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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimișii speciali ai revistei franceze
„La revue parlamentaire"
franceze „La revue parlamentaire".
și pe Jean Pierre Marechal. director
al sectorului relații externe al re
vistei.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a
primit, vineri după-amiază. în sta
țiunea Neptun. pe Lemaire NorbextRichard, redactor-șef al publicației

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a acordat un interviu zia
riștilor francezi.
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INDUSTRIALIZAREA
- opțiune fundamentală în politica economică
a Partidului Comunist Român

În întîmpinarea marii noastre sărbători naționale
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Jurnaliștii și otelarii Combinatului
siderurgic de la Galați intîmpină cu
Însemnate succese în muncă glorio
sul jubileu de la 23 August și Con
gresul ai XIII-lea al partidului. Ei
au realizat suplimentar, in perioada
care a trecut de la începutul anului.
80 000 tone de fontă, in condițiile
încadrării in consumul normat de
cocs, și aproape 42 000 tone otel, din
care peste 700 tone oțel aliat. Con
tribuții deosebite la obținerea aces
tui succes au adus colectivele sec
țiilor furnale I—IV și de la otelăria
nr. 1 cu convertizoare. Se cuvine
remarcat in mod deosebit faptul că
producția uzinei otelării-refractare a
crescut în cele șapte luni ale aces
tui an cu aproape 600 000 tone otel
fată de aceeași perioadă a anului
trecut. în exclusivitate pe seama
sporirii productivității muncii. (Dan
Plăeșu. corespondentul ..Seinteii").

Livrări suplimentare
la export
în perioada care a trecut din acest
an. preocuparea pentru îndeplinirea
ritmică, in condiții de înaltă calitate
și eficiență, a sarcinilor de export
s-a materializat in unitățile econo
mice din județul Vrancea în livrarea
suplimentară către partenerii ex
terni a unor însemnate cantități de
produse in valoare de circa 39 mi
lioane lei. Rezultate remarcabile în
această privință au obținut colecti
vele de oameni ai muncii de la în
treprinderea metalurgică, întreprin
derea de prelucrare a maselor plas
tice. Fabrica de prelucrare a lemnu
lui. întreprinderea de legume și
fructe și altele. Se cuvine reținut și
faptul că, în comparație cu aceeași
perioadă a anului trecut, unitățile
economice din județul Vrancea au
sporit cu 22,6 la sută producția des
tinată exportului. (Dan Dră'gulescu,
corespondentul „Scînteii").

în funcțiune — o modernă
fabrică
După încheierea probelor tehnolo
gice. la Combinatul chimic Rimnicu
Vilcea a fost dată în exploatare o
nouă și importantă capacitate de
producție : fabrica de electroliză cu
diafragmă, cel mai mare obiectiv de
acest fel din țară. La realizarea lui,
o contribuție de seamă au adus-o
cercetători din cadrul Institutului
Central de Chimie București și al
Centrului de cercetări pentru pro
duse anorganice din Rimnicu Vilcea,
care. într-o strînsă conlucrare, au
elaborat documentația pertru noua
tehnologie de fabricație a sodei caus
tice electrolitice. De asemenea, șe
cuvine subliniat că 90 la sută din
utilajele și instalațiile aflate în do
tarea fabricii au fost concepute și
executate in întreprinderi construc
toare de mașini din țară. Chimiștii
vilceni sînt hotăriți să atingă para
metrii proiectați la noua capacitate
de producție pină la data de 23 Au
gust. (Ion Stanciu, corespondentul
„Scînteii").

la înlocuirea unor operații de așchiere cu procedee de deformare plasti
că. De asemenea, în aceste unități,
ca și în altele, cum sint întreprinde
rile „Terapia", „Carbochim", „Electrometal" din Cluj-Napoca. Combi
natul metalurgic din Cîmpia Turzii,
întreprinderea de materiale de con
strucții din Turda, sint folosite teh
nologii și metode de lucru care asi
gură creșterea gradului de valorifi
care a materiilor prime, reducerea
consumurilor de energie electrică și
combustibil. Aceste preocupări au
permis economisirea pină acum, în
industria județului, a peste 600 tone
metal, 3 000 tone combustibil con
vențional și 15 700 MWh energie
electrică. Economiile obținute au
contribuit într-o proporție însem
nată la depășirea cu 63 milioane
lei a valorii producției nete plani
ficate. (Marin Oprea, corespondentul
„Scinteii").

Lucrări de modernizare
a rețelei de căi ferate
în acțiunea de modernizare a re
țelei de căi ferate, constructorii din
județul Suceava au înscris un im
portant succes de muncă : înche
ierea lucrărilor de excavare și de
rezistență la tunelul 1 Mestecăniș,
care are un diametru de 9 metri și
o lungime de 1 623 metri. Pentru re
profilarea căii de acces subterane și
crearea condițiilor in vederea elec
trificării liniei ferate, s-au utilizat
metode moderne de lucru, intre care
folosirea la săparea unui tunel cu
o lungime mai mare de 1 600 metri a
scutului rpetalic semimecanizat de
fabricație românească. Prin finaliza
rea acestei etape a lucrărilor din
zonă se asigură posibilitatea repune
rii în devans în circulație a celui
de-al doilea tronson feroviar al tu
nelului. (Sava Bejinariu, corespon
dentul „Scînteii").

Economii de materii prime,
combustibili și energie
în unitățile industriale din județul
•Cluj au fost intensificate acțiunile
pentru economisirea materiilor pri
me, materialelor, combustibilului și
energiei electrice. La întreprinderile
„Unirea",
„Tehnofrig",
„Metalul
roșu", Combinatul de utilaj greu din
Cluj-Napoca au fost reproiectate o
parte din produsele cu pondere în
programele de fabricație, s-a trecut

Putem afirma cu deplin temei că politica partidului nostru de
creare a unei industrii puternice, moderne s-a dovedit șt se dove
dește pe deplin justă.
Dacă nu am fi realizat o asemenea industrializare a țării,
România ar fi rămas pentru o vreme îndelungată într-o stare de îna
poiere care'ar fi afectat grav construcția socialismului, munca și
viața poporului nostru.
NICOLAE CEAUȘESCU

RECOLTAREA GRIULUI

- încheiată grabnic in toate unitățile
agricole, in toate județele!

înfățișarea prosperă a României de
astăzi, inzestrată cu o puternică
bază industrială, cu o agricultură
radical schimbată față de trecut, aflată în plin proces de reînnoire și
așezare pe baza cuceririlor Revolu
ției tehnico-științifice, cu o nouă
infrastructură economică, cu o re
țea de cercetare, învățămint, sănă
tate comparabilă în multe privințe
cu cea din țările dezvoltate, cu un
nivel de trai material și spiritual în
continuă creștere, ar fi fost de ne
conceput fără promovarea politicii
de industrializare socialistă a țării.
încă de la • începutul activității
sale, partidul nostru a văzut în in
dustrializare singura cale pentru a
scoate România din starea de îna
poiere economică în care se găsea
și a o plasa ferm pe orbita pro
gresului și civilizației, pentru valo
rificarea superioară, în interesul în
tregii națiuni, a resurselor mate
riale și naturale de care dispunem,
pentru realizarea unei independen
țe reale. Dar, în condițiile Româ
niei burghezo-moșierești, ale struc
turilor politice, economice și sociale
din acea perioadă, cînd economia
națională era dependentă într-o
bună măsură de interesele marilor
monopoluri internaționale, care do
reau să mențină țara ca o anexă agrară, furnizoare in principal de
materii prime, teza făuririi unei in
dustrii naționale, complexe,. nu a
găsit terenul propice,, necesar pen
tru finalizare.
Abia după victoria revoluției de
eliberare socială
și
națională,
antifascistă și antiimperialistă s-au
creat premisele politice pentru tre
cerea la industrializarea țării. La
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Produse de înaltă tehnicitate
Hotăriți să intîmpine marea sărbă
toare de la 23 August cu noi și im
portante succese in producție, oame
nii muncii de la întreprinderea de
mașini grele București raportează
realizarea primei mese pentru for
jarea lingourilor mari și foarte mari
— de la 250 tone pînă la 400 tone —
pentru fabricarea căreia s-au turnat
240 tone de otel lichid. După turna
rea, la începutul anului, a cajei de
laminor de 320 tone — cea mai mare
piesă turnată vreodată in tara noas
tră — masa pentru forjarea lingou
rilor mari reprezintă o nouă realizare
de prestigiu a colectivului întreprin
derii. Cu ajutorul acestei mese se
vor fabrica piese de mare gabarit,
una din ele fiind lingoul din care se
va executa rotorul primei turbine
de 700 MW. (Gheorghe Ioniță).
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente pe județe, in seara zilei de
2 august (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

In cursul zilei de ieri s-a încheiat recoltarea1 și în județul Gorj
(relatarea în pagina a V-a).

Viteze sporite de înaintare
în subteran

• Pînâ în seara zilei de 2 august, griul a fost strîns de
pe 73 la sută din suprafața cultivată.
• Unitățile agricole din 17 județe, precum și cele din
sectorul agricol Ilfov au încheiat recoltarea.

Sub semnul angajamentului de a
realiza producții record in cinstea
marii, noastre sărbători naționale,
colectivul întreprinderii de prospec
țiuni ! și explorări geologice Mara
mureș a realizat, de la începutul
anului, viteze sporite de înaintare in
subteran, pe această bază depășindu-și planul producției fizice cu peste
2 000 metri galerie, aproape 300 metri
suitori și 1 558 metri forați. în frun
tea întrecerii se află brigăzile geo
logice complexe de la Ilba. Lăpuș,
Baia Sprie și Silvania. Depășirea cu
aproape 5 la sută a sarcinii de creș
tere a productivității muncii pe
această perioadă constituie principa
lul factor de devansare a înfăptuirii
programului de sporire a rezervelor
miniere. (Gheorghe Susa, corespon
dentul „Scinteii").

© Peste tot unde griul mai este în lanuri, și îndeosebi în
județele din centrul și nordul țării, trebuie acționat energic în
vederea intensificării secerișului.
© Combinele aflate în dotarea acestor județe, precum și
cele sosite în sprijin să fie folosite cu randamente superioare.
© Acolo unde nu pot intra combinele, să se lucreze cu
seceri și coase.

Conferința Națională a P.C.R. din
octombrie 1945 s-au conturat, in li
nii mari, principalele obiective ale
industrializării. Odată cu cucerirea
întregii puteri politice de către cla
sa muncitoare, în alianță cu țărăni
mea muncitoare și celelalte catego
rii de oameni ai muncii, și lichida

rea proprietății capitaliste asupra
principalelor mijloace de produc
ție, România a intrat în etapa în
făptuirii sarcinilor revoluției socia
liste, între care se înscrie la loc de,
frunte industrializarea țării.
în vederea realizării acestui obiectiv de importanță majoră, prin
cipalele mijloace materiale și finan
ciare, resursele materiale ale țării
au fost ferm orientate spre dezvol-,
tarea cu prioritate a industriei, ca
ramură care asigură creșterea im
petuoasă a forțelor de producție la
scara întregii societăți, impulsionea
ză progresul celorlalte ramuri ale
economiei naționale, creează condi
ții pentru dezvoltarea intensivă a

© Maximă răspundere pentru livrarea cantităților de ce
reale prevăzute la fondul de stat.
• Este necesar ca paiele de pe miriști să fie mai repede
strînse, transportate și depozitate în bazele furgjere.

*

i*i

; ■|

î.

:¥■

MSgM

V

ig

i

I.

a™

w «Rb.

■BB
■■8
g

3

I

I

•<

11
I

Sa

ir■

a

Bl

M

m

■

B^z z zi

• ■ ■?

ț';;;/

s
.

■

$
$

V.

gas
I

1

s&

<

■
g?;.

I
V .■

V.

. ■ ■ ■?

wl

gZ

Punctul de intersecție Obor — modernă „punte" între marile ansambluri de locuințe Colentina — Moșilor — Ștefan cel Mare din Capitală

O mină „Erou al Muncii Socialiste"
Cavnicul, așezare care în
1974 sărbătorea 600 de ani
de la prima sa atestare do
cumentară. știe să fie
necontenit tînăr și să-și
primenească continuu zes
trea și renumele, prin hăr
nicia, priceperea și dărui
rea oamenilor săi. Am por
nit spre Cavnic ispitit de
vestea din ziare că mina
de metale neferoase din
localitate este prima mină
din țară căreia i s-a decer
nat inaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste".
Drumul, din Baia Mare,
șerpuiește, spre Gutin prin
peisaje neasemuit de fru
moase, constelate de glorie
și jertfe, trecind prin
Sișeștii lui Vasile Lucaci,
intretăindu-se cu drumul
care duce spre Moisei și
planind, din înălțimi fru
mos ritmate, peste vatra
dacilor rămași liberi fără
ca puterea romană să-i in
cludă orgoliosului imperiu.
Vechimea istorică duce
însă o frumoasă conviețui
re cu noul, cu noutatea
atotstăpinitoare, in desfășu^rarea lor epopeică pe par-
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Prof. univ. dr. Mihai PÂRÂLUfĂ
(Continuare in pag. a IV-a)
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agriculturii și duce la creșterea
cantitativă și calitativă a clasei
muncitoare.
Ales în fruntea partidului într-un
moment în care țara trecea la con
solidarea noii orînduiri socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus
o contribuție remarcabilă Ia defini
rea strategici industrializării.
în definirea acestei strategii,
secretarul general al partidului a
avut în vedere că un asemenea
proces se înfăptuiește intr-o țară în
curs de dezvoltare și că legile gene
rale ale revoluției socialiste trebuie
aplicate în condițiile concrete din
țara noastră. Este meritul partidu
lui nostru, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
că in stabilirea orientărilor indus
trializării țării, în rezolvarea unor
sarcini complexe ale construcției
socialiste, a avut în vedere realită
țile din tara noastră, esența si spiri
tul socialismului științific, legile
generale ale revoluției și construe-,
ției socialiste fiind riguros aplicate
la acesta realități.
Prin aportul gindirii creatoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Con
gresul al :IX-lea al P.C.R. a marcat
un moment de cotitură în orien
tarea politicii de industrializare so
cialistă a tării spre laturile calita
tive, intensive, spre modernizarea
tuturor ramurilor economici națio
nale in pas cu cuceririle revoluției
tehnico-științifice
contemporane,
spre valorificarea cu maximum de

> „MARILE ORAȘE" DIN MARELE ORAȘ |
| AL ȚĂRII - CTITORII FĂRĂ SEAMĂN I
I
ÎN ISTORIA BUCUREȘTIUHU
I
j
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Peste prevederi —
importante cantități
de minereuri
Oamenii muncii din unitățile mi
niere ale județului Tulcea intimpină
sărbătoarea națională de la 23 Au
gust cu deosebite fapte de muncă.
Minerii de la Altîn-Tepe, Cerna, So
mova au extras de la începutul anu
lui, peste sarcinile de plan, aproape
5 000 tone minereuri complexe și
peste 2 000 tone cuarțită. Sporurile
de producție s-au realizat pe seama
creșterii productivității muncii in
abataje și cariere. în aceste zile de
inceput de august, la mina din AltînTepe s-au încheiat lucrările de me
canizare in abatajele de la orizontul
minus 125, iar la uzina de preparare
din Baia au fost puse in funcțiune
noi instalații care asigură creșterea
randamentului de extracție a meta
lului. (Neculai Amihulesei, cores
pondentul „Scînteii").

-----------------------------------------------

cursul celor patru decenii
de la istoricul 23 August
1944. Totul, de la casa ță
rănească în stil de vilă la
clădirile monumentale și
de bun gust ale orașelor,
de la mina modernizată la
bastimentele industriale de
mare anvergură, întărește

tădată uitată și părăginită.
Sihtem in biroul directo
rului ing. Nicolae Dicu, un
birou modest, dar constelat
de diplome și medalii, în-,
eepind cu anul jubiliar
1974, cînd minei i s-a decer
nat „Ordinul Muncii" clasa
I. Rădăcinile succeselor

Al. ANDRIJOIU
această impresie stenică,
lesne descifrată în ținuta
demnă și de mindrie legiti
mă a omului la locul lui
de muncă, pe stradă sau
acasă.
Mina Cavnic, la care poposisem, deține de patru
ani de zile locul intii pe
țară în industria extracti
vă. Aceasta este prima
carte de vizită cu care se
cere întărit reportajul de
față. Ea produce peste 35
de procente din totalul
producției celor 9 unități
miniere ale centralei, acolo,
departe, la lizierele Gufinului, într-o zonă al-

o producție ridicată. „Dacă
pămintul imbătrînește, noi
nu avem vreme să imbătrinim“ spun oamenii muncii
de-aici, în frunte cu Eftimie Danciu. care lucrează
in mină de 25 de ani. începînd ca vagonetar și calificîndu-se apoi miner și
dind dovadă de exemplar
spirit comunist in toată ac
tivitatea sa.
Ziceam, mai sus, despre
producția crescîndă, cu
toate vitregiile naturale
din zăcăminte. Toate aces
tea se fac cu tehnică înain
tată, dar mai întii de toate,
cu oameni. Oameni de
mare ispravă, cu o stabi
litate exemplară, puținele
excepții neputînd să rezis
te ritmului și pasiunii cu
care se muncește decît
foarte vremelnic. Să notăm
numele unor muncitori de
vază ca Dumitru Boboc,
Iuliu Szabo, Augustin Dan
ciu, Gheorghe Bîlea sau
Vasile Pănican în ordinea
în care au cîștigat întrece
rile socialiste, consacrată pe

sînt însă mai vechi și ele
țin de impulsul creator pe
care partidul, statul socia
list l-au imprimat mineri
tului încă din primii ani ai
revoluției. Aici s-a ctitorit
o flotație puternică și mo
dernă. Aidoma cercurilor
concentrice, mina (de fapt
cele două mine conjuncte)
a crescut cantitativ și ca
litativ datorită importante
lor investiții. Dacă în 1965
se exploata la nivelul de
412 metri, acum s-a atins
nivelul de 865. Densitatea
minereului scăzînd, s-a
trecut la o intensă muncă
de cercetare, izbutindu-se (Continuare în pag. a V-a)

în slujba acelorași idealuri
Este de-ajuns să arunci o
singură privire pe noua
hartă a patriei noastre,
pentru a-ți da seama de
imensele transformări revoluționare care au avut
loc in ultimii 40 de ani, și
mai ales în perioada care
a trecut de la cel de-al
iX^lea Congres al partidului, de importanță istorică, de cînd în fruntea
partidului și statului, a tă
rii se află un bărbat viteaz, suflet din sufletul
clasei muncitoare, patriot
român și revoluționar in
ternațlonalist. om între oa
meni și comunist între co
muniști, stegar al libertății
și independenței naționale,
erou comunist al Ro ma
niei de azi, simbol al unității noastre de nezdruncinat, al egalității în drepturi și al frăției, pilda
noastră veșnic vie. tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
Transformarea
întregii
țări, grandioasa construc
ție pe care o putem re
marca in toate domeniile
de activitate sînt rezultatul
^dezvoltării armonioase a

forțelor de producție, judi
cios răspîndite pe întregul
teritoriu al țării. „în în
treaga sa activitate — sub
linia tovarășul
Nicolae
Ceaușescu — partidul nos
tru a pornit și pornește de
la faptul că nu este
suficient doar să proclami

fără a fi nevoiți să-și pălocalitatea sau
răsească
județul".
Aceste strălucite cuvinte
sint foarte importante și
dragi nouă, tuturor, pentru
că ele exprimă in mod axiomatic și foarte exact
conținutul politicii națio-

HAJDU Gyozo
principiile deplinei egali
tăți in drepturi, cum nu
este suficient să proclami
numai, în general, princi
piile de egalitate și echi
tate ale socialismului,
cunoașterea, afirmarea
cestor principii au, desi<
gur, importanta lor, dar
ele rămin pe hirtie dacă
nu se asigură condițiile
materiale pentru înfăptui
rea lor. Trebuie să creăm
condiții materiale ca, oriunde ar locui, cetățenii
patriei să poată beneficia
din plin de cuceririle
științei și ale' culturii, r.ă
se poată încadra in muncă,

forțelor de producție pe
intreg teritoriul țării, prin
care se asigură, și pe acele
meleaguri pe care trăiesc
oameni ai muncii apart inind naționalităților conlo
cuitoare. dezvoltarea impe
tuoasă a industriei, a agri
culturii și a celorlalte ra
muri ale economiei. în acest
fel, fiecare om iși poate
manifesta in mod plenar,
in toate domeniile vieții social-economice, capacitatea
sa creatoare și se poate
bucura de teate avantajele
pe care societatea noastră
socialistă le asigură po
porului care iși făurește
propriul său destin, intr-o
patrie liberă și indepen
dentă. Această politică re
voluționară a făcut să ro
dească. alături de viața
spirituală a poporului ro
mân. intr-o interdependen
ță reciprocă și într-o uni
tate de nezdruncinat cu ea,
și viața cultufal-artistică
șl științifică a naționalită
ților conlocuitoare. Aceas
tă realitate de fapt a creat

nale revoluționare a parti
dului nostru, care pune
în centrul preocupărilor
sale afirmarea personalită
ții umane, politică a cărei
elaborare
științifică
și
transpunere revoluționară
în practică sînt organic le
gate de puternica persona
litate. de neobosita activi
tate creatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Viața noastră de zi cu zi
aduce mii de dovezi grăitoare în acest sens, concretizate în numeroasele
realizări de seamă in toate
domeniile, in repartizarea
echilibrată.
'rațională a (Continuare în pag. a V-a) t
_______________________ /
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Capitala patriei noastre își schimbă pe zi ce trece înfățișarea; noile construcții industriale
și social-culturale transformă Bucureștiul într-un oraș modern care oglindește în mod strălucit marile
realizări obținute de poporul român pe calea construirii socialismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

DE LA „TÎRGUL DIN AFARĂ“...
Balta Albă, Berceni, Drumul Ta
berei, Militari, Colentina, GiuleștiCringași...... Orașe" ale Capitalei.
Orașe în cel mai adevârat! sens al
cuvintului, departe de orice meta
foră I
„Oraș mic într-un sat mare" —
spunea un vizitator străin despre
București la mijlocul secolului tre
cut. „Oraș al secolului XX încon
jurat de sărăcie medievală" obser
va un altul... „Pentru cartierele
mărginașe, locuite de muncitori,,de

lume nevoiașă, planul director de
sistematizare (1919-1939 - n.n.) a
făcut prea puțin sau nimic. Ca și
înainte, atenția s-a concentrat spre
centru", constata cu amărăciune
presa vremii.
Așa a găsit Bucureștiul acel mo
ment de răscruce din istoria patriei,
23 August, care avea să schimbe
fundamental destinele țării. Curind după victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, in 1946 au

început să apară in București pri
mele șantiere ce-aveau să ridice, in
cartierele mărginașe, acele „mi
nuni" pe atunci - blocurile de lo
cuințe pentru muncitori. Iar fostele
mahalale au început să fie denu
mite „orășele". Astfel, unul dintre
primele, „orășelul Ferentari", avea
în 1952 un număr de 588 aparta
mente ; în 1955 a dispărut pentru
totdeauna celebra „groapă" Floreasca, pe locul căreia s-au ridicat
3 159 apartamente. Odată cu creș

terea puterii economice a țării, a
Capitalei, construcția de locuințe
capătă ritmuri tot mai intense. Din
1948, cind s-a dat in folosință pri
mul bloc nou, pînă în anul 1965,
un număr de 151 455 de familii
bucureșterre și-ou sărbătorit mutarea-n casă nouă.
Dar creșterea pe scară largă,
desfășurată, a noilor orașe din ca
drul orașului, adică vastele ansam
bluri de locuințe ale Capitalei, a
început cu istoricul Congres al

IX-lea al partidului, cind la cirma
partidului, a destinelor patriei a
fost ales ctitorul istoriei României
moderne, tovarășul Nicolae
Ceausescu, de numele căruia sint
legate nemijlocit și marile edificii
arhitectonice ale Capitalei, ale în
tregii țări.
x
Se poate spune, cu deplin temei,
că toate noile mari cartiere au
constituit obiectul unor analize mi
nuțioase, exigente, in cursul cărora
secretarul general al partidului a

—
cerut refaceri, îmbunătățiri, înfrumu
sețări, dotări edilitare corespunză
toare. Fiecare schiță de sistematiza
re, fiecare machetă a fost sistematic
examinată cu atenție, în repetate
rinduri, iar apoi urmărită pe teren
în transpunerea ei concretă.
Se poate spune deci că tovară
șul Nicolae Ceaușescu este cu
adevărat „arhitectul noilor orașe"
ale Capitalei, al noilor orașe ale
României. O cifră semnificativă :
444 599 apartamente au fost ridi

cate in diferite zone ale Capitalei
in perioada 1966-1984.
Practic, in acești ani a fost con
struit echivalentul locativ al unei
noi Capitale. Iar expresia „orașe
mari în oraș" a devenit una din
realitățile pregnante ale acestor
ani de neasemuită rodnicie pe care
întregul popor ii înmănunchează in
două cuvinte simbol : „Epoca
Ceaușescu".
încercăm să străbatem cîteva din
aceste mari orașe și să surprindem
unele aspecte ale devenirii lor.

...LA SALBA MARILOR ORAȘE ALE CAPITALEI
drumul taberei:

In anul 1976, pe aceste locuri de aproape 500
hectare se ridica efectiv un nou oraș, cu aproape
50 000 apartamente
• In prezent, numărul apartamentelor din Drumul

Drum al împlinirilor urbanistice

Taberei este de peste 60 000, cu o populație egală
cu a Ploieștiului
® Rețeaua comercială și a prestărilor de servicii
are o suprafață de peste 40 000 mp

berceni-sud:

Mai /nare

© 12 școli generale, două licee și un grup școlar
profesional pentru telecomunicații, un cinematograf
modern, garaje subterane cu 330 locuri

© in mijlocul cartierului se află un splendid parc,
cu lac de agrement. Dar întregul cartier e o grădină ;
și-n spațiile verzi, în fiecare vară înfloresc peste un
milion de trandafiri, (Cinci de locuitor,..)

decît trei orașe medii

„Se construiește în întreaga Capitală" — anunța o știre
în 1966. Se construia (se construiește încă) și în BerceniSud, dar în noua viziune imprimată de Congresul al IX-lea, de
secretarul general a! partidului. Azi e un oraș de primă mări
me destinat celor ce făuresc turboagregate de mare putere,
coloane de sinteză, linii tehnologice de înaltă complexitate,
echipament pentru centrale nucleare.
„Oraș" cu :

® peste 160 000 locuitori în 55 000 apartamente, grupate
in 11 microraioane
® 12 școli generale, două licee, 24 creșe și grădinițe de
copii
• 3 săli de sport, două cinematografe
© un spital de copii cu 500 locuri, o policlinică și două
dispensare
® 5 complexe comerciale cu o suprafață de 40 000 mp
© două parcuri.
Adevărată placă turnantă edilitară, din care pornesc
„orașe-satelit" : BERCENI-OLTENIJEI cu peste 9 000 aparta
mente, altele fiind în curs de construcție ; PIAȚA SUDULUI cu
circa 1 000 apartamente; ȘOSEAUA OLTENIȚEI, unde se vor
înălța alte 2 400 apartamente.

MILITARI - BULEVARDUL PĂCII, ARMATA POPORULUI:
își are sorgintea in prima cupă de excavator din 1962. Iar
astăzi este un mare oraș cu :
© peste 40 000 apartamente și aproximativ 160 000
locuitori
© blocuri în peste o sută de variante, de la cele cu
parter și patru etaje, la cele cu parter și 17 etaje, cum este
cel din intersecția cu strada Lujerului
© o modernă arteră comercială cu magazine, unități de
servicii

© numeroase școli, creșe și grădinițe, printre care cele ale
cunoscutei, in țară și in lume, întreprinderi de confecții și
tricotaje. (Vă amintiți de șantierul de muncă voluntară, al
tinerilor brigadieri, „APACA" din anii de după 23 August ?
„Hei rup I Hei ruuup I”)
In fața vestitei întreprinderi de confecții și tricotaje
„București" (APACA cea „din afara orașului") se află o stație
de metrou a magistralei nr. 1. Cu stații terminus „Republica"
— „Industriei”. Simbol ? Da. Al acestor ani I

: "yi

OTQȘ CU peste 100 tipuri de blocuri
VliMKV

,w.-.->.<-■
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25 IULIE 1979 ; Tovarășul Nicolae Ceaușescu inaugurează pasajul
obiectiv edilitar urbanistic al Capitalei

Bucur-Obor,

important

25 IUNIE 1984 : Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, tovarășa Elena Ceaușescu examinează macheta
Casa Republicii și Bulevardul Victoria Socialismului

— -

*

— ©u

•

ansamblului

arhitectonic

j®©

„Epoca Ceaușescu46 - întruchipare vie a nobilei vocații
a poporului român de constructor pentru prezent și pentru viitor
...UN OM în fața machetei, discutând cu specialiști
și edili viitoarele transformări de neasemuită cute
zanță pe locuri în care vechiul părea definitiv înțelenit. UN OM în mijlocul constructorilor ce plăsmuiesc în beton și sticlă, la scara unu pe unu, zidiri pe
care nici cei mai îndrăzneți visători nu și le-ar fi

putut imagina în urmă cu patru decenii. UN OM în
mijlocul celor care trăiesc și muncesc în aceste locuri
de nerecunoscut. UN OM-simboi al ctitoriei de a că
rei neobosită activitate sint indisolubil legate toate
marile transformări ale Capitalei, ale întregii țări,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

în vara acestui au am fost martorii emoționați ai
istoricului moment care deschide o pagină de aur în
devenirea Bucureștiului : inaugurarea lucrărilor de
construcție la Casa Republicii și Bulevardul Victoria
Socialismului. Construirea acestor obiective, precum
și realizarea programului de sistematizare a unor

*

î
*
*

mari cartiere din această zonă a Capitalei sînt lucrări
de o înaltă cutezanță, punînd în evidență vocația
constructivă a poporului român, capacitatea sa de a
realiza asemenea edificii cu adevărat reprezentative
pentru cei 40 de ani de libertate, pentru măreața
epopee a făuririi noii societăți pe pămîntul patriei.

A

LOCUINȚE

BALTA ALBĂ-TITAN:

DATE

Intiia nestemată

ÎN FOLOSINȚĂ

in salba Capitalei

ÎN CAPITALĂ

1948-1965:
151455
apartamente

1966-1984:

444588
apartamente
Majoritatea locuin
țelor noi au fost con

struite in marile an

sambluri de blocuri
din cartierele mărgi
nașe. Numărul loca

tarilor care au primit
apartamente în peri
oada de după Con

gresul al IX-,ea al
partidului este mai

mare decît al întregii
populații a Bucureș

tiului din anul 1965.

„Ieri (18 octombrie 1966 — n.n.) a început în Balta Albă
asamblarea primelor blocuri mari prefabricate". Știam atunci
de primele edificii pentru căminele oamenilor muncii, ridicate
pe foste gropi și maidane și nu ne îndoiam de viitoarele
transformări. Dar cartierul Balta Albă — Titan avea să în
treacă orice precedent în istoria țării în ce privește îndrăz
neala concepției arhitectonice și amploarea lucrărilor. Astăzi,
vorbind de acest mare ansamblu arhitectonic, avem în ve
dere :
® peste 90 000 apartamente, locuite de mai bine de un
sfert de milion de oameni ;
® 25 școli generale și 5 licee, 20 creșe și grădinițe ;
® zeci de kilometri de bulevarde smălțuite cu flori ;
® linia de metrou pornind de la stația „Republica" pină
in celălalt capăt al orașului, la stația „Industriilor" ;
® două spitale și o policlinică ;
O un cinematograf modern, un parc central cu lac de
agrement și ștrand.
Dar, mai ales, avem în vedere adevăratele șuvoaie de
forță muncitorească ce-i umplu diminețile, in drum spre ma
rile platforme industriale „23 August", „Republica", „Dudești”.
Despre mîndria patriotică a locuitorilor „marelui oraș” de a se
ști părtași la mărețele transformări ale acestor locuri, de a fi
întîia nestemată în salba marilor orașe ale Capitalei. Aveau
să-i urmeze altele, apoi altele. Mai mîndre, mai luminoase I

COLENTINA-TEI:

Sau
„Poarta Soarelui™
La ieșirea din Capitală, spre litoralul românesc — „Poarta
spre soare", cîndva ne minunam (acest „cindva" înseamnă de
fapt doi-trei ani in urmă) că-n numai 12 ani constructorii au
izbutit să înalțe în beton și sticlă blocuri-unicat, pe mai bine
de 3 kilometri.
Ne minunam pentru că era vorba de :
9 modernizarea unei zone cu elemente naturale deose
bite : denivelări, oglinzi de apă, monumente istorice etc. ;
• ordonarea urbanistică ce trebuia să țină seama de una
din zonele comerciale cele mai populate ale Capitalei.
Poarta de intrare și ieșire a Bucureștiului spre „Soare" a
devenit :
• defileu de blocuri-unicat, cu peste 18 000 apartamente
și aproximativ 60 000 locuitori ;
® sediul magazinului „Bucur-Obor", cu un spațiu comer
cial de aproape 40 000 mp. Asta in afară de cei peste 18 000
mp ocupați de restul unităților comerciale. Și în afara vestitei
„Hale Obor", in afara pieței în aer liber, modernizată ;
• „A fost odată"... da, a fost : un loc părăginit, mîncat
de vînt și ploi, numit „Plumbuita", în Colentina. E parcul de

azi, cu mii de copaci, cu ceasul electronic în jurul căruia
se-adună copiii cartierului, aplaudind notele sobre la fiecare
oră: „U.T.C.-iștii de azi, / Comuniștii de mîine..." ;
© Și-au mai fost multe devenite altceva în Colentina, care,
ca „Poartă a Soarelui", și-a întins razele spre vecinătăți. Spre
spații mult rămase-n urma veacului, ca Doamna Ghica — Petricani — Teiul Doamnei, devenite deja parte componentă a
„Porții Soarelui".
Din Colentina, în jos spre centrul Capitalei, pornește
una din cele mai proaspete „mîndrii urbanistice" ale Bucu-

reștiului, respectiv noua Cale a Moșilor, care se Recomandă
astăzi prin :
® aproape 5 000 de apartamente în blocuri de o arhi
tectură aparte, modernă, luminoasă, îndrăzneață ;
® mari magazine, insumind o suprafață de circa
30 000 mp ;
® modernul pasaj rutier denivelat, cu un parcaj pentru
peste 1 000 autoturisme.
Pagini realizate de Laurențiu DUȚĂ
Fotografii : Eugen Dichiscanu
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A ști să slujești interesele obștii

Cu exigență și răspundere muncitorească pentru perfecționarea
activității productive și ridicarea eficienței economice
Desfășurată în spiritul orientărilor
și indicațiilor formulate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adunarea gene
rală a oamenilor muncii de la
întreprinderea „Metrom“ din Brașov
s-a constituit intr-un autentic forum
democratic al autoconducerii munci
torești, in care dezbaterile s-au des
fășurat intr-un climat de înaltă exi
gentă si responsabilitate pentru ri
dicarea pe un plan calitativ superior
a activității întreprinderii. Fapt cu
atît mai meritoriu cu cit rezultatele
obținute în primul semestru al anu
lui au fost aici foarte bune : preve
derile planului au fost îndeplinite la
productia-marfă în proporție de
103,28 la sută, la producția fizică —
de 107.66 la sută, la productivitatea
muncii — de 103,35 Ia sută. în timp
ce cheltuielile materiale au fost re
duse peste sarcina 'planificată cu
5 lei la 1 000 lei productie-marfă.
Principala problemă abordată în
adunarea generală a fost economi
sirea mai substanțială, pe toate căi
le. a materiilor prime. In acest con
text. în cadrul dezbaterilor s-a pus
un accent deosebit pe modalitățile
de gospodărire mai iudicioasă a me
talului, și în special a cuprului și
alamei, ca materii prime de bază.
— S-ar putea aprecia că, în gene
ral. în prima jumătate a anului am
folosit bine metalul — a spus ing.
Dumitru Giurumcscu. șeful atelieru
lui de proiectare metalurgică. Am
asigurat, pe ansamblu, un coeficient
de utilizare de 78 la sută, din care
la metale neferoase — 94 la sută.
Ar fi însă greșit să privim lucrurile
In acest mod. deoarece in sectorul
construcțiilor de mașini, respectiv
motoare, comoresoare. robineti etc.,
acest coeficient a fost doar de 65 la
sută, fată de cel puțin 75 la sută
cit ar fi fost necesar si posibil.
N-avenj deci motive să fim pe de
plin mulțumiți pentru că am econo
misit 460 tone metal. Iată de ce soco
tesc că trebuie să ne reconsiderăm
optica, atitudinea în acest domeniu
Știm cu toții că avem încă impor
tante rezerve ce pot fi puse în va
loare pentru reducerea consumului
de metal. Prima si cea mai impor
tantă cale este reducerea greutății
«nor produse prin rcproiectare con
structivă și utilizarea înlocuitorilor.

Putem, de asemenea, diminua con
sumul de metal prin perfectionarea
unor tehnologii, prin reconditionarea
unor scule si elemente de matrlte
utilizate la turnarea si forjarea me
talului, a unei cantităti mai mari de
piese de schimb pentru utilaje. Se
impun, totodată, intervenții mai
stăruitoare din partea conducerii
uzinei la furnizorii de oteluri, pen
tru a nu ne mai fi livrate laminate
cu defecte de turnare.
— Este adevărat, a reluat ideea
muncitorul sculer Vasile Forțu. că o
parte din otelul pentru scule nu ne
este asigurat la parametrii calitativi
prevăzuti. ceea ce duce la rebutarea

rilor tehnologice are o limită peste
care nu putem trece. Primirea cu
întirziere a metalului, in special a
neferoaselor, de la furnizori a făcut
ca la anumite produse să înregistrăm
restanțe. Colectivul secției noastre
este hotărît să recupereze toate răminerile în urmă, firește în condi
țiile in care vom fi aprovizionați cu
metal la timp și în cantitățile pre
văzute.
— Primim o parte din blocurile de
’ cupru și zinc abia după 20 ale lunii
— preciza, la rîndul său. maistrul
Dumitru Jaliu. Or. laminarea acestor
blocuri cere timp. Cu toate că ne
mobilizăm la maximum, lucrînd zi

La întreprinderea „Metrom" din Brașov
unor scule, la risipă de metal. Dar
să fim sinceri. Oare din cauza
noastră nu se risipește otel ? Se ri
sipește. Si încă otel scump. înalt
aliat pentru scule. Din această cau
ză. cantitatea primită nu ne ajunge
pentru a executa toate sculele ceru
te de secțiile de producție. Ce pro
pun ? Să fim mai fermi si să discu
tăm deschis cu cei care mai rebutează scule asupra necesității de a
gospodări cit mai judicios metalul ;
să-i repartizăm pe muncitorii tineri
pe lingă muncitorii cu experiență
ca să invete nu numai cum să lu
creze. ci și cum să fie buni gospo
dari ai metalului, ai sculelor.
O altă problemă majoră care s-a
situat în atenția adunării generale
a constituit-o îmbunătățirea ritmici
tății fabricației.
— Adevărul este că rezultatele
obținute în ptimul semestru puteau
fi mult mai bune — spunea maistrul
Petre Mitrofan. Nu am folosit inte
gral. în acest răstimp, capacitățile
de producție din cauza neajunsuri
lor ce s-au manifestat în aprovizio
narea tehnico-materială. Pentru a
nu opri unele capacități de produc
ție am utilizat, ce-i drept, intr-o
proporție cit mai mare deșeuri de
metal, mai ales în cazul neferoa
selor. acoperind ne această cale pînă
la 30 la sută din consumul planifi
cat. Ceea ce este desigur bine. Dar
si acțiunea de recuperare a deșeu

și noapte în perioada de sfîrșit de
lună, semifabricatele nu ajung inte
gral la secțiile prelucrătoare, care
rămîn cu comenzi nefinalizate. Pe de
altă parte, nici noi nu putem- pre
găti așa cum ar fi normal producția
lunii care urmează. Consecința : in
prima parte a lunii unele secții și
ateliere lucrează lejer, cu capacități
neîncărcate pe deplin, după care
urmează asaltul, cu întregul lui cor
tegiu de implicații economice nefa
vorabile : consumuri și costuri ridi
cate contracte neonorate, producti
vitate scăzută. Iată de ce consider
că este de datoria conducerii între
prinderii să intervină pe lingă orga
nele centralei și ministerului de re

sort pentru ca blocurile de cupru și
zinc să ne fie asigurate cel tîrziu la
începutul lunii, dacă nu chiar mai
devreme.
în cadrul dezbaterilor, unii vorbi
tori s-au referit și la un alt aspect
important al activității productive :
perfectionarea relațiilor de coopera
re între secțiile întreprinderii, in așa
fel încit problemele care se ridică în
acest domeniu in ansamblul proce
sului productiv să fie rezolvate în
mod unitar, nu pe „felii", cum s-au
mai petrecut lucrurile pînă acum.
Totodată, a fost evidențiată necesi
tatea continuării acțiunii de mecani
zare a unor lucrări cu volum mare
de muncă, în scopul creșterii pro
ductivității muncii și reducerii efor
tului fizic. S-a propus, de asemenea,
ca secțiile mecano-energetică și sculărie să răspundă mai prompt soli
citărilor secțiilor prelucrătoare, menținînd în perfectă stare de funcțio
nare parcul de mașini și utilaje și
asigurînd cu operativitate SDV-urile
necesare fabricației. Și-au spus
cuvîntul în această privință — propunînd măsuri și soluții menite să
contribuie la organizarea mai bună a
producției și la creșterea nivelului
tehnic și calitativ al fabricației — și
alți vorbitori, cum sint . maistrul
Gheorghe Muscalu, inginerii Viorel
Visăroiu, adjunct al secției motor.
Ștefan Radbiță, șeful atelierului de
proiectare produse noi. loan Răileanu, șeful compartimentului de in
vestiții.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scînteii"

DIN PROPUNERILE PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
fabricației sectorului de construcții mașini ai
întreprinderii să se treacă de indată la proiectarea si asimilarea unor pro
duse noi. solicitate de economia națională sau la export, prin care să se
asigure utilizarea integrală a capacităților de producție.
0 Să fie dezvoltată activitatea de autoutilarc, în așa fel încit aportul
propriu la dotarea întreprinderii să sporească substanțial în următorii ani.
0 Să se întreprindă o analiză, urmată de măsuri corespunzătoare, pri
vind integrarea fabricației unor produse la ..Metrom** prin preluarea fabri
cației unor repere care se execută în prezent în alte întreprinderi.
0 Să fie stabilită o strategie unică, limpede in vederea rcanalizării con
cepției constructive și a condițiilor de fabricație ale fiecărui produs in
vederea încadrării stricte in normele de consum si a reducerii in conti
nuare a consumurilor specifice.
0 Pentru diversificarea

Aprovizionarea piețelor cu produse de sezon-în atenția
BOTOȘANI. Pentru a afla
modul in care sint aprovizionate cele
trei piețe agroalimentare ale muni
cipiului Botoșani, ne-am adresat mai
întîi tovarășului Lucian Iftimie. di
rectorul Direcției județene de statis
tică : „Nu există lună în care cele
trei piețe să nu-și depășească pla
nul la toate produsele. în luna iulie
anul acesta, fată de aceeași lună a
anului trecut. în piețele municipiului
Botoșani s-au vîndut cumpărătorilor
de 2,5 ori mai multi cartofi, de 5 ori
mai multă ceapă, de 4 ori mai multi
castraveți cornișor. de aproape 6 ori
mai multe tomate, varză, fructe și
zarzavaturi".
Ieri dimineața am fost în piața
agroalimentară centrală, spre care se
îndreaptă zilnic mai bine de 70 la
sută din populația orașului. La un
singur chioșc Gostat. în primele două
ore s-au vindut 73 kg cartofi. 45 kg
ceapă, 53 kg mere. 81 kg varză, 34
kg prune. 465 ouă. alte cantităti de
produse. „Este perioada cea mai aglomerată a zilei — ne spune ges
tionara Elena Scutelnicu. Dar in tot
timpul programului, stocurile mari
pe care le deținem asigură o des
facere corespunzătoare la toate pro
dusele". Bine aprovizionat era și
chioșcul alăturat, al întreprinderii
de legume și fructe, ca dealtfel toate
celelalte 27 unități de desfacere. La
acestea se adăugau cantitățile îndes
tulătoare de produse puse in vinzare pe cele aproape 200 mese aflate
la dispoziția producătorilor din gos
podăriile personale.
în spiritul programului de autoconducere și autoaprovizionare te

ritorială. încă de la începutul anu
lui. primăria municipiului Botoșani a
stabilit grafice ferme de livrare a
produselor agroalimentare. împreună
cu consiliile populare comunale din
zonă. In aceste grafice, pe lingă li
vrările unităților agricole de stat și
cooperatiste, au fost cuprinse si can
titățile de produse din gospodăriile
populației. Tot timpul, la adminis
trația piețelor funcționează un dis

cantității la toate cele trei tonete as*
fi evitat situația.
Am relatat acest aspect, ca si lipsa
de curățenie în unele sectoare ale
pieței, tovarășului Constantin Agapie, vicepreședinte al consiliului
popular municipal. „Vom lua ime
diat măsuri" — ni s-a răspuns. Era
și timpul. Numai că astfel de. pre
ocupări trebuie să se afle în atenția

Raid-anchetă efectuat ieri de corespondenții „Scînteii"
în piețele din Botoșani, Alexandria și Călărași
pecerat care ia legătura în fiecare
seară cu unitățile producătoare, comunicindu-le eventualele schimbări
de prețuri, dar mai cu seamă ne
cesarul de produse, pe sortimente
și calități, pentru ziua următoare.
Mai mult decît atît : abundența la
unele produse ii determină pe pro
ducători să solicite preturi mai mici
fată de cele înscrise pe listele mer
curialului, astfel incit desfacerea să
se facă mai operativ.
Regretabil este însă că mai apar
și unele neajunsuri. Cooperativa agricolă din Răchiti posedă în piața
agroindustrială centrală 'trei tonete
și tot afîția gestionari. Cele 340 kg
de ardei gras pe care le-a pus în
vinzare ieri dimineață au fost în
credințate unui singur gestionar,
astfel că, în jurul tonetei lui. s-a
produs aglomerație. Distribuirea

cotidiană
Aiienei).

a

primăriei.

(Silvestri

ALEXANDRIA. Vineri, ora
6,30. Piața centrală din municipiul
Alexandria. Răsfoim actele de recep
ție întocmite în seara precedentă pen
tru unitățile I.L.F. și Agrocoop care
desfac produse aici: 4 tone tomate,
20 tone cartofi, 11 tone ceapă uscată,
2 tone fasole boabe, 6 tone varză, o
tonă castraveți, o tonă vinete, 4 tone
fructe etc. La acestea se adaugă le
gumele și fructele oferite spre vin
zare de cei peste 200 de producători
individuali. Marfă bună, suficientă.
„Vînzarea merge bine" — apreciază
administratorul pieței, Emil Neda.
Este de semnalat și faptul că, in
scopul reducerii timpului afectat de
cumpărători pentru procurarea pro
duselor agroalimentare necesare,
s-a luat măsura ca și in timpul pau

zei de prinz, prin rotația vinzătorilor, să funcționeze în permanență
puncte de desfacere a legumelor și
fructelor. Trebuie spus însă că nu
toate legumele își păstrează prospe
țimea din grădini. Vineri dimineață,
in contrast cu tejghelele bogat în
cărcate cu produse frumoase și
proaspete, la cîteva puncte de des
facere ale Agrocoop și I.L.F. se
aflau în vinzare vinete nesortate,, cu
o înfățișare neatrăgătoare. „Cum
le-am primit, așa le vindem" — ne
spune, scurt, gestionarul Nicu Dan.
Desigur, sortarea legumelor trebuie
făcută chiar în unitățile agricole
care le recoltează și livrează. Se im
pune insă un control mai exigent
din partea factorilor de răspundere.
Și încă unxaspect : profitînd de lipsa
ardeiului gras din unitățile de stat,
unii producători individuali depă
șeau prețurile stabilite în mercu
rialul afișat în mijlocul pieței.
Legea-i lege și ea trebuie respectată
de toată lumea !
Fără îndoială, piața municipiului
Alexandria este bine aprovizionată.
Cu un plus de efort din partea celor
care răspund de acest sector se pot
înlătura și unele mici deficiențe de
organizare. (Stan Ștefan).

CĂLĂRAȘI. La ora 6>30’ ora
de deschidere oficială a piețelor,
cumpărătorul nu trebuie decit să-și
aleagă produsele care-i plac. Să-și
aleagă din ce a fost ales o dată,
cu exigență și grijă, de primitoruldistribuitor aflat în permanență la
cîntare. Așa se explică faptul că la
Călărași piețele oferă imaginea unor
adevărate expoziții. Programul de

înseamnă a-ți îndeplini cea mai nobilă datorie
ci femeie șl un bărbat Nu se cu
nosc. Nu s-au văzut niciodată. Mun
cesc și trăiesc în județe diferite. Au
studii și profesii diferite. Au preocu
pări și pasiuni diferite. Și, totuși, se
întilnesc astăzi în coloanele aceluiași
articol al ziarului. Și nu printr-o
simplă întîmplare, ci pentru faptul
că amîndoi au răspuns la întrebă
rile corespondenților „Scînteii", Ma
rin Oprea și Eugen Teglaș, cu apro
ximativ aceleași cuvinte : „a ști să
slujești interesele obștii înseamnă
a-ți îndeplini cea mai frumoasă, cea
mai nobilă datorie de comunist".

CUM IL CUNOȘTI PE GOSPO
DAR ? — „După casa în care locuieș
te" — spune o vorbă din bătrini. Dar
pe primar? — o întrebăm pe PARAS
CHIVA SINCA. „Tot așa, după chipul
comunei". Și cum
arată
comuna ?
„De zece ori mai
bogată, mai pu
ternică si mai
frumoasă ca acum
40 de ani". Și
cum s-a produs
acest salt ? Pa
raschiva Sinea, tehnician agronom
de meserie, secretara comitetului de
partid și primărița comunei Luna
din județul Cluj, se uită parcă mira
tă. „Cum să se producă ? Prin
eforturi, prin dragostea locuitorilor
față de așezarea în care muncesc și
trăiesc. Fără asta nu s-ar fi făcut
tot ce s-a făcut".
Așa este. Multe din cele cite s-au
realizat aici încorporează în ele
răspundere față de interesele obștii,
a comuniștilor și a omului aflat în
fruntea lor — secretarul comitetului
de partid și primarul comunei, Pa
raschiva Sinea. Că este așa, o con
firmă și faptul că anul trecut comuna
a ocupat locul I pe județ în între
cerea dintre consiliile populare co
munale. „Meritul este in egală mă
sură al obștii, dar și al omului din
fruntea ei. întotdeauna obștea il ur
mează pe cel care-I simte că-i slu
jește interesele. Or, prin întreaga ei
activitate, primărița noastră asta
face. Din inițiativa ei — continuă
Ștefan Pop, membru al biroului co
mitetului comunal de partid — s-au
efectuat importante lucrări edilitargospodărești și de înfrumusețare a
comunei. Numai anul trecut valoarea
acestora a trecut de 10 milioane lei.
Are un talent deosebit de a
ne entuziasma și mobiliza. Vine
într-o zi la comitetul de partid
și ne spune : „Ce-ar fi să ne grăbim
să introducem apă potabilă în casă și
celor din satul Luncani ?“ Ideea ne
prinde pe toți. Ne dăm seama că de

fapt s-a gîndit de mult la asta, de
oarece vine cu calcule, cifre, situații,
ne demonstrează că e nevoie doar de
puțină muncă și că se poate rezolva.
Ne face practic să ne suflecăm minecile și să pornim la treabă. Așa a
făcut și cu unele lucrări de îmbună
tățiri funciare, cu repararea unor
străzi, cu școala cea nouă cu 16 săli
de clasă, care va fi gata în septem
brie. în primăvara acestui an am
plantat pe străzi și pe dealuri 400 de
tei. 1 000 de pomi fructiferi și 2 400
de duzi.
Care e de fapt secretul muncii pri
măriței Paraschiva Sinea ? Ce cali
tăți trebuie să îndeplinească comu
nistul care cumulează funcția de se
cretar de partid și primar de co
mună ? — o întrebăm. Stă o clipă pe
ginduri și apoi spune răspicat: „Mui

te. Dar cel mai important este să ai
încredere în puterea și tăria oame
nilor, să fii un exemplu pentru toți
comuniștii, pentru toți locuitorii în a
pune mai presus de orice interesele
obștii, ale comunei".
Obișnuite declarații ? Nu ! Anul
trecut, in condițiile impuse de secetă,
cooperativele agricole din comună au
realizat producții superioare față de
plan la grîu, la cînepă pentru fibră,
la struguri și la alte culturi. S-au re
coltat 4 566 kg grîu la hectar. Pe o
solă de 50 ha cultivată cu soiul
„Transilvania", creat de specialiștii
de la stațiunea din Turda, s-au obți
nut 7 000 kg griu la hectar 1 „Dacă
pămintul este lucrat cu știință și hăr
nicie, cu dragoste se pot obține pro
ducții record chiar în condiții mai
puțin favorabile". Nu ne povestește,
insă, cit s-a zbătut pînă a făcut rost
de sămînța aceea din soiul „Transil
vania", cit a discutat cu mecanizato
rii, cum a urmărit aproape zilnic
evoluția plantelor. Ne vorbește în
schimb despre numeroși gospodari
fruntași în muncă, la contractarea și
livrarea produselor. Ne spune că in
frunte se află tot comuniștii. Ne Ci
tează din memorie citeva nume ca
Maria Găbudean, Alexandru Tulai,
Silvia Radu, Szekely' Ioan, Octavian
Istrate, Nafy Ștefan, loan Duca. Dar
nu spune un cuvînt de faptul că a
discutat aproape cu fiecare cetățean
în parte despre cultivarea cu chib
zuință a pămîntului, despre creșterea
animalelor și valorificarea unor can
tități cit mai mari de produse agri
cole pe bază de contract. Ne vorbește
cu entuziasm despre proiectele pe
aprovizionare cu legume și fructe al
acest an : „Ne-am propus să obținem
municipiului Călărași prevede în
producții sporite". Și ne dă citeva
mod expres vinzarea mărfurilor in
cifre : 5 400 kg porumb la ha,
sistemul „expoziție". Așadar, maga40 500 kg la sfecla de zahăr, 20 000 kg
zine-expoziții în care se află pro
la legume, 24 000 kg la cartofi,
duse multe și de calitate. Comanda I 6 800 kg la cînepă. „Vom realiza, de
mentul general al pieței centrale a
asemenea, lucrări edilitar-gospodămunicipiului Călărași înseamnă mai
rești și de înfrumusețare a comunei
mult decît întrunirea in ședințe de
în valoare de 2,5 milioane lei".
lucru cu factorii de răspundere ai
unităților care au magazine și
chioșcuri în piață. Există un dialog
permanent, un control și o evidență
clară a., circuitului aprovizionare —
punctd^cle livrare — cumpărător —
întreținere.
— Acesta este un lucru foarte
bun — ne asigură vinzătorul Con
stantin Savu. Mă ocup de cîteva luni
de preluarea și repartizarea mărfu
rilor la chioșcuri. Prin mina și pe
sub ochii mei trec zilnic zeci de tone
de legume și fructe. Vă spun sincer
că anul acesta am înțeles cu ade
vărat ce înseamnă să avem și noi
satisfacții profesionale. Pentru că,
ce-și poate dori mai mult un lucrător-gestionar decît să aibă mărfuri
de calitate și din abundență ?
Cu motivele de satisfacție ale ges
tionarului Constantin Savu sint de
acord și cetățenii care vin zilnic in
piața municipiului :
— Nu cumpăr niciodată cantități
prea mari de legume din piață — ne
mărturisește profesoara Otilia Ștefănescu. Prefer să vin la o zi sau
două să iau marfă proaspătă. Piața
e foarte bine aprovizionată. Ceea ce
a ciștigat anul acesta este buna or
ganizare. Adică noi, cumpărătorii,
cind venim acum Ia piață avem sen
timentul că am fost așteptați. Pro
blemele de aprovizionare, de repar
Celor care doresc să petreacă plă
tizare a mărfurilor, de preluare a
cut un concediu și să viziteze nor
ambalajelor și de curățenie se re
dul Moldovei, cu celebrele monu
zolvă in absența noastră.
mente de artă și arhitectură, le stau
la dispoziție citeva reconfortan
Pe responsabilul piețelor, Ion
te locuri de popas. Printre acestea
Pancu, l-am găsit mai tirziu, după
se numără Hanul Sucevița, situat
ce și-a terminat „rondul" pe la toate
unitățile și tonetele. „împreună cu
în localitatea cu același nume. înreprezentanții unităților care au
tr-un pitoresc decor natural. în apuncte de desfacere în piață — ne
propierea munților împăduriți. El
spune el — în prezența primarului
dispune de 82 locuri de cazare (ho
și a prim-vicepreședintelui consiliu
tel și căsuțe), restaurant si bar de
lui popular municipal, am luat noi
zi. La rîndul său. Hanul Ilișești este
măsuri atît pentru aprovizionarea,
un popas atrăgător, situat la 23 ki
în continuare, din abundență, cit și
lometri de Suceava, pe drumul
pentru o desfacere a produselor într-un mod cit mai operativ și civi
național spre Vatra Dornei, intr-o
lizat". (Rodica Simionescu).

fi
(Urmare din pag. I)

eficiență a potențialului materia! și
uman de caro dispune țara noastră,
Bpro creșterea competitivității pro
duselor industriale românești pe
piața internațională.
Partidul nostru a situat și situ
ează in centru) politicii sale econo
mice, în mod ferm, dezvoltarea și
modernizarea ■ bazei tehnico-materiale. Congresele al IX-lea, al Xlea. al XI-lea si al XII-lea, pre
cum si conferințele naționale ale
partidului au dat expresie puter
nică gindirii cutezătoare si ac
țiunii energice
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, edificînd o stra
tegie unitară și de largă cuprinde
re. în viziunea căreia politica de in
dustrializare rapidă a țării a fost
axată pe următoarele obiective :
crearea intr-o perioadă istorică re
lativ scurtă în țara noastră a unei
economii avansate, competitivă pe
plan internațional, comparabilă cu
cea a țăriloir industrializate ; situa
rea pe'prim plan a laturilor inten
sive, calitative ; asigurarea unul echilibru, în dinamică, dintre indus
trie și agricultură, dintre acestea și
celelalte ramuri ale economiei na
ționale ; valorificarea superioară a
materiilor prime și materialelor,
menținerea unei rate înalte de acu
mulare. ca singura cale pentru dez
voltarea în ritm rapid a economiei
naționale, pentru accelerarea creș
terii productivității muncii și spo
rirea eficientei economice : dezvol
tarea cu
prioritate a ramurilor
și subramurilor de virf ale revolu
ției tehnico-științifice contempora
ne, soluționarea decalajelor econo
mice dintre județe etc. Toate aces
tea ilustrează caracterul realist,
științific al politicii economice a
partidului nostru. îmbinarea strînsă
a teoriei cu
practica construcției
socialiste, a generalului cu particu
larul.

Prin rezultatele remarcabile obținu
te. politica de industrializare socia
listă a țării, promovată de P.C.R..
și-a dovedit, în confruntarea cu
practica, justețea. în decurs de nu
mai trei decenii s-a produs un ade
vărat salt în dezvoltarea forțelor de
producție in industrie, cit si in cele
lalte ramuri ale economiei naționale,
s-a schimbat radical configurația
economică a tării, s-a conturat deja
profilul unei tărl industriale, s-au re
dus continuu, mai ales în ultimul
deceniu, decalajele economice fată
de țările industrializate. Astfel, pro
ducția globală industrială a crescut
in perioada 1950—1980 de 33 ori.
în cadrul acesteia dezvoltîndu-se cu
prioritate ramurile de virf : produc
ția industriei chimice a sporit de 178
ori. iar cea a industriei constructoa
re de mașini de 111 ori. Au cunos
cut dinamici rapide si celelalte
ramuri ale industriei: energia electri
că și termică — de 36 ori. industria
metalurgică a crescut de 30 ori. in
dustria ușoară — de 20 ori. indus
tria alimentară — de 9,4 ori. De ase
menea, producția agricolă a crescut
de 3.5 ori. România se numără prin
tre putinele țări din lume care au
realizat un ritm mediu de creștere
a producției industriale în perioada
1950—1983 de circa 12 la sută. Tot
odată. a crescut de peste 9 ori pro
ductivitatea muncii in industrie. Tot
un rezultat al industrializării tării
este și creșterea numărului persona
lului muncitor de 3.6 ori. creîndu-se
în decurs de 30 de ani peste 4 mi
lioane de noi locuri de muncă. Aces
te rezultate s-au putut obține în
condițiile unui efort susținut de in
vestiții. al căror volum a sporit de
33 ori. Pe această bază, venitul na
țional a crescut in perioada 1950—
1980 de 15 ori. veniturile reale, totale
ale populației de 7 ori. fondul de
retribuire a muncii personalului
muncitor de 21 ori șj veniturile ob

ținute de populație din fondurile
sociale de consum de 23 ori.
Se poate aprecia că în cincinalul
1976—1980 s-a încheiat o etapă im
portantă a procesului de industria
lizare socialistă a țării, perioadă în
care România s-a apropiat, din
punct de vedere cantitativ (iar la
unele produse industriale chiar de
pășim). de producția oe locuitor a
țărilor dezvoltate din punct de ve
dere economic. în deceniul al optu
lea. România a intrat deci în etapa

suport științific. Prin faptul că. în
esența sa. o asemenea teorie neagă
necesitatea aplicării legilor generale
ale progresului forțelor de producție
la toate țările lumii, are un ca
racter profund reacționar. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a dat un răspuns
clar acestei teze : „Dacă România
nu ar fi acționat pentru dezvoltarea
puternică a forțelor de producție,
pentru realizarea unei industrii mo
derne, pe baza tehnicii celei mai
avansate, ar fi rămas in continuare

rămine factorul hotărîtor al făuririi
unei economii moderne, de înaltă
eficientă, al valorificării superioare
a întregului potential material si
uman al societății noastre.
Industrializarea este un proces de
lungă durată, care cuprinde întreaga
perioadă pe care o străbate o tară
de la stadiul de tară în curs de dez
voltare la țară cu dezvoltare medie
si pină la tară industrială dez
voltată. România se află în prezent
în pljn proces de transformare în

INDUSTRIALIZAREA
decisivă a industrializării. cînd\ pe
prim plan se pun laturile calitative
ale dezvoltării țării.
Rezultatele obținute în dezvolta
rea forțelor de producție, dinamis
mul imprimat dezvoltării tuturor
sectoarelor de activitate. întregii
vieți economico-sociale demonstrea
ză elocvent iustetea politicii promo
vate de partidul si statul nostru. în
lumina experienței noastre, este evi
dent că schimbările radicale care
s-au produs în structura socială a
țării, dezvoltarea științei. Invățămîntului si culturii. îmbunătățirea asis
tenței sanitare, creșterea nivelului de
trai material și spiritual al întregu
lui popor nu ar fi avut loc dacă nu
s-ar fi acordat o atenție prioritară
dezvoltării forțelor de producție. în
deosebi Industriei socialiste. în acest
context, aprecierea — izvorînd din
necunoașterea realităților noastre
sau, in unele cazuri, dintr-o vizibilă
rea-voință a unor glasuri de peste
hotare — conform căreia România
nu ar fi procedat bine acordind așa
de mare atentie industrializării este

totalmente falsă, fără nici un fel de

o țară slab dezvoltată, dependentă
de țările industrializate".
în actualul cincinal șl deceniu,
conform orientărilor stabilite de
Congresul al XII-lea al P.C.R.. pro
cesul de industrializare, de dezvol
tare a forțelor de producție in toate
ramurile producției materiale si în
primul rînd In industrie si agricul
tură continuă pe o treaptă superi
oară in condițiile accentuării laturi
lor calitative in toate domeniile de
activitate. Politica industrială a
partidului în cincinalul actual are
drept coordonate fundamentale : lăr
girea bazei proprii de materii prime
șl energie, accelerarea procesului de
restructurare a industriei prin creș
terea prioritară a ramurilor de pre
lucrare avansată, dezvoltarea bazei
tehnico-materiale necesare înfăptui
rii noii revoluții agrare, continuarea
fermă a politicii de amplasare în te
ritoriu a forțelor de producție, creș
terea rolului științei în modernizarea
economiei naționale.
Strategia dezvoltării tn cincinalul
și deceniul actual acordă deosebită

atenție dezvoltării industriei, care

tară cu dezvoltare industrială medie.
Evident, in funcție de fiecare eta
pă, secretarul general al parti
dului a imprimat strategiei industria
lizării anumite particularități, trăsă
turi specifice. îp stabilirea politicii
industriale, a direcțiilor și priorită
ților de dezvoltare pentru fiecare pe
rioadă. s-a tinut seama de gradul
atins în industrializarea tării și de
nivelul de dezvoltare a diferitelor
ramuri ale economiei naționale, de
resursele proprii și posibilitățile
economiei naționale, de direcțiile re
voluției tehnico-științifice contempo
rane și tendințele din economia mon
dială. de cerințele participării acti
ve. eficiente la schimburile economi
ce internaționale. Un element nou al
evoluției industriale în etapa actua
lă decurge din faptul că resursele
creșterii extensive au fost, in tara
noastră, intr-o bună măsură, epui
zate. urmind ca întreaga dezvoltare
să fie axată pe factori intensivi.
Aceste elemente determină schimbări
de concepție și orientare în politica

de industrializare a tării.
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Strategia industrializării în cinci
nalul 1981—1985 include cerințele tre
cerii Ia o nouă calitate in întreaga
dezvoltare economico-socială a tării,
ale producției lărgite de tip intensiv.
Ea urmărește asigurarea condițiilor
economice necesare pentru ca dece
niul actual să devină efectiv „dece
niul științei, tehnologiei, calității si
eficientei".
Au trecut 40 de ani de la înfăp
tuirea. in august 1944. din inițiativa
și sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a revoluției de eliberare
socială si națională, antifascistă și
antiimperialistă. Pentru istoria unui
popor, această perioadă este relativ
scurtă. Dar cit de bogat este bilanțul
acestor patru decenii. România a
parcurs mai multe etape istorice,
s-au înfăptuit industrializarea tării,
transformarea socialistă a agricultu
rii. dezvoltarea invătămintului, știin
ței și culturii, a crescut nivelul de
trai al tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate.
Am aniversat în luna iulie a.c.
Împlinirea a 19 ani de la cel de-al
IX-lea Congres al partidului, care
a inaugurat perioada cea mai
rodnică din întreaga existentă a
României. în toți acești ani. datorită
spiritului înnoitor pe care secretarul
general al partidului l-a imprimat
în întreaga viată economico-socială
a țării, promovării unei gîndiri vi
zionare și novatoare, poporul nostru
a înțeles cit de mult stă in puterea
Iui ; a înțeles că numai prin pro
priile sale forte, valorificînd la maxi
mum resursele interne, poate asigu
ra progresul continuu al patriei. Și
s-a avintat cu abnegație patriotică,
revoluționară, cu elan creator în
muncă, pentru ca. an de an. tara
să fie mai bogată, mai puternică. La
temelia mărețelor sale înfăptuiri se
află clarviziunea programelor elabo
rate de partid, hotărîrea cu care
oamenii muncii au transpus si trans
pun in. fapt obiectivele stabilite de
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GRADINA UNEI MARI IUBIRI.
Ar fi putut să facă o carieră univer
sitară, cum tot atit de bine ar fi pu
tut rămine un onest profesor de li
ceu. Comunistul VASILE FATI, pro
fesor de științe naturale la liceul din
Jibou, județul Sălaj, și-a propus ca
țel în viață să slujească obștea. Din
acest imbold s-a născut și ideea în
ființării unei grădini botanice la
Jibou. Sigur, ea n-a picat așa din se
nin, ca un vis de primăvară, și nici
nu s-a realizat cit ai bate din palme.
Comunistul Vasile Fati a cercetat cu
pasul zeci de hectare din împrejuri
mile orașului, a observat evoluția
plantelor și copacilor, a urmărit evo
luția vremii și reacția florei, s-a con
sultat cu profesori universitari, cu
specialiști din diverse localități, cu
țărani bătrini de pe aceste meleaguri.
Ce reprezintă as
tăzi superba gră
dină botanică din
Jibou ? Un im
portant obiectiv
de cercetare (des
fășurată atit de
elevi, cit și cadre
le didactice), dar
și de producție, Pentru că „grădina
lui Fati", cum i se spune, indeplinește și o însemnată funcție socialculturală. Ea contribuie la instruirea
și educarea tinerei generații, la culti
varea gustului pentru frumos, a dra
gostei și respectului față de natură in
rîndul zecilor și zecilor de mii de vi
zitatori care trec pe aici.
Așezată pe terasa a doua a rîuluî
Someș, la o altitudine de numai
272 metri, la adăpostul unui șir de
dealuri ce o înconjoară aproape de
jur împrejur, grădina botanică bene
ficiază de un microclimat mai dulce
decît zonele din împrejurimi. Pe su
prafața celor 20 de hectare ale gră
dinii — ferită de vînturi și curenți
reci — cresc un însemnat număr de
specii de plante de tip mediteranean.
Colecțiile de plante tropicale, subtro
picale ș| mediteraneene, serele de ga
roafe, sectorul ecologic și genetic sau
pepiniera îți prilejuiesc constatarea
că aici totul este gîndit și orînduit
sub semnul celei mai serioase ținute
științifice. O demonstrează cele peste
3 500 de specii de plante din întreaga
lume, faptul că unitatea colaborează
cu 340 de instituții de învățămînt su
perior, grădini botanice și stațiuni de
cercetare din toată lumea.
A fost ușor ?, întrebăm. „Cind știi
că lupți p.entru o idee, că iți propui
să faci ceva de folos pentru interesul
obștii, cu cit este mai greu, cu atit
ai parcă satisfacții mai mari" —
spune comunistul Vasile Fati. Evi
dent, n-a fost deloc ușor. A trebuit
să ceară ajutorul multor oameni,
să-i convingă, și, bineințeles, să
mun’cească.
...Doi oameni : Paraschiva Sinea și
Vasile Fati. Doi comuniști care și-au
pus in slujba obștii întreaga putere
de muncă, inițiativă și energie. Și
satisfacțiile sint pe măsura acestor
eforturi : obștea le prețuiește munca.

AI. PINTEA

pădure de stejari. Și această uni
tate oferă cazare in han și căsuțe.
De asemenea. Hanul Drăgușeni,
situat la 52 kilometri de Suceava,
amenajat intr-un vechi han de
poștă, durat in secolul trecut,
oferă locuri de cazare în camere
de categoria I B sau în căsuțe.
Există aici posibilități de plajă și
loc pentru amplasarea de corturi.
Cabana Lucina din localitatea cu
același nume, situată la 40 kilohietri de Cimpulung Moldovenesc,
are 30 locuri de cazare și restau
rant.
In fotografie : Hanul
Drăgu
șeni din județul Suceava.
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congresele partidului, de conferin
țele naționale, ideile, orientările si
indicațiile tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
în această rodnică perioadă a isto
riei patriei, de la cel de-al IX-lea
Congres și pină în prezent, cind în
tregul nostru popor intimpină cu noi
si mărețe fapte de muncă Congresul
al XIII-lea al partidului, energiile
creatoare ale întregii noastre națiuni
s-au transformat și se transformă in
continuare, cu tot mai mare intensi
tate. in prestigioase realizări obți
nute in industrie. în agricultură. în
învățămînt. știință si cultură. în ac
tivitatea politico-educativă. în toate
domeniile vieții economico-sociale.
In anul 40 al libertății, in anul
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, România socițilistă înfățișează
lumii imaginea unei țări în plină
dezvoltare multilaterală. Această
imagine tonică, dominată de un op
timism profund, nu poate fi des
prinsă de tot ceea ce poporul român,
condus de încercatul său partid co
munist. a înfăptuit în anii luminoși
ai revoluției și construcției socialis
te. de înnoirile produse în întreaga
tară după cel de-al IX-lea Congres ;
nu poate fi desprinsă de proiecția
viitorului luminos al patriei, viitor
amplu prefigurat in liniile directoare
pentru perioada 1985—1990 și. în per
spectivă. pină în anul 2000. ce vor
fi supuse dezbaterii și aprobării
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. Pentru întregul nostru popor,
Hotărîrea recentei plenare a C.C. al
P.C.R.. prin care se propune reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
la Congresul al XIII-lea. in funcția
supremă de secretar general al parti
dului. constituie garanția sigură a
ridicării necontenite a‘ oatriei pe cele
mai înalte culmi de progres și civi
lizație.
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Manifestări omagiale dedicate
zilei de 23 August

Vineri au avut loc în Capitală
lucrările simpozionului „Revoluția
de eliberare socială si națională,
antifascistă și antiimperialistă din
August 1944 — moment crucial in
istoria poporului romăn“. manifes
tare organizată de Ministerul Apă
rării Naționale in cinstea celei de-a
40-a aniversări a sărbătorii noastre
naționale.
Au participat membri ai Consi
liului de conducere al Ministerului
Apărării Naționale, oameni de
știință și cultură, activiști de partid
și de stat, generali și ofițeri activi
și in rezervă, cadre din institute
de cercetare.
Desfășurat in lumina conceptului
științific fundamentat in opera teo
retică și politică a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. potrivit căruia
evenimentele memorabile de acum
40 de ani reprezintă o revoluție de
eliberare care a îmbinat caracterul
social și național cu cel antifascist
și antiimperialist, simpozionul a
pus cu putere in evidentă premi
sele istorice, determinările interne
și condiționările internaționale,
pregătirea, organizarea și desfășu
rarea luptei clasei muncitoare, ță
rănimii. intelectualității si celor
lalte categorii sociale, a întregului
popor. împotriva dictaturii militarofasciste, a dominației hitleriste.
pentru eliberarea patriei. A fost re
liefat rolul determinant al Partidu
lui Comunist Român, al strategiei
și tacticii sale de unire intr-un larg
r front a" tuturor forțelor naționale,
care a asigurat măreața victorie de
Ia 23 August 1944. S-a subliniat
faptul că întreaga armată a tării
n întors armele împotriva hitleriștilor. a luptat cu vitejie în focul in
surecției, pentru eliberarea deplină
a teritoriului patriei, apoi a Unga
riei, Cehoslovaciei și a unei părți
a Austriei, pînă la victoria deplină
asupra Germaniei naziste.
Un loc important l-au ocupat în
fățișarea
participării formațiunilor
I
patriotice, împreună cu armata, la
crincenele încleștări cu trupele fas
ciste, contribuția Uniunii Tineretu
lui Comunist la mobilizarea tinerei
generații la luptele insurecționale,
la războiul antihitlerist. însemnăta
tea internațională a revoluției.
In cadrul simpozionului au fost
relevate cu pregnantă activitatea
F. J.R. in unirea tuturor forțelor
democratice și patriotjce. a ener
giilor întregii națiuni pentru trans
formarea revoluționară a societății,
in conducerea procesului revoluției
și construcției socialiste. în opera
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate, marile îmț i pliniri ale poporului în cei 40 de
Hani de muncă și luptă. în mod de
osebit în cei 19 ani care au trecut
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, de cind la cîrma destinelor
națiunii noastre se află tovarășul
' Nicolae Ceaușescu. rolul decisiv’ al
comandantului suprem al forțelor
noastre armate in elaborarea și
fundamentarea doctrinei militare
naționale, grija sa statornică fată
j de întărirea capacității de apărare
a patriei.
Participanții la simpozion, într-o
I atmosferă de puternic entuziasm,
au adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suIprem al forțelor armate, in care se
spune :
„într-o impresionantă comuniune
de cuget si simțire s-a dat incâ o
dată o emoționantă expresie sen
timentelor — proprii întregii arImate — de neasemuită bucurie cu
care este susținută Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27 iunie
cu privire la realegerea dum
neavoastră, mult stimate si iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de că
tre Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român iu înalta
funcție de secretar general al parti
dului. văzind în această istorică op
țiune chezășia sigură a înfăptuirii
cutezătoarelor programe de înfloi rire a României, de creștere per
manentă a prestigiului ei interna
țional. de întărire a capacității de
apărare a patriei.
Vă rugăm să ne permiteți Să dăm
si de această dată glas simtămintelor de aleasă stimă si profundă
recunoștință pe care militarii ar
omatei noastre le nutresc față de

cinema
© Străinul t GIULEȘTI (17 55 46) — 0;
12; 16; 19.
• Secretul lui Bachus :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13;
20.
© Animalele răspund — 9; II; 13; 15,
Dacii — 17; 19,15: DOINA (16 35 38).
• B.D. tn alertă : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
• Calculatorul mărturisește : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Probă
de
microfon :
UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
DRUMUL SĂRII (31 28 13) —
13,30;
17,45; 20.
© Nea Mărln miliardar :
PACEA
(60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
A Ca-n filme s ARTA (21 31 86) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
•
Trandafirul
galben :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
o Departe de Tipperrary : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Cerul n-are gratii : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19.30.
• Șapte
băieți și o
ștrengărită :
VOLGA (79 71 26) — 9; 11.15;
13.30;
15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 10,30.
© Serata : PROGRESUL (23 94 10) —
15.30: 17.30: 19.30.
• Nava aeriană t TIMPURI
NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
•
Răfuieli
personale :
LUMINA
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.
©
Aceeași
dragoste :
VIITORUL
(10 67 40) — 15,30: 17,30: 19,30.
© Călăreții de dimineață : AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© Martorul știe mai mult : COSMOS
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dumneavoastră, cirmaciul încercat
si ințelept al poporului român, ge
nial strateg revoluționar. eroul
național al României, de a cărui
prodigioasă activitate, desfășurată
în slujba intereselor supreme ale
națiunii noastre, sint indisolubil le
gate istoricele realizări cu care în
treaga tară se prezintă la cea de-a
40-a aniversare a libertății sale.
Excepționalele dumneavoastră cali
tăți de clarvăzător conducător de
partid si de stat, de revoluționar si
patriot înflăcărat v-au impus pen
tru totdeauna în conștiința gene
rală ca marele si inspiratul ctitor
al noii Românii, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane.
Vă raportăm, tovarășe comandant
suprem, că oștirea tării, devotată
trup si suflet patriei, poporului si
partidului, intimpină cu rezultate
superioare in toate domeniile vie
ții ostășești cea de-a patruzecea aniversare a revoluției din August
1944. Congresul al XlII-lea al eroi
cului nostru partid comunist, ac
ționează cu dăruire pentru îndepli
nirea integrală “a prevederilor Di
rectivei privind pregătirea militară
Si politică a armatei, pentru a fi
gata in orice moment ca, împreu
nă cu întregul popor, să apere cu
ceririle revoluționare ale oameni
lor muncii, libertatea, independen
ța si suveranitatea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă
România".

★

La Institutul Central de Chimie
a avut loc o sesiune omagială de
comunicări în domeniul cercetării
Științifice din chimie, dedicată ani
versării a 40 de ani de la revoluția
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și
Congresului al XlII-lea al P.C.R.
Participant!! au adresat o tele
gramă
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, în care se spune: „Oa
menii muncii din Institutul Central
de Chimie își exprimă încă o dată
sentimentele de profundă recunoș
tință si gratitudine pentru condi
țiile create desfășurării activității
de cercetare științifică din tara
noastră, pentru îndrumarea per
manentă pe care o acordați lucră
torilor din domeniul cercetării în
vederea introducerii cit mai rapide
a progresului tehnic in toate do
meniile.
Institutul nostru, se arată in con
tinuare in telegramă, beneficiind
permanent de indicațiile de înaltă
competentă științifică ale tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, in calitatea sa de pre
ședinte al Consiliului Național
pentru Știință si Tehnologie și. de
președinte al Consiliului științific
al Institutului Central de Chimie,
Și-â Orientat activitatea către ela
borarea de tehnologii noi. moder
ne, de o mai mare eficientă și
competitivitate, care să rezolve cit
mai multe din multiplele cerințe
adresate industriei chimice.
în această perioadă, cind aniver
săm evenimente importante din is
toria construcției socialiste din •
țara noastră 19 ani de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 10 de
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă si ne pre
gătim pentru intimpinarea Congre
sului al XlII-lea al partidului, co
lectivul nostru s-a angajat să rea
lizeze o serie de cercetări si teh
nologii noi, să devanseze aplicarea
industrială a unor tehnologii afla
te în desfășurare, pe instalații noi
și existente, să sporească numărul
produselor fabricate prin microproducție.
Pentru lucrătorii din institutul
nostru, ca dealtfel pentru oricare
cetățean al țării, este astăzi evident
că progresele înregistrate de țara
noastră in toate domeniile de acti
vitate, prestigiul ciștigat de Româ
nia socialistă pe arena internațio
nală sint indisolubil legate de nu
mele dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, de gîndirea creatoare,
revoluționară, de dăruirea si talen
tul pe care le-ați pus in slujba po
porului.
Realegerea dumneavoastră în
funcția de secretar general al
P.C.R. Ia cel de-al XlII-lea Con
gres, propusă de Plenara Comite
tului Central, reprezintă chezășia
inaintării neabătute și in ritm sus
ținut a țării noastre pe noi trepte
de civilizație și progres.
Alături de celelalte colective de
oameni ai muncii din țara noastră,
noi, cercetătorii, tehnicienii și mun
citorii din ICECHIM, ne exprimăm
acordul unanim și deplina satisfac
ție în legătură cu această propu
nere și vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
că, angrenați cu pasiune in munca
noastră, vom participa mai activ, I
mai eficient la dezvoltarea indus
triei chimice și a intregii economii,
pentru construcția mai rapidă a
societății socialiste multilateral
dezvoltate în patria noastră".
,

(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30:
17,30; 19,30.
© Gară pentru doi : SCALA (11 03 72)
— 9: 12.15: 16; 19.15.
© Lovitură
fulgerătoare :
SALA
MICA A PALATULUI — 17,15;
20.
FLACĂRA (20 33 40) — 13,30;
15.30;
17,30: 19.30.
© Locotenent Cristina :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Salutări cordiale de pe
Terra :
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30:
15,45: IB: 20.
© Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,30;,14; 16,15; 18,15: 20,15.
© Ziua cea mai lungă :
CAPITOL
(16 20 17) — 9! 12,30; 16; 19
© Madame Sans-GCne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15;
16: 18; 20.
© Rocky II: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 8,45: 11; 13,15; 15,30; 13; 20,15.
© Cobra se întoarce :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Legenda călărețului singuratic :
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16;
18; 20.
© Marfă furată : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11,15:
13,30:
15,45; 18; 20. GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.
© Yankeii : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
14,30; 14: 16,30: 19. LIRA (317171) —
16: 19. la grădină — 20.45.
© Par
și
impar :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Cuscrii: GRIVITA (17 08 58) — 0:
11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.
©
Omul
și
fiara :
CULTURAL
(83 50 13) — 0; 12: 16; 19. FLAMURA
(85 77 12) — 9: 13,15; 15,30; 19.
© Roiul : GRADINA ARTA (21 31 80)
— 20.30.
© Vizita la domiciliu :
GRADINA
AURORA (35 04 66) — 20.45.
© La nord, prin nord-vest : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20.45.
© Afacerea Pigot : GRADINA
LU
CEAFĂRUL (15 37 67) — 21.

în colecția „Din gîndirea social-politică
a președintelui României1' a apărut volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
Soluționarea pe cale pașnică
a diferendelor dintre state
Editura politică

Cronica
La 3 august 1984, tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al
Republicii
Socialiste
România, a primit pe Zoi Toska,
noul ambasador extraordinar și
plenipotențiar ai Republicii Populare
Socialiste Albania in Republica So
cialistă România, în vederea apro
piatei prezentări a scrisorilor de
acreditare.
■k
La 3 august 1984, tovarășul Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialiste România, a
primit pe Pham Duy Toan, noul am
basador extraordinar și plenipoten

zilei
țiar
nam
nia,
tări

al Republicii Socialiste Viet
in Republica Socialistă Româ
în vederea apropiatei prezen
a scrisorilor de acreditare.

★

La 3 august 1984, tovarășul Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialiste România, a
primit pe Ahmed Mohamed Diab, noul
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democratice
Sudan in Republica Socialistă Româ
nia, în vederea apropiatei prezen
tări ă scrisorilor de acreditare.
(Agerpres)

In județul Gorj s-a încheiat recoltarea
griului
Oamepii muncii din agricultura
județului Gorj au încheiat recoltarea
griului de pe întreaga suprafață
destinată acestei culturi.
în telegrama adresată cu acest
prilej tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general ai
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de Comitetul județean Gorj al
P.C.R. se arată că in prezent se ac
ționează cu toate forțele pentru li
vrarea în următoarele zile a unor
cantități sporite de griu la fondul de
stat, urgentarea eliberării de paie a
tuturor suprafețelor, finalizarea insămințării culturilor succesive. Con
comitent, se lucrează intens la re
coltarea fără pierderi a legumelor și
cartofilor, strîngerea și depozitarea
furajelor, efectuarea in bune condi
ții a arăturilor de vară.

Dedicind realizările noastre măre
țelor evenimente ale acestui an ju
biliar — a 40-a aniversare a glorio
sului 23 August și Congresul al
XlII-lea al partidului — vă rugăm
jsă primiți gindurile și: sentimentele
noastre de nemărginită stimă, pre
țuire și admirație, de inaltâ mindrie
și satisfacție de a vă avea în frun
tea partidului și a țării pe dumnea
voastră, bărbatul vizionar, patriotul
înflăcărat, eminentul revoluționar Și
militant comunist, ctitorul României
moderne de azi — odată cu angaja
mentul ferm că vom face totul pen
tru traducerea în viață a programe
lor de dezvoltare a agriculturii, pen
tru prosperitatea și continua înflo
rire a României socialiste. Să ne
trăiți intru mulți ani, spre gloria și
măreția partidului, a harnicului și
eroicului nostru popor.
21.30 Flori... pe portativ (color). Teledivertisment estival
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară
(color). Los Angeles 1984

tv
13,30 Telex
13.35 La sfîrșit de sâptâmînâ (parțial
color)
14.35 Săptâmina politică
14.50 Imagini din România
15,00 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară
(color). Los Angeles 1984
13.50 1001 de seri (color)
19,00 Telejurnal (parțial color) $ Sub
semnul anului jubiliar
19,20 Noi Si copiii noștri. Nuntă Ia Te*
lega
19.35 Teleenciclopedia
19,55 Film artistic —* „Cartierul veseliei“-. Producție a studioului cine
matografic „București". Scenariul:
Ion Grigorescu, Manole Marcus.
Regia : Manole Marcus

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
zilele de 5, 6 și 7 august. In țară :
Vremea va fi în general frumoasă, cu
cerul variabil. La începutul interva
lului, în regiunile din estul țării, vor
cădea averse de ploaie însoțite de des

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Sub semnui anului
jubiliar
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor.
20,10 Tinere talente
21,05 Magistrala revoluției. Spirit revo
luționar, responsabilitate socială
21,25 Orizont tehnico-științific. 40 de ani
de impetuos progres tehnico-științific.
31,50 Cîntece de viață nouă
22,05 De pretutindeni. Prin țara lalele
lor
22.20 Telejurnal
22,30 Bună seara, fete, bună seara,
băieți !

cărcări electrice. Vintul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 10 și 20 «de .‘grade,
izolat mai coborite în Transilvania, iar
cele maxime între 22 șl 32 dc''gră'de,'pc'
alocuri mal ridicate în vestul și sudul
țării, tn București : Vremea va fi în
general frumoasă, cu cerul
variabil.
, Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 15
și 17 grade, iar cele niaxlme între 29
șl 32 de grade.

în slujba acelorași, idealuri
(Urmare din pag. I)

și asigură și in viitor po
sibilitatea utilizării libere
a iimbii noastre materne,
cultivarea tradițiilor spe
cifice proprii, educarea oa
menilor in spirit revoluțio
nar, in spiritul tradițiilor
noastre progresiste.
Unul din profundele adevărurl ale vieții noastre
din care, ca scriitor, mi-ăm
făcut un crez în a-1 spune
tării și lumii întregi este
că de la Congresul al
IX-lea, odată cu viața eco
nomică, politică și socială
a țării, a renăscut și acti
vitatea noastră spirituală,
de creație, pătrunsă de
cele mai nobile idealuri
ale umanismului și demo
crației socialiste. Se știe că
suflul de libertate pe care
spiritul revoluționar al
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu l-a Încetățenit
și pe tărîmul artei și lite
raturii constituie însăși te
melia, izvorul dătător de
viață pentru arta și litera
tura noastră. Din acest iz
vor se alimentează viziu
nea celor mai bune dintre
creațiile noastre artistice
și literare. Este izvorul
curat ca lacrima din care
și-au tras seva operele tu
turor oamenilor condeiu
lui și artiștilor din țara
noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte
naționalități — îmbogă
țind literatura, arta socia
listă a țării cu creații de
excepție, durabile in timp.
O dovadă grăitoare a aces
tor împliniri c faptul că
putem afirma cu mindrie
și cu conștiința împăcată
că nicicind literatura și
arta din România nu s-au
caracterizat printr-o atît
de largă gamă de idei, sen
timente și stiluri ca astăzi.
Nicicind literatura și arta
din România nu au in
fluențat așa de mult ma
sele, nu au ajuns la inima
și sufletul atitor milioane,
ca astăzi. în cea mai înflo
ritoare perioadă a multise
cularei istorii a patriei și
poporului nostru, in „Epo
ca Ceaușescu". Și nicicind,
in decursul istoriei, ma
ghiarii de pe aceste me

leaguri nu au avut o viață
spirituală atît de înflori
toare, o literatură, o artă
și o știință atît de bogate ;
niciodată nu au dispus de
atitea instituții de cultură
și artă, de știință, de cite
dispun in prezent.
Este de-ajuns să mă refer
la județul Mureș și la mu
nicipiul Tîrgu, Mureș, unde
putem afirma, fără să ne
lăudăm, că — datorită spi
ritului înnoitor, curajos,
revoluționar al Congresu
lui al IX-lea — au fost
create colective pilduitoare
ale frăției și unității in
cuget și-n simțiri in cadrul
revistelor „Igaz Szo", „Va
tra" și „Uj Eiet", al cotidianelor și al unor insti
tuții culturale. artistice,
științifice și de învățămint de importanță repu
blicană; Pot scrie cu min
drie că noi. scriitorii, ar
tiștii și redactorii care
trăim în județul Mureș,
fără deosebire de naționa
litate, asemenea întregii
comunități unite a scrisu
lui și artei de pe toate
meleagurile țării, oferim
un exemplu de netăgăduit
despre viata
spirituală
reînnoită, efervescentă și
atotcuprinzătoare,
care
ține sus tricolorul patriei
comune, al iubirii împăr
tășite, al înțelegerii depli
ne și al omeniei profunde,
în nespus de frumoasa
noastră
patrie.
dulcea
Românie a lui Eminescu.
întregul șir al evenimen
telor istorice
ilustrează
faptul că pe acest pămint
ideea frăției este cu ade
vărat multiseculară. Dar adevărata idee a frăției și
egalității a fost implanta
tă in sufletele noastre de
către Partidul Comunist
Român, forța politică ce a
preluat și ridicat pe un
plan superior aspirațiile
revoluționare ale marilor
noștri înaintași, Bălcescu
și Petbfi. a înfăptuit pe
acest pămint o viată dem
nă. o adevărată libertate,
frăție și egalitate in drep
turi.
Iată dovezi vii ale ar
moniei noastre creatoare
frățești in acest an jubi
liar : mă gindesc la Tea

trul Național, la Teatrul de
păpuși, la Institutul de
artă teatrală din Tîrgu
Mureș, cu secțiile lor in
limbile română și maghia
ră, a căror muncă fră
țească a l’ost încununată cu
succese cunoscute in toată
țara. Și mai amintesc de
Filarmonica de stat din
Tîrgu Mureș, de un nivel
artistic superior, de an
samblul artistic „Mure
șul". foarte îndrăgit, la
spectacolele căruia publi
cul — indiferent de ce na
ționalitate ar fi el — bine
cu același entuziasm. In aceste instituții de artă de
nivel republican, in cadrul
asociațiilor de creație, în
climatul fertil de muncă
al marii comunități de
scriitori, artiști plastici și
compozitori din Tîrgu Mu
reș, creatorii români, ma
ghiari și germani se pre
gătesc impreună. stimulați
de aceleași idealuri, pen
tru a intimpină cu demni
tate aniversarea zilei de
23 August și Congresul al
XlII-lea
al partidului.
Faptele vorbesc aproape
de la sine : pe lingă mon
tarea spectacolelor „Buna
'noapte nechemată" de Alexandru Popescu și „Ha
nul de la răscruce" de Horia Lovinescu, secțiile ro
mână și maghiară ale Tea
trului Național din Tîrgu
Mureș vor omagia, prtntr-un spectacol
comun,
marea aniversare a 40 de
ani de la eliberare. Filar
monica din Tîrgu Mureș
pregătește un concert fes
tiv în cadrul căruia oe
lingă nemuritoarele acor
duri ale lui Enescu vor fi
interpretate și partituri
scrise de muzicieni români
și maghiari din România
contemporană,
dedicate
marelui eveniment istoric.
O pilduitoare conlucrare
frățească caracterizează și
activitatea de la Teatrul
de păpuși din Tîrgu Mu
reș, cu secțiile sale în lim
bile română și maghiară,
unde, în aceste zile, se fac
ultimele retușuri Ia mon
tajul literar-artistic „Din
August ro-am întrupat".
Febrila'activitate pe care
artiștii plastici din județul
Mureș o investesc în orga

nizarea unei expoziții de
amploare, ca și numerele
omagiale din august, afla
te în prezent sub tipar, ale
revistelor literare și de
cultură, românești și ma
ghiare. care apar la Tirgu
Mureș, sint tot atitea măr
turii elocvente ale infrățitei munci de creație, sti
mulată zi de zi de spiritul
revoluționar al gîndirii și
faptelor tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Da, toate acestea și Încă
multe altele sint fapte cu
care ne mîndrim cu în
dreptățire. Ele ilustrează
mai mult decit orice mun
ca noastră cu adevărat
frățească, bazată pe unita
tea noastră de nezdrunci
nat. Fiindcă aceste fapte,
aceste realizări de excepție
întruchipează minunat po
litica culturală revoluțio
nară a partidului nostru.
Această armonie frățească
se hrănește din seva izvorîtă din inimă, din întrea
ga ființă a noastră ; acest sentiment de aparte
nență comună, dătătoare
de căldură, această armo
nie sânt mereu întărite de
credința noastră neclintită
în partidul nostru, Parti
dul Comunist Român.
Chintesența
dezvoltării
libere a literaturii și artei
noastre ar putea fi expri
mată, poate, de următoa
rea mărturie de credință :
Ca un copil purtat la ein,
care-și privește mama, așa
ne ridicăm și noi, fiii de
limbi diferite ai aceleiași
țări, privirile către patria
noastră comună. Către pa
tria de 40 de ani liberă,
care afirmă intr-un unic și
puternic glas : „Ceaușescu
— Pace !“. „Ceaușescu —
Libertate !", „Ceaușescu —
România !“.
Corabia noastră zboară
înainte, cum inspirat a
spus poetul, spre orizon
turi mereu noi, mereu mai
ample. Are pe punte un
mare cîrmaci : creatorul
măreței opere a prezentu
lui, Eroul zilei de azi și de
mîfne al patriei noastre
comune, al vetrei adevă
rate a frăției, deplinei egalitățl în drepturi înfăp
tuită, al unității Româ
niei socialiste.

O mină „Erou al Muncii Socialiste"
(Urmare din pag. î)

locurile lor fruntașe. In
întrecerea dintre toate mi
nele centralei este pus. in
competiție trofeul „Dia
mantul de Maramureș". In
1980 I-a cucerit loan Cupcea. miner veteran, cu
peste 20 de ani activitate,
iar in 1982 tinărul Dumitru
Boboc, fostul lui ajutor, de
unde se yede că bunii mi
neri sint și buni pedagogi
în meserie. In 1983, Vasile
.; Pănican,. Ainăt,și el, a
adus’ 'din nod'.’ trofeul la
• "tftirta'’Gă<*nic. Mircea Tudoran, secretarul de partid
al mihei, ne arată trofeul.
E frumos, sobru, are alură
de trofeu mineresc. Cei din
Cavnic trag nădejdea ca și
la anul trofeul să rărnină
la ei.

Cu asemenea oameni,
succesele se ieagă unele de
altele, ca niște verigi de
aur. Aici, toți se califică,
se recalifică, se desăvirșesc.
Directorul a pornit ca in
giner stagiar, ca utecist
plin de entuziasm venit
aici de ia Institutul minier
din Petroșani și e azi spe
cialist, deputat in Marea
Adunare Națională. Secre
tarul de partid este fost
electrician, făcind liceul Ia
seral, apoi dreptul, azi cu
, .diplomă; de Jurist. Șco|ivțțe
caliîicĂe și p’erfecfidilare'
■"■'Ufefefiza" mâmsjtatesP ifnS-*'
rilor. „Cind am venit aici
— își amintește directorul
Nicolae Dicu — existau
numai patru blocuri, acum
sint 900 de apartamente.
Toate școlile generale sint

construite în perioada de
după Congresul IX". La
intrarea in șut, peste 2 000
de mineri iau masa gra
tuit, la cantină, bine hrăniți
din gospodăria-anexă. care
crește anual 700 capete de
porcine. Un hectar și jumă
tate de solarii și trei hec
tare sub cer liber asigură
legumele pentru cantină.
Mai mult chiar, gospodăriile-anexă vind o parte de
legume populației.
tn cadrul Festivalului
''național „Cîntărea ’Româ*rfîei“, formațiile artistice'ale minerilor au repurtat
succese, ajungînd cu fan
fara pînă in finală, obținînd, de asemenea, premii
pentru soliști de muzică
folk ; formațiile folclorice

au făcut turnee în U.R.S.S.,
Polonia, Franța, Elveția.
Le-am pomenit acestea
toate pentru concluzia unei
activități multilaterale și
armonioase pe care oame
nii muncii din Cavnic o
desfășoară in ceasurile lor
de muncă și de odihnă. C
colectivitate restrînsă, re
lativ departe de marile
centre urbane, își trăiește
demn și uman, frumos și
folositor timpul, sub zodia
socialismului. Români și
maghiari . împreună,
în
muncă' și odihnă, în amin
tiri ’ și' Vise;"sEste măreț și
plăcut să trăiești așadar
minerește, omenește, tine
rește — la orice vîrstă ai
avea — în oaza de ozon și
răcoare de pe valea pito
rească in care respiră eter
nitate orașul Cavnic !

JOCURILE OLIMPICE DE VARA 1984
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Noi medalii cucerite de sportivii români
Corneliu Ion - vicecampion olimpic la pistol viteză © A treia medalie la haltere : „bronz” pentru
Dragomir Cioroslan • La palmaresul luptătorului Ștefan Rusu - încă o medalie • Echipa Româ
niei conduce în grupa A din turneul de handbal • Astăzi, șase echipaje românești în cele șase
finale la canotaj feminin

Ciberneticianul „specializat” în medalii
olimpice
LOS ANGELES 3 (Agerpres). —
La Los Angeles au continuat Jocu
rile Olimpice de vară, in cea de-a
5-a zl de întreceri sportivii români
obținind noi medalii : una de argint,
prin Corneliu Ion, in proba de pistol
viteză a concursului de tir. și două
de bronz, ciștigate ’de Juptătorul de
greco-romane Ștefan Rusu și de
halterofilul Dragomir Cioroslan. Cu
aceste trei medalii, bilanțul sporti
vilor români la actuala ediție a J.O.
este pină in prezent de 7 medalii,
dintre care una de aur. cucerită de
echipa feminină de gimnastică. 4 de
argint și 2 de bronz.
în concursul de tir. găzduit de po
ligonul situat in „Prado Recreational
Area", proba de pistol viteză l-a
avut printre protagoniști pe sporti
vul român Corneliu Ion, campion
olimpic în urmă cu 4 ani. care a in
trat acum in posesia medaliei de
argint, devenind primul țintaș român
medaliat la două ediții ale J.O., per
formanță remarcabilă, care demon
strează valoarea ciberneticianului

bucureștean, în vîrstă de 33 de ani.
După ce a realizat in prima manșă
299 puncte. Corneliu Ion a punctat
in cea de-a doua parte a întrecerii
294. realizind un total de 593 puncte,
rezultat cu care s-a clasat pe locul
secund, precedat de japonezul Takeo
Kamachi — 595 puncte. Medalia de
bronz a fost decisă la baraj, Răuno
Bies (Finlanda) șl Deliva] Nobre
(Brazilia) terminind la egalitate :
591 puncte. Barajul a fost ciștigat de
Rauno Bies, medaliat cu bronz.
Sportivii chinezi au obținut o nouă
medalie de aur în concursul de tir,
a treia la actuala ediție. -Wu Xiaoxuan cucerind titlul olimpic in proba
de pușcă standard 3X20 focuri și de
venind, astfel, prima sportivă din
țara sa dublă medaliată olimpică,
după bronzul obținut la pușcă 10 m
cu aer comprimat. în vîrstă de 26
de ani, Wu Xiaoxuan a realizat 581
puncte, fiind urmată de Ulrike Holmer (R.F. Germania) — 578 . puncte
și Wanda Jewell (S.U.A.) — 578
puncte.

Ai treilea halterofil român pe podium
în limitele categoriei 75 kg din
competiția de haltere, Dragomir Cio
roslan a reușit, la 30 de ani și la a
treia participare olimpică, să urce
pe podiumul de premiere, intrînd in
posesia medaliei de bronz, a treia
medalie a halterofililor români la
J.O. de la Los Angeles. Membru al
clubului Olimpia București, medaliat
cu bronz la campionatele mondiale
și europene din anul trecut. Drago
mir Cioroslan. care este și un pri
ceput antrenor, a realizat la Los An
geles cea mai bună performanță din
cariera sa.

Clasamentul final al categoriei 75
kg este următorul : 1. Karl-Heinz
Radschinsky (R.F. Germania) — 340
kg (150 kg la stilul smuls și 190 kg la
stilul aruncat) ; 2. Jacques Demers
(Canada) — 33a kg (147,5 kg plus
187,5 kg) ; 3. Dragomir Cioroslan
(România) — 332,5 kg (147,5 plus
185 kg) ; 4. David Morgan (Marea
Britanie) — 330 kg : 5. Shunzu Li
(R.P. Chineză) — 322,5 kg ; 6. Mo
hammed Y Mohammed (Irak) —
320 kg.

încă un trofeu în „panoplia”
unui mare sportiv
Competiția de lupte greco-romane
și-a desemnat medaliații la alte trei
categorii, printre aceștia aflindu-se
și sportivul român Ștefan Rusu, cla
sat pe «locul 3 la categoria 74 kg.
Handicapat de o schimbare de deci
zie efectuată de juriu la un meci in
care fusese declarat învingător pe
salteaua de concurs, Ștefan Rusu a
tfebuit să se mulțumească cu o ca
lificare in meciul pentru medalia de
bronz, pe care l-a ciștigat clar Ia
puncte (6—l) in fața sud-coreeanu-

lui Young-Nam Klm. Prezent pentru
a treia oară la Olimpiadă (la precer
dentele ediții a obținut medalia de
argint, în 1976, și cea de aur, in
1980), Ștefan Rusu, originar din Ră
dăuți, s-a aflat în prodigioasa sa ca
rieră mereu pe podiumul de pre
miere. la trofeele olimpice adăugindu-se două titluri de campion mon
dial și 4 titluri continentale. Iată
clasamentul categoriei 74 kg : 1.
Juoko Salomaki (Finlanda) ; 2. Ro

ger Tallroth (Suedia) ; 3. Ștefan
Rusu (România).
La celelalte categorii, sportivii
români au ciștigat alte noi meciuri.
Astfel, la categoria 68 kg, Ștefan
Negrlșan l-a învins la puncte pe iu
goslavul Vlado Lisiak, urmind să intilnească in finala grupei A pe aus
triacul Widmar Streitler. La aceeași categorie, în grupa B, cei
mai bine plasați sint americanul
James Martinez și finlandezul Tapio

Sipila. In limitele categoriei 82 kg,
Ion Draica a trecut de turul patru
ciștigind la puncte meciul cu egip
teanul Mohammed Azahram. Un alt
favorit al acestei categorii, suedezul
Soeren Claesson a dispus la puncte
de canadianul Louis Santere. In
cursa de calificare, 'la categoria
100 kg, se află și Vasile Andrei, în
vingător prin decizie de superiori
tate în fața austriacului Franz
Pitschmann.

Alte recorduri mondiale și olimpice
la natație
După o zi de repaus, concursul de
înot a programat in piscina olimpică
alte cinci finale. în proba de 200 m
bras, canadianul Victor Davis S-a
situat pe primul loc. cu un nou re
cord mondial — 2’13”34/100. Cu un
record mondial s-a încheiat și proba
masculină de ștafetă 4x100 m liber,
cîștigată de echipa S.U.A. (Cava

naugh, Heath, Biondi, Gaines) în
3T9”03/100.
Rezultate Înregistrate în celelalte
finale : 100 m bras feminin : 1. Petra
van Staveren (Olanda) — l’09”88/
100 (nou record olimpic) ; 100 m flu
ture feminin : 1. Mary Meagher
(S.U.A.) — 59”26/100 ; 400 m liber
masculin : 1. George Dicarlo (S.U.A.)
— 3’51”23/100 (nou record olimpic).

Japonezul Gushiken - campion
la gimnastică
în competiția de gimnastică, con
cursul masculin (exerciții liber ale
se) pentru atribuirea titlului de cam
pion olimpic la individual compus
s-a încheiat după o întrecere spec
taculoasă cu victoria sportivului ja
ponez Koji Gushiken. cu un total de
118,700 puncte. Pe locurile următoare
s-au clasat Peter Vidmar (S.U.A.)
— 118,675 puncte, Li Ning (R. P. Chi

neză) — 118,575 puncte. Tong Fel
(R. P. Chineză) —,,118,550 puncte,
Mitchell Gaylord (S.U.A.) — 118,525
puncte si Bart Conner (S.U.A.) —
118,350 puncte.
Gimnaștii români Emilian Nicula
și Valentin Pintea s-au situat pe
locurile 14 și respectiv 15, din 36
finaliști.

Pe apele lacului Casitas - canotoarele
românce în întrecerea pentru medalii
Astăzi,
pe
lacul
Casitas se dispută cele
sase finale ale compe
tiției feminine de ca
notaj academic, fază a
întrecerilor in care
România este prezentă
cu toate cele sase echipaje ale sale, lată
finalistele : 2 visle :
România.
Norvegia,
Olanda. Suedia. Cana
da. S.U.A.; 2 fără
clrmaci : Canada, R.F.
Germania, Marea Bri
tanie, Olanda, Româ
nia, S.U.A.; 4 fără

cirmacl :
România,
S.U.A.,
Danemarca,
R. F. Germania, Fran
ța,, Italia ; 4 plus I :
România, Canada, Olanda, R.F. Germania,
S. U.A., Australia ; 8
plus 1 : Canada, R.F.
Germania. Marea Bri
tanie, Olanda. Româ
nia, S.U.A.; schif sim
plu: Ann Haesebrouek
(Belgia). Andrea Sch
reiner (Canada), Lise
Marian Justesen (Da
nemarca).
Charlotte
Geer (S.U.A.), Beryl

Mitchell (Marea Bri
tanie); Valeria Racilă
(România).
La masculin (finale
le sint programate du
minică), echipajul ro
mânesc de schif 2
fără cirmaci concu
rează alături de cele
ale Spaniei. S.U.A,
Italiei, Norvegiei si
R.F. Germania, iar
schiful de 2 plus 1 va
evolua in finală im
preună cu Brazilia,
Canada, S.U.A., Italia
Si R.F. Germania.

Echipele României
și Suediei conduc
în cele două grupe
ale turneului
de handbal
In turneul de handbal. în grupa A,
selecționata României conduce in
clasament cu 4 puncte (golaveraj
51—33), urmată de Elveția — 4 punc
te (39—31), Iugoslavia — 3 puncte;
(54—37). Islanda — 1 punct. Japo
nia și Algeria — zero puncte.
Meciul România — Islanda, ciști
gat de sportivii români cu 26—17. a
scos în evidentă forma bună a tră
gătorilor Marian Dumitru, autorul a
șapte goluri. Cornel Durău. Iosif
Boroș și Vasile Stingă. Următorul
meci al echipei noastre — la 4 au
gust. cu formația Elveției.
în grupa B. lider al clasamentu
lui este formația Suediei — 4 puncte
(golaveraj 57—41), urmată de Dane
marca — 4 puncte (52—44). R. F.
Germania — 4 puncte (39—35), S.U.A.,
Spania și Coreea de Sud — zero
puncte.
Rezultate din ziua a doua : R. F.
Germania — Spania 18—16 (7—9) ;
Iugoslavia — Japonia 32—15 (14—8) ;
Danemarca — Coreea de Sud 31—28
(17—14) ; Elveția — Algeria 19—18
(10—10) ; Suedia — S.U.A. 21—18
(10—6).

Două floretiste
românce - în faza
„eliminărilor directe”
Competiția olimpică de scrimă a
continuat cu proba feminină indi
viduală de floretă, la care participă
42 de concurente. Printre calificate
în eliminările directe se numără și
sportivele românce Elisabeta Guzganu si Aurora Dan. care vor evo
lua in această fază superioară a
concursului în compania unor cu
noscute floretiste, precum Dorina
Vaccaroni. Carola Cicconetti (Italia),
Cornelia Hanisch, Sabine Bishoff
(R. F. Germania), Luan Jujue. Li
Huahua (R. P. Chineză). Brigitte
Gaudin (Franța), Kerstin Palm
(Suedia) și Linda Martin (Anglia).
Proba masculină individuală de
floretă a fost cistlgată de scrimerul
italian Mauro Numa. învingător cu
11—10 în finala susținută cu vestgermanul Matthias Behr.
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Sever avertisment asupra consecințelor
unui război nuclear
Concluziile unui studiu științific elaborat în S.U.A,
CHICAGO 3 (Agerpres). — Un
bombardamentelor nucleare circa L
nou studiu științific avertizează pe
93 milioane de oameni, din care a- ■
conducătorii politici și opinia pu
proximativ 42 de milioane vor fi \
blică asupra consecințelor dezas
răniți. Dintre aceștia, se precizea
truoase, inacceptabile, pe care le-ar ză în lucrare, 23 de milioane vor \
avea izbucnirea eventuală a unui
suferi de pe urma radiațiilor ato
război nuclear. Este vorba de un
mice de intensități diferite, in timp \
raport alcătuit de dr. Herbert L.
ce alte 8 milioane vor avea trau
Abrams, profesor de radiologie la
me și arsuri. Din cele 9.8 milioane
„Harvard Medical School", in care
de persoane afectate de unda de
se arată, intre altele, că un conflict
șoc, circa 6 milioane vor avea răni )
nuclear ‘major ar însemna moartea
deschise. Majoritatea răniților vor
............
imediată a aproximativ jumătate fi supuși riscului......
unor infecții din I
dintre locuitorii Statelor Unite Și
cauza lipsei spitalelor și personalu- I
ar distruge majoritatea covirșitoare lui medical pentru acordarea de ț
a unităților medicale și medica
asistență. In situația cea mai gravă i
mentelor, făcind imposibilă, prac — notează specialistul american — <
tic, acordarea de îngrijire medicală
se vor afla cele 5 milioane de per- *
pentru supraviețuitori, care vor fi
soane care vor suferi arsuri de di- i
verse grade. Aceasta, datorită fap- *
in cea mai mare parte grav răniți.
La fiecare 663 de persoane rănite
tului că aproape toate centrele din
in urma deflagrațiilor nucleare, se
S.U.A. specializate in tratarea arsu
menționează in studiu, va rămâne
rilor se află in marile orașe, care
in viață un singur doctor, și la
vor fi distruse de exploziile nu I
cleare.
fiecare 64 de bolnavi care au ne
voie de îngrijire va exista un sin
Raportul alcătuit de specialistul
gur pat de spital. Specialistul aamerican se constituit intr-un nou
merican a calculat că 80 la sută
și puternic argument in favoarea
din paturile de spital, din medi
eliminării hotărite, cit nu este
camente și aparatura medicală vor
prea tirziu, a tuturor armelor nu *
fi distruse de catastrofa nucleară.
cleare, pentru a se asigura omenirii
Se estimează că din totalul lo
cuitorilor S.U.A. vor supraviețui
perspectiva unei evoluții pașnice.

'•I

MRREfi BRITANIE: Noi acțiuni în sprijinul
dezarmării și păcii
strui submarine cu rachete nucleare la bord.
Traseul cursei trece prin apro- *
pierea bazelor militare americane
de pe teritoriul Marii Britanii. în
zonele respective urmează să fie I
organizate demonstrații antimilitariste cu participarea organizațiilor
locale ale partizanilor păcii.

LONDRA 3 (Agerpres). — La
Londra a luat startul „Cursa ciclistă a păcii", organizată de Mișcarea
pentru dezarmarea nucleară. Parti
cipants la cursă urmează să par
curgă pe șoselele Marii Britanii
aproximativ 400 km pentru a
ajunge la șantierele navale din co
mitatul Cumbria, unde se vor con-

I

JAPONIA: Se extinde mișcarea
împotriva armelor nucleare
TOKIO 3 (Agerpres). — Autori
tățile a trei suburbii ale orașului
Tokio — Musashi-Murayama, Kakubundzi și Tanashi — au hotărât
să proclame sectoarele respective
ale capitalei nipone drept zone
lipsite de arme nucleare. Declara
ții speciale în acest sens, care vor
fi date publicității de primarii
suburbiilor amintite la 6 august —
ziua comemorării bombardamentul lui atomic asupra orașului Hiroshi; ma — cheamă poporul japonez să
' lupte i pentru lichidarea stocurilor
de arme nucleare de pe glob.

r

Sub deviza „Femeile lumii tre
buie să se unească în fața pericolu
lui uriui război nuclear", la Tokio .
s-au deschis, vineri, lucrările unui ‘
seminar internațional al femeilor i
în problemele luptei pentru dezar- 1
marea atomică. Participă reprezen- i
tante ale Consiliului național de
legătură al organizațiilor loeale de ț
femei
(T.I.F.U.R.E.N.). precum și;
■
. delegate de peste hotare prezente'
la» Conferința pentru interzicerea *
bombei atomice și cu hidrogen,
care se desfășoară concomitent în
capitala Japoniei.

v
I
R. F. GERMANIA: Chemare Ia intensificarea
I
luptei împotrivă cursei înarmărilor
\ BONN 3 (Agerpres). — Inițiatorii Împotriva morții nucleare. Trage I
dia de la Hiroshima și Nagasaki
..Apelului de la Krefeld" al parti
\ zanilor păcii din R.F.G. au dat pu
la Koln, o declarație prin
\ blicității,
care ii cheamă pe compatrioți să-și
\ intensifice
eforturile in lupta pentru
.
ț
.
j

r

pace și dezarmare.
Apropiata comemorare a bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki — se spune in
declarație — trebuie să ne mobilizeze la noi acțiuni pentru pace,

poate să se repete, amploarea ei
fiind de o mie de ori mai mare avind în vedere că actualele rezer
ve de arme nucleare sint arhisuficiente pentru aceasta. Cursa înar
mărilor nucleare — se spune în
document — mărește pericolul de
război și împinge, lumea spre catastrofă.

î
i
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Manifestări consacrate
marii sărbători naționale
a poporului român

In diferite țări ale lumii se desfășoară manifestări consacrate Zilei
naționale a poporului român, aniversării revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944. Sint în
fățișate, cu acest prilej, marile realizări obținute de poporul român
in toate domeniile in anii construcției socialismului, îndeosebi in perioada de cind in fruntea partidului și a statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
nlment de la 23 August 1944. tn co
ROMA 3 (Agerpres). — în orașul
loanele sale este prezentată impor
italian Sulmona au fost inaugurate
tanța acestui act istoric, atit pentru
manifestările desfășurate sub ge
România, cit și pentru celelalte
nericul „Zilele culturii românești".
In cuvintul inaugural, viceprimastate din Europa, angajate în lupta
contra fascismului.
rul orașului, Bruno D’.masci, a sub
liniat contribuția majoră pe care
De asemenea, sint înfățișate rea
România,
președintele
Nicolae
litățile din România de azi, progre
Ceaușescu o aduc la eforturile visele realizate in cei 40 de ani, pre
cum și inițiativele românești con
zind soluționarea 'marilor probleme
ale lumii contemporane, evidenți
sacrate asigurării păcii și securi
ind propunerile și inițiativele ro
tății în Europa si in lume. Revis
mânești privind instaurarea unui
ta prezintă totodată documentul
climat de pace și colaborare. Vor
înaintat de tara noastră, din ini
țiativa
președintelui
Nicolae
bitorul a evocat semnificația eve
nimentului sărbătorit de poporul
Ceaușescu, la Conferința pentru
român, și s-a referit la relațiile
măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare in Europa.
tradiționale dintre România și
Italia.
PARIS 3 (Agerpres). — La Rouen,
BONN 3 (Agerpres). — In orașul
sub egida Asociației de prietenie
Dortmund a fost deschisă expoziția
„România—Normandie"
—
Ion
documentară „Imagini din România
Creangă, s-a desfășurat o seară de
poezie românească.
contemporană",
Sint expuse fotografii infățișind
Din creația marilor poeți români
aspecte de la cel de-al Xll-lea
clasici și contemporani au fost re
Congres al Partidului Comunist
citate versuri dedicate luptei po
porului nostru pentru libertate,
Român, precum și fotografii ce
ilustrează dezvoltarea dinamică a
pace și independență.
industriei și agriculturii romanești,
succesele obținute de poporul ro
LONDRA 3 (Agerpres). — tn or
mân in toate domeniile de activi
ganizarea Consiliului femeilor din
tate. Expoziția redă imaginea ciȚara Galilor și a Asociației de
torva din marile construcții ale
prietenie Marea Britanie-Romănia,
ultimilor ani, intre care Canalul
la Centrul de conferințe din Car
Dunăre — Marea Neagră, comple
diff a avut loc o manifestare de
xul hidroenergetic „Porțile de Fier",
dicată țării noastre.
Cu acest' prilej. Carmen Brookes,
metroul bucureștean.
președinta Comitetului filialei din
Președintele Societății pentru reBirmingham
a Asociației de priete
. lății cu străinătatea din landul Renie Marea Britanie-Romănia, a fă
nania de Nord — Westfalia, Ha
rold Koch, a evidențiat, in cuvintul
cut o amplă expunere privind is
toria milenară a poporului român.
inaugural, eforturile constructive
ale poporului român, a înfățișat
Au fost subliniate aspecte care de
finesc unitatea, continuitatea și la
aspecte ale relațiilor de prietenie
tinitatea
limbii și a poporului ro t
existente intre Românie și R.F.
mân.
Germania.
în acest context, s-a prezentat
semnificația actului istoric de la 23
STOCKHOLM 3 (Agerpres). —
August 1944 șl au fost evidențiate
La Stockholm a apărut revista „Ac
realizările obținute de România, in
tualități românești". editată de
Asociația de prietenie Suediatoate domeniile de activitate, în cei
România. Numărul inaugural al
40 de ani de dezvoltare liberă si in
dependentă.
4 revistei este dedicat marelui eve-

V.

___________

R.S.A
Demonstrații de protest împotriva
discriminării rasiale în școli
PRETORIA 3
(Agerpres). —
Ample mișcări de protest împotriva
sistemului de discriminare rasială
din invățămintul sud-african au avut
loc in. ultimele două săptămini in lo
calitatea Thabong. sittiată la 200 kilo
metri sud-vest de Johannesburg, lo
cuită de populație do culoare. După
cum relatează agenția Reuter, elevii
școlilor secundare au boicotat cursu
rile cerînd democratizarea . învățămîntului, suprimarea pedepselor
★ ]
DAKAR 3 (Agerpres). — Retragerea trupelor sud-africane din sudul Angolei s-a oprit în orașul
Ngivâ și nu există nici un indiciu
că operațiunea va fi reluată — in
formează agenția panafricană de
presă Pana. Este evident că, procedind așa. R.S.A. încalcă acordul de
la Lusaka. încheiat cu Angola, con-

corporale, creșterea nivelului
dării.
Acțiunile și demonstrațiile elevilor
au fost reprimate cu violență de po
litia rasistă, care a intervenit în re
petate rinduri, deschizînd focul asu
pra participanților, utilizînd grenade
c’tr gaze lacrimogene, bastoane de
cauciuc și cîini polițiști. Din surse
aid politiei sud-africane s-a anun
țat că 18 persoane au fost arestate,
mai multe fiind rănite.

★
form căruia trupele sud-africane
urmau să se retragă de pe teritoriul
angolez pînă la sfirșitul lunii mar
tie anul acesta —. scrie agenția
Pana.
Orașul Ngiva este capitala provin
ciei angoleze Cunene și se află la
aproximativ 40 km de frontieră.

GENEVA

CONTINUA PROCESUL
DE NORMALIZARE
A SITUAȚIEI INTERNE

Economic și Social al fi.fl.ll.
GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei
de-a doua sesiuni ordinare din acest
an a Consiliului Economic și Social
(ECOSOC) al O.N.U. In bilanțul
acestei sesiuni este consemnată
adoptarea mai multor documente
referitoare, intre altele, la situația
economică și socială mondială, com
paniile transnaționale, problema Na
mibiei și situația din Africa de Sud,
revitalizarea activității ECOSOC.
Președintele consiliului, Karl Fi-

BEIRUT 3 (Agerpres). — Moda
litățile de extindere a măsurilor de
securitate din cadrul programului
guvernului libanez de uniune națio
nală au continuat, la Beirut, prin
consultări intre Walid Joumblatt,
președintele
Partidului
Socialist
Progresist (druz), și Nabih Berri,
conducătorul mișcării șiite-Amal —
transmit agențiile internaționale de
presă. A fost abordată, cu acest pri
lej, și perspectiva redeschiderii prin
cipalelor șosele din țară.
Intre timp, operațiunile de reunificare a capitalei libaneze, prin des
ființarea liniei de demarcație între
sectoarele de est și vest, continuă.
Se apreciază că acțiunea presupune
eforturi susținute, avind in vedere
amploarea lucrărilor de deminare,
de înlăturare a baricadelor și forti
ficațiilor.

scher, remarca, tn discursul de în
chidere a sesiunii, convergența de
vederi evidențiată în privința nece
sității unei acțiuni .concertate în
abordarea situației economice și so
ciale' mondiale. ECOSOC a adoptat
in unanimitate o decizie prin care
se cere Adunării Generale a O.N.U.
să înscrie pe ordinea sa de zi pro
blema situației economice critice din
Africa, preluind și dezvoltind astfel
inițiativele întreprinse de consiliu la
sesiunea abia încheiată.

VIENA

Problema datoriilor externe în atentia
• ••
reuniunii O. N. U. D. i

i

Consultări în vederea
formării noului guvern
israelian
TEL AVIV 3 (Agerpres). — In
urma consultărilor care au avut loc
la Tel Aviv, in vederea formării
unui nou guvern, după alegerile ge
nerale de la 23 iulie, 60 de membri
ai Knessetului (din totalul de 120)
s-au pronunțat în favoarea desemnă
rii liderului Partidului Muncii,
Shimon Peres, în . funcția de premier.
Agențiile internaționale de presă con
semnează această evoluție, după con
sultările avute de președintele Chaim
Herzog cu șefii grupurilor politice din
forul legislativ. Conform Constituției,
președintele Israelului urmează să
anunțe, săptămîna viitoare, persona
litatea politică respectivă. în funcție
de șansele pe care Partidul Muncii
sau blocul Likud le vor avea de a
constitui un nou guvern, avînd în
vedere că nici una dintre cele două
principale formațiuni nu a obținut
majoritatea la ultimul scrutin elec
toral.

VIENA 3 (Agerpres). — In capitala
Austriei, delegați din cele aproxima
tiv 140 de state membre ale Orga
nizației Națiunilor ’ Unite pentru
dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.),
între care și România, continuă să
dezbată probleme ale cooperării in
dustriale și tehnico-științifice între
state și situația țărilor în curs de
dezvoltare.
In consens cu luările de poziție
consemnate pe diferite meridiane.

delegații acordă prioritate proble*
mei datoriei externe a țărilor în
curs de dezvoltare. care anulează
adesea eforturile lor, fonduri imen
se fiind deturnate de la destinația
lor firească — dezvoltarea — pentru
a acoperi dobînzile la împrumuturi.
Totodată, ei analizează implicațiile
măsurilor comerciale protecționiste
la care recurg țările occidentale pu
ternic industrializate asupra econo
miilor țărilor în curs de dezvoltare-

In favoarea instaurării unui climat de pace
in America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 3 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat
ziarului panamez „Matutino", mi
nistrul relațiilor externe al Republi
cii Panama, Oyden Ortega, a relevat
că negocierile inițiate de „Grupul de
la Contadora" au intrat într-o etapă
finală. în următoarele săptămini —
a spus el — guvernelor țărilor din
America Centrală urmează să le fie
prezentat un proiect general de tra
tat de pace in regiune.
Oyden Ortega a menționat că
acordurile la care trebuie să subscrie
țările din zonă se referă, între al
tele, la reducerea armamentelor,
desființarea și interzicerea bazelor
militare străine, retragerea consilie
rilor militari, distribuirea echitabilă
a bogățiilor, respectarea politicilor
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UN MEMBRU AL P.C.I. ALES
ȘEF AL JUNTEI DIN SARDINIA.
Parlamentul insulei italiene Sar
dinia l-a ales pe Emanuele Sanna,
membru al Partidului Comunist
Italian, ca șef al juntei regionale,
în alegerile locale de la sfirșitul
lunii iunie, pentru candidații P.C.
Italian și-au dat votul 28,7 la sută
din alegătorii din Sardinia.
DATORIA EXTERNA A SUE
DIEI s-a ridicat, la sfirșitul primu
lui semestru al acestui an. la
aproape 103 miliarde de coroane —
arată date oficiale publicate la
Stockholm. Presa suedeză apre
ciază că această situație reprezintă
o consecință a depresiunii generale
cu care sint confruntate economii
le țărilor din Europa occidentală și
a accentuării concurenței pe piețe
le internaționale.
MANIFESTAȚIE
ANTITERORISTĂ LA BOLOGNA. O mani
festație la care au participat peste

10 000 de persoane a avut loc la
Bologna pentru a marca împlinirea
a patru ani de la explozia de ori
gine teroristă din gara orașului,
care a dus la pieirea a 85 de per
soane si la rănirea a 200. A luat
cuvintul primarul orașului Bolo
gna, Renzo Imbeni (comunist), care
a arătat, între altele, că datorită
unor complicități si protecții cazul
nu a fost încă elucidat. Vorbitorul

economice naționale și a drepturilor
cetățenești.
CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). — In localitatea mexicană
Manzanillo s-a încheiat cea de-a
treia rundă de convorbiri între Ni
caragua și S.U.A., consacrate nor
malizării relațiilor bilaterale. Potri
vit agenției Nueva Nicaragua, dele
gația nicaraguană, condusă de mi
nistrul adjunct al relațiilor externe,
Victor Hugo Tinoco, și cea nordamericană, condusă de trimisul spe
cial al președintelui S.U.A. în Ame
rica Centrală, Harry Shlaudemați,
au examinat mecanismele procedu
rale ce vor fi stabilite pentru viitoa
rele convorbiri dintre cele două țări.

n

a amintit, totodată, că asemenea
atentate teroriste au mai fost co
mise la Milano și Brescia.
SPOLIEREA BOGĂȚIILOR NA
TURALE ALE NAMIBIEL O serie
de corporații vest-europene încalcă
recomandările Consiliului O.N.U.
pentru Namibia privind protecția
resurselor naturale ale acestui teri
toriu ocupat ilegal de rasiștii din
R.S.A. — se relevă intr-un raport
dat publicității la sediul O.N.U. din
New York. In ultimii șapte ani
ele au ciștigat, de pe urma bogă
țiilor subsolului Namibiei, peste
un miliard de dolari. Documentul
consideră necesară începerea unei
acțiuni în justiție in legătură cu
exploatarea minelor de uraniu din
Namibia.

Evoluția stației științifice „Saliut-7”
MOSCOVA 3 (Agerpres). —
Agenția T.A.S.S. informează că
Leonid Kizim, Vladimir Soloviov și
Oleg Atikov iși continuă zborul de
lungă durată la bordul stației ști
ințifice „Saliut-7". In ultimele zile,
programul de lucru al echipajului
a inclus cercetări geofizice și me
dicale, măsuri profilactice la bor
dul stației, pregătirea utilajelor și
aparatelor pentru viitoarele expe-

rimente. Conform sarcinilor trasate
de specialiștii din diferite domenii
ale economiei naționale, cei trei
cosmonauțl au efectuat observații
vizual-instrumentale asupra supra
feței U.R.S.S. S-a efectuat, de ase
menea, un experiment de stabilire
a,densității păturilor de aerosoli de
origine cosmică din atmosfera te
restră.
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21 Asigurarea urnii echilibru al raportului de forțe la niveluri tot mai scăzute
internaționale
Trebuie să se pornească ele la principiul - pe care toate sta
tele îl doresc - de a se asigura un echilibru al raportului de forțe,
dar acest echilibru să fie realizat nu prin noi armamente și rachete
nucleare, ci prin diminuarea și reducerea celor existente la un nivel
cît mai scăzut.

NICOLAE CEAUȘESCU
în analizele de o deosebită valoanosre științifică făcute de partidul
,______ ___
tru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu
asupra situației internaționale se re
levă că, in condițiile^ accentuării con
tradicțiilor între diferite state și gru
pări de state, ale intensificării fără
precedent a cursei înarmărilor, in
special nucleare, ale reașezărilor pro
duse in raportul de forțe pe arena
mondială, in sensul unei mai mâți
diversificări a centrelor de putere,
apare stringentă necesitatea unei abordări noi a căilor de realizare a
echilibrului militar.
Este meritul incontestabil al pre
ședintelui României socialiste de a fi
promovat pe arena internațională, cu
vigoare și realism, o viziune nouă gsupra problematicii raporturilor de
putere militară și echilibrului militar,
de a fi impus atenției comunității in
ternaționale teze și idei menite să
ducă la o soluție constructivă in
structurarea acestor raporturi con
formă cu interesele securității și pă
cii, în întreaga lume.

Orientarea spre „echili
brul în sus" — un stimulent
a| cursei înarmărilor. Tara
noastră pornește de la realitatea că
— indiferent de formulările sau ter
menii folosiți, ca echilibru de forțe,
balanță militară, echilibru militarstrategic, echilibrul raportului de for
țe etc. — categoria respectivă exclu
de sensul de superioritate militară.
Superioritatea militară creează pre
mise pentru a se recurge la forță ar
mată. în speranța că în acest fel ini
țiatorul unei acțiuni militare ar putea
obține ciștig de cauză. în clasica sa
lucrare „Despre război", Clausewitz
afirma, încă din secolul trecut, că su
perioritatea strategică „trebuie să fie
considerată ideea fundamentală", că

ea „trebuie să fie căutată întotdeau
na". In opoziție cu această concepție,
în viziunea românească echilibrul
strategic definește acele condiții de
relativă stabilitate, de natură a nu
oferi avantaje nici uneia din părți.
Așa cum țara noastră a arătat nu o
dată, ca urmare a proceselor ce au
avut loc in anii postbelici, problema
raportului de forțe, a echilibrului se
pune mai pregnant intre marile ‘ pu
teri nucleare, precum și intre prin
cipalele alianțe militare — N.A.T.O. și
Tratatul de la Varșovia.. După cum
dovedesc evenimentele, evaluarea si
tuației — echilibru sau dezechilibru
— proces dificil prin natura sa. s-a
complicat deosebit de mult datorită
tendinței de a.se acredita ideea exis
tenței unor „decalaje" în raportul
de forțe, urmărindu-se, în acest fel,
justificarea unor noi măsuri de înar
mare. Adeseori, diferite studii, anali
ze, rapoarte fac evaluări ale rapor
tului de forțe utilizînd în așa fel in
dicatorii de bază (forțe convenționa
le, forțe nucleare, forțe maritime,
tehnologie militară etc.) îneît să se ar
gumenteze „necesitatea" unor creș
teri ale capacităților militare, a spo
ririi cheltuielilor destinate forțelor
armate. A devenit, din păcate, una
din manifestările curente tendința
de a se invoca „disparități", „rămineri în urmă" pentru ca pe această
bază să se caute „reechilibrări în
sus", prin accentuarea competiției ar
melor, mai ales in domeniul nuclear.
Or. asemenea aprecieri nu cores
pund realității. Secretarul general al
partidului nostru a arătat, în repeta
te rinduri, că în prezent nu se poate
vorbi de un decalaj militar între
Vest și Est sau intre N.A.T.O. și
Tratatul de la Varșovia, avînd in ve
dere că in arsenalele atit ale unei
părți cit și ale celeilalte există su
ficient armament, în primul rînd nu
clear, pentru a preface nu o dată, ci
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de multe ori întreaga planetă intr-un
deșert de cenușă ! De fapt, așa cum
demonstrează însăși viața, prezenta
rea deformată, exagerarea unor de
calaje nesemnificative in evaluarea
raportului de forțe, mai ales in con
dițiile neîncrederii, suspiciunii și
animozității crescînde ce se mani
festă in viața internațională nu fac
decit să alimenteze tendințele spr.e
realizarea unor echilibre tot mai „in
sus".
Practic, așa cum a arătat, în repe
tate rînduri, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, așa cum se relevă in do
cumentele partidului și statului nos
tru, are loc un proces de „acțiunereacție", care face ca Ia o inițiativă
de consolidare militară sau de dobindire a unor avansuri tehnologice de
către o parte, cealaltă să aibă o re
acție supradimensionată — ceea ce
atrage, la rindul său, o replică de
același gen. Ca urmare, se constituie
o „spirală infernală" a înarmărilor,
care impulsionează sporirea continuă
a arsenalelor militare, provoacă de
stabilizări, creează grave amenințări
pentru pace.
în opinia țării noastre, deosebit de
nocivă se dovedește a fi orientarea
îndreptată spre realizarea unui „echi
libru in sus" între diferitele tipuri
de mijloace de atac atomic — stra
tegice, cu rază medie de acțiune,
tactice — de care dispun marile pu
teri nucleare — fără a se lua in cal
cul și efectele distrugătoare ale aces
tui armament, infinit mai mari — de
pină 'la- IO3 (100 de milioane de ori !)
— față de armamentul convențional.
S-a ajuns Ia situația absurdă a creă
rii unei capacități de „supraucidere",
evaluată la trei tone de exploziv
convențional pentru fiecare locuitor
al Terrei, care poate fi astfel ucis
nu o singură dată, ci de n ori!
Dar căutarea unui echilibru „în
sus" nu numai că duce la o creștere

cantitativă a armamentelor, inclusiv
perfecționarea lor calitativă, ceea ce
înseamnă creșterea continuă a puterii
lor distructive, dar subminează tot
mai mult pacea, prin faptul că sti
mulează extinderea cursei înarmări
lor in noi și noi sfere și domenii.
Tocmai printr-un asemenea proces
s-a ajuns de la fabricarea bombei atomice la fabricarea celei cu hidro
gen, la conceperea bombei cu neu
troni ; în prezent a ajuns la ordinea
zilei problema cursei înarmărilor
și in spațiul cosmic ; în virtutea ace
luiași proces, există tendința de a se
diversifica panoplia armelor chimice,
se întreprind cercetări asidue in
domeniul armelor ecologice, meteo
rologice și al altor sisteme cu uriașă
putere de distrugere. Cu alte cuvin
te, orientarea spre stabilirea Ia
praguri tot mai ridicate a echilibru
lui de forțe reprezintă un factor de
multiplicare s-ar putea spune in pro
gresie geometrică a cursei înarmări
lor.

O concepție nouă, profund
realistă Pericolele pe care le
creează pentru omenire uriașa forță
de distrugere acumulată impun cu
maximă urgență o altă abordare a
echilibrului de forțe, a căilor de rea
lizare a lui. Manifestînd un înalt
simt al răspunderii față de soarta
păcii, a înseși civilizației umane, to
varășul
NICOLAE
CEAUȘESCU
arăta : ..Trebuie să se pornească de
la necesitatea păstrării unui echili
bru între cele două blocuri militare,
dar acest echilibru să se realizeze nu
prin dezvoltarea armamentelor, ci
prin reducerea lor la un nivel cit
mai scăzut, în primul rînd a arma
mentelor nucleare. Aceasta răspunde
intereselor țărilor din cele două
blocuri militare, cît și intereselor în
tregii lumi".
Avantajele acestei concepții sint
ușor de dedus. Practic, realizarea
unui echilibru „în jos" ar constitui
o primă măsură concretă pe linia de
zarmării. Un asemenea pas ar însem
na dezafectarea efectivă a unor arme
și armamente, ceea ce ar echivala cu
începutul atit de mult dorit al unui
proces de dezarmare. Or, nu încape
îndoială că un astfel de început ar
deschide drum unor măsuri și mai
ample, și mai substanțiale, de natură

să contureze perspectiva unei lumi
fără arme și războaie.
In același timp, trecerea la un
echilibru „în jos" ar reprezenta o
primă verigă în direcția înghețării și
apoi a diminuării cheltuielilor mili
tare, care in prezent se apropie de
suma fabuloasă de 1 000 miliarde do
lari. Iar prin înghețarea și diminua
rea cheltuielilor militare s-ar elibera
însemnate fonduri și resurse în ve
derea dezvoltării, ceea ce, in con
dițiile actualei crize economice mon
diale, ar avea multiple efecte bene
fice asupra tuturor statelor.
în mod evident, această concepție
asupra echilibrului „in jos" impune
să se evalueze cu obiectivitate și lu
ciditate raportul de forțe real intre
cele două părți, ținind seama de forța
de distrugere nucleară de care dis
pune fiecare și de efectele ei plane
tare. O atare necesitate este sus
ținută de concluziile a numeroa
se studii întreprinse pe plan internațional. Astfel : raportul „comisiei independențe asupra problemelor dezarmării și securității" (Comisia Olof Palme), care a
inclus 17 specialiști proeminenți, in
clusiv din Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite, subliniază că, in decursul
anilor, cele două părți au pus la
punct numeroase generații de arme
in momente diferite, ceea ce creează
condiții pentru o interpretare subiec
tivă. „Se poate crea impresia —
menționează raportul — că una din
părți a luat un avans asupra celeilal
te : totul depinde de anul luat ca
referință și dacă se iau ca element
de comparație capacitățile actuale
sau cele proiectate. Această lipsă de
concordantă cronologică servește
pentru a justifica programele de
înarmare nucleară".
Intr-adevăr, datele furnizate de in
stitutele de cercetare specializate de
monstrează că in urma intensificării
continue a înarmărilor cele două
mari puteri nucleare dispun de capa
cități în .măsură să distrugă, fiecare,
de cel puțin 10 ori omenirea.
Potrivit datelor publicate de
S.I.P.R.I., forța nucleară strategică
existentă astăzi în lume însumează
circa 4 490 vectori, cu 18 460 focoase
și o putere distructivă de 10 144 megatone — echivalentă cu peste 780 300
bombe de tipul celei de Ia Hiroshi
ma ! In condițiile de existență a

unei asemenea forțe, așa cum, pe
bună dreptate, relevă România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu,
a avea în plus sau în minus, în Eu
ropa, citeva sute de rachete cu rază
medie de acțiune, citeva mii de mili
tari, anumite cantităti de tancuri, tu
nuri sau alte arme convenționale nu
poate provoca un dezechilibru fla
grant. Merită reținut in acest sens
avertismentul savantului american
Carl Sagan că numai cu 1,4 la sută
din totalul focoaselor nucleare existente poate fi practic distrusă întreaga planetă, se poate instala o „iarnă
nucleară" cu consecințe catastrofale
asupra ansamblului biosferei — in
aceste condiții nici un considerent de
„echilibru" nemaiputînd să justifice
amplasarea de noi rachete în Europa
sau dezvoltarea celor existente.

„Echilibrul în jos“ — solu
ție în conformitate cu intere
sele vitale ale popoarelor.
Acestea fiind realitățile, interesele
reale de securitate ale popoarelor eu
ropene impun, in viziunea profund
umanistă a României, a președinte
lui ei, să se oprească desfășurarea
rachetelor americane și, totodată,
să se oprească aplicarea contramăsur
rilor anunțate de Uniunea Sovietică
și să se ajungă la un acord care să
deschidă calea realizării treptate a
unei Europe fără nici un fel de arme
nucleare.
Desigur, existența unei atmosfere
de încordare, de neîncredere con
stituie un factor care favorizează
orientarea spre echilibrul „in sus",
care. Ia rindul ei, sporește, ca intr-un
cerc vicios, în măsură și mai mare,
tensiunea și neincrederea între state.
Or, poziția României in sprijinul
realizării unui echilibru la praguri
tot mai scăzute are tocmai menirea
să dueă la atenuarea tensiunii, să
deschidă calea unui climat de rela
xare și destindere, să creeze condi
țiile pentru sporirea încrederii între
state.
Adevărul inexorabil că înarmările
produc insecuritate, că numai echi
librul „in jos" este de natură să
creeze climatul de pace și securitate
necesar — adevăr susținut cu vigoa
re și consecvență de România, prin

glasul președintelui său — își gă
sește multiple confirmări internațio
nale. Astfel, încă in documentul final
al sesiunii speciale din 1978 a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate
dezarmării, adoptat prin consens de
toate statele membre ale acestei or
ganizații. se menționează că a sosit
momentul „să se realizeze securita
tea prin dezarmare" și că in acest
sens trebuie să se acționeze pentru
.... asigurarea menținerii unei securi
tăți nediminuate, concomitent cu aducerea armamentelor si a forțelor
militare la nivelul cel mai scăzut
posibil".
Deoarece cerința unui echilibru
militar, în special nuclear, are impli
cații globale, soluțiile trebuie, evi
dent, să corespundă nu numai cri
teriilor posesorilor acestor arme, ci
și intereselor întregii umanități. în
acest scop, România a propus, cum
se știe, mai multe formule organiza
torice prin care toate țările europe
ne să-și aducă contribuția la soluțio
narea problemei eurorachetelor.
Inversarea actualului, curs al înar
mărilor, declanșarea unui proces de
descreștere a lor pină la nivelul zero
implică excluderea spectrului folo
sirii forței in viața internațională,
renunțarea la ideea dobindirii unor
avantaje unilaterale, a superiorității
militare și, in general, la toate actele
de violență armată. In împrejurările
mondiale deosebit de grave create as
tăzi. România, președintele Nicolae
Ceaușescu adresează tuturor șefilor
de state și guverne, tuturor oameni
lor politici apelul de a da dovadă de
luciditate,,de responsabilitate față de
destinul umanității, de a manifesta
voința politică necesară pentru a se
depăși neîncrederile, suspiciunea și
de a se ajunge la soluții constructive.
Realizarea unor pași in direcția
stopării și diminuării înarmărilor, a
situării echilibrului militar la niveluri
tot mai scăzute ar contribui substan
țial, in această viziune profund uma
nistă, la însănătoșirea climatului in
ternațional, ar favoriza adoptarea unui vast ansamblu de măsuri în ve
derea realizării unei securități egale
pentru toate națiunile, salvgardării
bunului suprem, pacea, existența li
beră și demnă a popoarelor.

Dr. Traian GROZEA.
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