor pe plan mondial duce la diminuarea sprijinului — și așa insuficient — acordat de țările dezvoltate celor rămase în urmă. Practic, fondurile destinate pe plan mondial scopurilor militare depășesc de 20 de ori „ajutorul pentru dezvoltare".Iar în ce privește „ajutorul", sînt multe de spus. Se știe, de pildă, că activitatea a numeroase companii din țările dezvoltate care se ocupă de extracția și valorificarea unor resurse naturale este strîns legată de comenzile militare, aceasta însemnînd, în fapt, orientarea producției spre acest sector, în vădită contradicție cu interesele reale ale popoarelor din statele pe teritoriul cărora acționează. Astfel, importante materii prime

valoroase sînt irosite în scopuri militare, statele rămase in urmă fiind considerate doar ca surse de asemenea bogății. Numai consumul global de petrol cu destinații militare, pentru a da un exemplu, echivalează cu dublul consumului de petrol în scopuri pașnice pe un întreg continent ca Africa. Totodată, transferul de tehnologie spre țările în curs de dezvoltare. este frînat, din motive strategice, fapt ce limitează accesul acestor state la noile cuceriri ale științei și tehnicii, fără de care este de neconceput progresul lor economic și social. Se poate spune, de aceea, că intensificarea cursei înarmărilor reprezintă unul dintre principalii factori ai menținerii și adincirii decalajelor, cu grave consecințe asupra tuturor statelor lumii, asupra păcii și destinderii în lume.Pornind de la această realitate, România socialistă a acționat și acționează cu neabătută consecvență pentru încetarea cursei înarmărilor, astfel îneît fondurile eliberate să fie canalizate în direcția accelerării progresului economic și social al tuturor popoarelor, și îndeosebi al acelora frustrate de-a lungul secolelor de a- cest drept fundamental. Așa cum se știe, țara noastră este inițiatoarea raportului O.N.U. cu privire la „Consecințele economice și sociale ale cprsei înarmărilor", a altor documente și rezoluții adoptate de forumul mondial menite să avertizeze opinia publică asupra primejdiei pe care o reprezintă politica de înarmări pentru viitorul întregii omeniri. Este de la sine înțeles că încetarea cursei înarmărilor ar crea condiții ca din resursele economisite să se consti-

DEPENSES EN ARMEMENTS

COMPTEUR MILITAIRE

de dollars/minute
$ 0 olo 0 0

REPARTITION DES ROLES

In prezent sînt angajați pe plan mon
dial în activitățile militare de două 
ori mai multe persoane decît numă
rul total al medicilor, infirmierilor și 

cadrelor didactice

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
de tipul „Tristar", aparținind unei 
companii saudite, cu 265 persoane 
la bord, a ars la sol după o ateri
zare forțată pc aeroportul din Riad. 
Potrivit postului de radio saudit, 
toate persoanele aflate la bord și-au 
pierdut viața.

UN MĂRFAR S-A CIOCNIT CU 
UN TREN DE PERSOANE in apro
piere de Torun, informează agen
ția P.A.P. In urma accidentului, 69 
de persoane și-au pierdut viața, iar 
altele au fost rănite.

VULCANUL HEKLA DIN IS
LANDA a fost activ și miercuri, 
dar erupția și-a pierdut din intensi
tate. „Norul" de cenușă care încon
joară vulcanul inalt de 1500 metri 
a devenit mai mic, ca și cantitatea 
de lavă și de pietre care erup din 
craterele vulcanului. Autoritățile 
estimează că pagubele provocate de 
erupția vulcanului, incepută dumi
nică, nu vor fi prea mari. Pe stră
zile localităților unde a căzut ce
nușa vulcanică au început opera
țiunile de curățire.

Provocări ale R.S.A

I

J

împotriva statelor africane 
independenteDAKAR 20 (Agerpres). — Regimul rasist din R.S.A., care ocupă in mod ilegal Namibia. folosește teritoriul acestei țări pentru provocări armâtt Împotriva statelor africane independente, se arată în declarații date publicității la Dakar de reprezentanțele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și Congresului Național African (A.N.C.), din Africa de Sud. Autoritățile de la Pretoria — relevă documentele — își extind acțiunile agresive împotriva Angolei, Zambiei și altor state suverane ale continentului.

Cheltuielile militare mondiale se ci
frează in prezent la aproape un mi
lion de dolari pe minut — sumă care 
ar putea fi folosită in scopul rezol
vării unor necesități presante ale 

omeniriituîe — așa cum a propus țara noastră — un fond comun care să servească la realizarea unor programe de dezvoltare a țărilor rămase in urmă. în acest sens, România a făcut propunerea de a se reduce cheltuielile militare cu cel puțin 10 la sută pînă în 1985, preconizînd ca, din sumele astfel economisite, 50 la sută să fie alocate pentru satisfacerea nevoilor sociale din fiecare țară, iar 50 la sută pentru sprijinirea statelor în curs de dezvoltare.

Două cincimi din activitățile de cer
cetare științifică din întreaga lume 
sînt consacrate domeniilor militare

(După săptăminalul „Sunday Times")Este convingerea țării noastre că acționîndu-se în această direcție vor putea fi mai ușor depășite numeroasele dificultăți cu care este confruntată economia mondială în ansamblu. Totodată, aceasta ar corespunde intereselor tuturor popoarelor, atît ale celor din țările dezvoltate, cit și ale celor din țările în curs de dezvoltare, aspirațiilor de edificare a unui viitor de pace, progres și bunăstare pentru toate națiunile lumii.
Dumitru ȚINU

BOLIVIA

Dizolvarea organizațiilor 
sindicaleLA PAZ 20 (Agerpres). — Autoritățile militare boliviene au dizolvat toate organizațiile sindicale din țară, printre care și principala, centrală — Confederația Muncitorilor din Bolivia (C.O.B.) — al cărei lider, Juan Lechin, fusese deja arestat după lovitura de stat de luna trecută, transmite agenția Reuter. Totodată, s-a hotărit „reforma sistemului educațional", prin care este suspendată, pe o perioadă nedeterminată, activitatea institutelor de învățămînt superior, considerate „centre ce servesc intereselor grupărilor de stingă", menționează agenția. Au fost interzise, de asemenea, organele de conducere ale universităților și organizațiilor studenților, scrie agenția.Ministrul de interne, Luis Arce, a declarat, potrivit aceleiași agenții, că liderii sindicali vor fi înlocuiți prin „coordonatori" aleși de Ministerul Muncii.

in Salvador situația continuă 
să rămină încordatăSAN SALVADOR 20 (Agerpres). — După cum relatează agențiile internaționale de presă, situația din Salvador continuă să rămină încordată, autoritățile concentrind noi unități militare atit in capitală, cit și in orașele și localitățile unde iși manifestă activitatea grupările politice ce se împotrivesc actualului regim. In capitală, poliția efectuează razii in unele cartiere pentru a descoperi pe .suspecți". relatează agenția A. P.. acțiuni asemănătoare avind loc și în oralul San Antonio, situat in apropiere.Schimburi de focuri s-au produs în diferite zone din țară, mai multe sate fiind abandonate din cauza luptelor, relevă agențiile A.P. și U.P.I.
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