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Răspuns entuziast la chemările și îndemnurile 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

RAPORT MUNCITORESC IN PRAGUL MARII SĂRBĂTORI
Zi de zi, pe măsură ce ne apropiem de marea sărbătoare națională 

de la 23 August, corespondenții „Scînteii" transmit vești despre tot mai 
multe și mai impresionante fapte ale muncii și hărniciei în toate dome
niile de activitate. Consemnate la panoul de onoare al întrecerii socia
liste, ele se constituie în cel mai frumos omagiu cu care întregul nostru 
popor cinstește cele două mari evenimente politice ale anului - ani
versarea a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al Xill-lea al partidu
lui. intr-o atmosferă de puternică însuflețire, colectivele muncitorești ac
ționează cu energie și dăruire, cu abnegație și spirit revoluționar pentru 
realizarea exemplară a planurilor și angajamentelor, pentru ca bilanțul 
împlinirilor socialiste să fie tot mai bogat, pe măsura epocii pe care 
o trăim și pe care o numim, cu mîndrie patriotică, „Epoca Ceaușescu", 
cea mai rodnică perioadă din întreaga istorie a patriei.

Un nume nou în indus
tria minieră : cariera Jilț- 
Nord. Din GOR.T. Corespondentul 
nostru Dumitru Prună insistă să-l 
Înscriem primul la cuvînt. De ce 
primul ?

— Pentru că și vestea pe care o 
am este de primă importantă : au 
inceput lucrările de deschidere la 
o nouă carieră minieră de-, supra
față, Jilț-Nord. în legătură cu iicest: 
eveniment, l-am rugat pe inginerul 
Nicolae Alecu, directorul întreprin
derii miniere Jilț, să facă pentru 
cititorii „Scînteii" cîteva precizări.

— îl ascultăm.
— începerea lucrărilor de deschi

dere a carierei Jilț-Nord nu consti
tuie un simplu act inaugural. Pen
tru a ajunge aici a trebuit să des
fășurăm o amplă activitate geologi
că și minieră, de amenajare și 
pregătire a treptei de cxcavare. 
Totodată, am asigurat montarea 
primei ' capacități productive — 
uriașul excavator cu rotor tip 
1 400, cu care lucrăm acum la 
descopertare. Vrem să ne înde
plinim întocmai ăngăjâmdntul pe 
care ni l-am luat fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și anume ca 
încă din anul viitor să extragem 
cărbune din această zonă.

Să reținem deci data de 1 au
gust 1984. O zi din epopeea bătăliei 
pentru independenta energetică a 
patriei. Ziua în care s-a semnat 
„certificatul de naștere" al unei 
noi unități miniere pe pâmintui 
României socialiste.

Productivitate înaltă, efi
ciență pe măsură. Tot Primul 
a tinut să transmită ieri și Con
stantin 'Căpraru din județul PRA
HOVA, prezent tot printre mineri, 
la Filipeștii de Pădure care au de
pășit indicatorul productivității ■ 
muncii cu peste 5 000 de lei pe fie
care miner. Vă interesează și cu ce 
cheltuieli scot ei cărbunele ? No
tați : cheltuielile materiale la fie
care 1 000 de lei productie-marfă 
sint mai mici cu 45 de lei. E o 
realizare, nu 1

— Este. Așa cum este și aceea a 
colectivului de la întreprinderea 
mecanică pentru petrol din Găești 
— intervine pe fir Gheorghe Ma
nea din județul DÎMBOVIȚA. în 
numai un an de zile, de cind s-a 
profilat pe producerea de utilaj pe
trolier și pe executarea de repara
ții la schele de producție și foraj, 
întreprinderea a’ devenit o prezență 
activă în acest domeniu. După cum 
am aflat de la inginerul loan 
Mafiei, directorul întreprinderii, 
planul pe acest an este. îndeplinit, 
pină acum, cu o lună în avans, iar 
productivitatea a fost depășită cu 
3 500 lei pe fiecare om- al muncii.

Constructorii Deltei. Că 
mirifica Deltă a Dunării va deveni 
și un mare perimetru agricol al 
tării nu mai constituie de acum o 
noutate — își începe relatarea Ne- 
culai Amihulesei din județul TUL- 
CEA. Se știe că. pină in 1990, apro
ximativ 97 000 hectare din Deltă 
vor fi smulse apelor și introduse în 
circuitul agricol. Din amplul pro
gram de amenajare și exploatare 
completă a Deltei Dunării, adoptat 
cu un an în urmă din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cea 
mai mare'parte a lucrărilor se află
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August, suprem izvor
Izvor curat cu veșnică durată 
Pentru deschideri largi zămislitor 
Din August se pornise dintr-o dată ; 
Și-i fluviu azi prin forța tuturor.

Cu valul care-i flacără-n amiază 
Și în lumină floarea o animă, 
Partidul e mereu o stea de pază 
Prin adevăr, voința unanimă.

Unind depline sevele-n mișcare 
Al țării fiu, conducătorul brav, 
A înnoit a neamului lucrare
Cu verbul său înflăcărat și grav.

Și-a așezat în suverane steme
Istoria cu chip strălucitor
Trăind intens prefacerile-n vreme 
Printr-un destin de țară și popor.

Pavel PEREȘ

în construcție. în incinta agricolă 
„1 Mai", cea mai mare amenajare 
de acest fel din Deltă, se cultivă in 
prezent cu cereale și plante tehni
ce aproape 21 000 hectare.

— Concret, cu ce noutate se pre
zintă în această săptămînă con
structorii Deltei ?

— Noutatea ne-o prezintă tova
rășul Marin Nițu, directorul ge
neral al Centralei Delta Dunării.

— în această săptămînă au în
ceput lucrările de amenajare și în 
alte zone ale Deltei. Este vorba de 
incintele agrțcole Babina. Cernovca. 
Sireasa și Carasuhat, care vor în
suma 14 300 hectare. Constructorii 
Deltei se întrec pe ei înșiși prin 
rezultatele pe care le obțin si prin 
care demonstrează, la modul cel 
mai concret cu putință, că ținutul 
de la gurile Dunării poate oferi 
țării, nu numai stuf și pește, ci și 
produse agricole. Recoltele bune 
de orz și grîu obținute în acest an 
în Deltă le-au întărit convingerea 
și le-au sporit energia cu care ac
ționează.

Premiere tehnice cu per
formanțe superioare. Din ju* 
dejul MUREȘ, co.respppdeptul nos
tru, Gheorghe Giurgiu, ne trans
mite :

— Mă aflu la cunoscuta între
prindere „Metalotehnica" din Tîrgu 
Mureș. Am fost martor la începerea 
fabricației de serie și la expedie
rea unui nou tip de mașină de cu
sut industrial, de fapt un utilaj de 
înaltă tehnicitate, care • Se aducea 
pînă acum din import. După cum 
ne-a informat tovarășul dr. ing. 
Koloszvari Zoltan. noul utilai a 
fost proiectat de specialiștii români 
și are performanțe la nivelul celor 
mai bune produse similare pe plan 
mondial.

Tot la expedierea către beneficiar 
a unei mașini realizate in premieră 
a fost prezent și Nicolae Mocanu 
din județul BRAȘOV. Mașina a fost 
realizată la întreprinderea de uti
laj chimic din Făgăraș, de unde ne 
și face legătura cu inginerul loan 
Filcescu, șeful secției mașini și uti
laje, care ne spune :

— Este o mașină complexă pen
tru industria cauciucului, mai exact 
spus, o mașină de reșapat anvelope 
pentru' autocamioane. Colectivul 
nostru a realizat-o pe baza unei 
concepții originale românești, ma
șina fiind proiectată de Institutul 
de proiectări pentru industria chi
mică din București. Este o mașină 
cu un foarte ridicat grad de tehni
citate, întregul ei ciclu de lucru 
fiind comandat de un programator 
electronic.

Cu premiere'tehnice ale săptămî- 
nii se înscriu și metalurgiștii din 
Beclean, județul BISTRIȚA-NA- 
SAUD, de unde ne transmite 
Gheorghe Crișan :

— Specialiștii de aici au conceput 
și realizat un original sistem de 
recuperare a căldurii sirmei lami
nate, prin care se asigură acum 
întregul, necesar de apă caldă pen
tru întreprindere. Eficiența : im
portante . cantități de combustibil 
economisit. Și tot ei au realizat un 
sistem de spălare a magistralelor 
de aer comprimat, care reduce du
rata acestei operații de la 6 zile la 
numai... 6 ore !

Cartierele de azi, cit ora- 
saIa Ha lori Scriam in ziarul
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nostru de vineri. 3 august, că nu
mai modernul cartier „Craiovița 
nouă" are acum tot atîția locuitori 
cit avea întregul oraș Craiova în 
1944. Ieri, corespondentul nos
tru pentru județul DOLJ, Ni
colae Băbălău, ne dă o nouă 
veste : în zona centrală a Craiovei 
a fost montat apartamentul cu nu
mărul 45 000, toate realizate pină 
acum de către o mare și modernă 
fabrică de case — întreprinderea 
de prefabricate din beton din lo
calitate, creație a anilor de mari 
ctitorii de după Congresul al IX-lea 
al partidului. Pe baza indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, în timpul vizitei de lucru 
efectuate în întreprindere, a crescut 
de la un an la altul gradul de in
dustrializare a construcției de lo
cuințe.

Din județul GALAȚI, corespon
dentul nostru Dan Plăeșu ne 
anunță că, în aceste zile, alte 100 
de familii de oameni .ai muncii 
s-au mutat în. apartamente noi, 
confortabile. ’

— Numai în ultimii trei ani — a- 
daugă el — în județul Galati s-au 
construit mai multe apartamente 
decît intr-un întreg deceniu și ju
mătate dinainte de anul Congresului 
al IX-lea al partidului. Întreaga 
populație a orașului Galați din 1945 
ar putea încăpea azi in numai două 
din. noile sale cartiere — „Aeroport" 
și „Dunărea", ultimul fiind un ade
vărat „oraș în oraș", cu peste 60 000 
de locuitori.

— Nici constructorii din județul 
BACAU, intervine Gheorghe Baltă, 
nu se lașă mai prejos. Pentru ei, 
noutatea săptămînii înseamnă atin
gerea cifrei de 2 000 de apartamen
te înălțate îrriieeșt an, cu 585 mai 
rtiulte decît prevederile planului 
la zi.

Petre POPA

întreprinderea de aparate de măsură și control este una dintre modernele unități economice apărute pe harta 
municipiului Vaslui în perioada de puternic avint inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului

Citiți IN PAGINA A ll-A un reportaj de la Vaslui. Foto : E. Dichiseanu

Deplina egalitate în drepturi 
pentru toți fiii patriei - victorie de însemnătate 

istorică a politicii partidului nostru
Este un adevăr bine cunoscut. în 

tot ceea ce s-a înfăptuit în cele 
patru decenii de viată liberă și inde
pendentă, care au trecut de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă din august 1944, se incor
porează munca devotată, plină de 
abnegație și patos revoluționar, a 
clasei noastre muncitoare, a țărăni
mii și intelectualității, a tuturor fii
lor țării, care, fără deosebire de na
ționalitate. strîns uniți în jurul parti
dului. a secretarului său general, 
acționează cu forțe sporite pentru a 
da viață mărețelor obiective cuprinse 
în Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. Uni
tatea de voință și acțiune a întregu
lui nostru popor, devenită forță 
motrice a dezvoltării societății ro
mânești de astăzi. își are izvorul 
nesecat și rădăcinile adinei în poli
tica partidului nostru de rezolvare a 
problemei naționale, a cărei neabă
tută înfăptuire, măi ales in ultimele 
două decenii, asigură reala egalitate 
în drepturi. în toate sferele vieții 
materiale și spirituale, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

Inspirator și promotor al acestei 
politici, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, de al cărui

REȘIȚA

Noua tinerețe a celei mai vechi 
vetre de oțel românesc

In România celui de-al 40-lea an al libertății noastre, industria se 
află „la ea acasă", intr-un răstimp istoric extrem de scurt, țara sortită 
odinioară să rămînă „eminamente agricolă" ți-a deschis energic, prin 
ințeleapta politică de industrializare socialistă a partidului comunist, 
largi magistrale de dezvoltare, indeosebi in ultimele două decenii — 
perioadă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres - sub încercata con
ducere a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, această operă măreață, care a schimbat din temelii înfă
țișarea țării, constituie capitolul cel mai strălucit scris’ cu litere de aur 
în noua cronică a patriei.

începutul a fost greu, nemăsurat de t greu. Orașe și sate distruse 
în incleștarea cu dușmanul fascist, uzine și fabrici grav afectate de 
război... Cu marea speranță a unui viitor luminos în suflet, țara în
treagă și-a suflecat mînecile la chemarea comuniștilor, înflăcărată de 
idealul unei lumi mai bune și mai drepte, prosperă pentru toți cei ce 
muncesc, in această bătălie pașnică a reconstrucției, Reșița, vatră de 
oțel de două veacuri la apa Bîrzavei, s-a aflat in primele rînduri. 
Bătrîna Reșiță, prin oamenii ei minunați - furnaliști, oțelari, construc
tori de mașini - și-a făcut atunci cu prisosință datoria muncitorească, 
luind apoi parte, cu energii noi, sporite prin muncă exemplară, la 
impetuosul proces al construcției socialiste, care a aprins luminile in
dustrializării întregii țări. Oțelul de Reșița se regăsește astfel în con
strucția marilor și modernelor platforme industriale de pe întreg cu
prinsul țării ; oțelul de Reșița se regăsește sub forma turbinelor elec
trice instalate in majoritatea centralelor termo și hidroelectrice ale 
patriei ; focurile cuptoarelor de la Reșița au aprins focul cuptoarelor 
la Hunedoara, Galați, Tirgoviște și Călărași.

Prin toate acestea, cea de-a doua tinerețe a Reșiței își trage forța 
din epoca celor mai cutezătoare înfăptuiri din întreaga istorie a Româ
niei, „Epoca Nicolae Ceaușescu".
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nume se leagă cea mai fertilă pe
rioadă din istoria multimilenară a 
României, perioadă intrată în con
știința tuturor fiilor și fiicelor pa
triei. români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, drept „EPOCA 
CEAUȘESCU", abordind problema 
națională, arăta : „Una din rna-

SZASZ losif 
prim-secretor ol Comitetului județean 

Harghita al P.C.R.

rile cuceriri ale orînduirii noastre 
socialiste este asigurarea deplinei 
egalități în drepturi pentru toți ce
tățenii și fiii patriei noastre camune 
— Republica Socialistă România. So
lutionarea. pe baza principiilor so
cialismului științific, ale marxismu
lui, în mod democratic, revoluțio
nar a problemei naționale în tara 
noastră a lichidat pentru totdeauna, 
odată cu asuprirea de clasă bur- 
ghezo-moșierească și asuprirea na
țională de orice fel. Socialismul a 
asigurat și asigură manifestarea de
plină a personalității umane a fie
cărui cetățean, înfăptuind în viată 
adevărata egalitate a tuturor oame
nilor muncii, in toate domeniile de 
activitate". Sint cuvinte ce redau, 
sintetic, o realitate a societății româ
nești contemporane, una dintre cele 

mai de preț cuceriri dobîndite în 
anii noștri de dezvoltare liberă. în
scrisă în Constituția țării, și tradusă 
cu consecvență in viața de fiecare 
zi : asigurarea și garantarea dreptu
rilor fundamentale egale pentru toți 
cetățenii, fără deosebire de naționa
litate. Aceasta se exprimă în primul 
rînd în asigurarea, in condiții de de
plină egalitate, a dreptului la mun
că și la retribuție egală la muncă 
egală, in conformitate cu principiile 
de retribuție socialistă ; in dreptul 
la. învățătură și gratuitatea invăță- 
mintului, care oferă cetățenilor de 
altă naționalitate posibilitatea reală 
de a învăța in limba maternă ; in 
condițiile materiale create pentru 
desfășurarea unei activități cultural- 
artistice și literare in limbile na
ționalităților conlocuitoare ; in parti
ciparea și deplina egalitate a oame
nilor aparținînd naționalităților con
locuitoare la conducerea societății, 
producției, a tuturor domeniilor de 
activitate, in toate organismele poli
tice, de stat, economice și sociale.

în centrul politicii generale a parti
dului și statului nostru se situează 
cu consecvență consolidarea, pe plan 
economic, a bazei materiale a egali
tății in drepturi a tuturor cetățeni
lor țării, materializată in politica de 
dezvoltare armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul' țării.
(Continuare în pag. a IV-a)

SECERIȘUL GRIULUI
întreaga recoltă - cit mai repede strinsă 

și cu maximă grijă depozitată!
Secerișul griului intră în stadiul 

final. Recolta de pe trei sferturi 
din suprafața cultivată cu această 
valoroasă piantă cerealieră a fost 
strinsă și, în cea mai mare parte, 
pusă la adăpost in silozuri și ma
gazii. Constituie o realizare de 
seamă că și în condițiile mai grele 
de lucru din această vară deter
minate de ploi, datorită muncii • 
harnice a mecanizatorilor, coopera
torilor, a celorlalți lucrători din

la ultimul suie, 
pusă la adăpost, 
narea 
sate este necesar sa _ _______
lucrările de condiționare a griului 
orin lonătare. astfel incit in maga
zii si silozuri să fie depozitat nu
mai grîu uscat, de cea mai bună 
calitate.

veniti iii 
să li se 
condiții 

de lucru, 
incit cu 
combină 
realizeze

agricultură. a 
măsurilor organi
zatorice si tehni
ce luate de orga
nele si organiza
țiile de partid, 
consiliile dodu- 
lare si conduceri
le unităților agri
cole. producția de 
griu -<• piinea tă
rii — din nume
roase judele a 
fost recoltată si 
inmagazinată.

Aceleași efor
turi trebuie de
puse. in conti
nuare. pentru ca 
Si restul produc
ției care se află 
la această dată in 
lanuri — este vor
ba de peste 
580 000 hectare — 
să fie strinsă si 
depozitată 
jă. Am 
spune că 
stringer ea 
tei de pe 
suprafață, 
indeosebi 
detele din 

nordul

cu gri-
putea 

pentru 
recol- 

această 
situată 
în iu- 
centrul 

si nordul tării, 
este nevoie să se 
muncească cu si 
mai multă stăru- 
intă si răspunde- 
re spre a se evi- 
ta orice pierderi. 
Explicabil de ce. feMMKBg 
Precipitațiile a- 
bundente din. ul
tima perioadă au determinat în
mulțirea buruienilor din lanuri, 
ceea ce îngreunează mult munca 
mecanizatorilor, iar in unele locuri 
face imposibilă folosirea mijloace
lor mecanice, fiind necesară inter
venția cosașilor și a secerătorilor.

Nici un efort nu trebuie precu
pețit pentru a stringe și pune ne-

țării. Esențial este 
ca atît combină
rilor locali, cit si 
celor 
sprijin 
asigure 
optime 
astfel 
fiecare 
să se 
randamente supe
rioare.

După cum se 
știe, in județele 
in care recoltarea 
griului este întâr
ziată. uncie la
nuri sint culcate 
de oloi sau infes
tate de buruieni. 
Comisii de spe
cialiști au stabi
lit modalitățile de 
recoltare a aces
tora — in două 
faze sau manual, 
cu ajutorul coa
selor si secărilor. 
Important este 
ca. in aceste zile 
hotăritoare pen
tru încheierea se
cerișului. organi
zațiile de partid 
do la sate, consi
liile populare si 
cadrele de condu
cere din unitățile 
agricole să asigu
re participarea la 
seceris a cit mai 
multi oameni, 
astfel incit întrea
ga recoltă, pină 

să fie strinsă si 
Tot prin partici- 

activă a locuitorilor de la 
fie efectuate

întirziat la adăpost întreaga re
coltă. Fiecare zi, fiecare oră bună 
de lucru trebuie folosite acum din 
plin pentru a grăbi recoltarea. Și 
aceasta cu deosebire în județele 
Vaslui, Iași, Botoșani, Cluj, Mureș, 
Alba, Sălaj, Satu Mare, unde griul 
este copt și orice amîriare a lucră
rilor poate duce la pierderi irecu
perabile de recoltă, ceea ce nu tre
buie admis sub nici un motiv. Dar 
și în județele unde vegetația griu
lui este mai întirziată — Brașov, 

^Covasna, Harghita și Suceava — de

CONSTRUCTORUL
DE... ENERGETICIENI
Există în epopeea construcției 

socialiste atitea fapte impresionan
te incit se pot scrie enciclopedii 
întregi. Cel asupra căruia ne 
oprim astăzi face parte din multele 
de acest fel.

...1972. Pe harta economică a 
țării, intr-un cimp gol pe care nu 
creșteau nici. măcar ciulini, își 
inălța semeața siluetă cea mai 
mare termocentrală pe cărbune- 
lignit a țării. Cea de la Rovinari, 
cu o putere instalată de 1 720 MW. 
Acesta ar fi faptul istoric, cronolo
gic, care, intr-o formă sau alta, a 
fost consemnat la vremea respec
tivă. Dar alături de el există unul 
mai puțin cunos
cut. Și anume că 
acest obiectiv e- 
nergetic — c]ei mai 
mare din țară — 
a pornit la drum 
și cu, mulți oa
meni care, pină 
la acea dată, nu 
văzuseră o termocentrală de- 
cît in filme. Cu oameni care 
trebuiau să schimbe peste noapte 
sapa cu... turbina. Cit de greii se 
poate produce o asemenea schim
bare de „meserie", dacă se poate 
face o asemenea comparație, e — 
credem — ușor de înțeles...

Și totuși cum a fost posibil acest 
lucru? A spune „simplu" ar fi ne
adevărat. A spune „greu" ar fi mult 
prea schematic. Răspunsul este că 
aici s-a dat și se mai dă incă o 
bătălie pe două fronturi. Unul — 
pentru a produce energia electrică 
atit de necesară țării. Altul, care 
consumă o imensă energie nevă
zută, pentru a „construi" pe plan 
local cadrele necesare termocen
tralei. „Sufletul" acestor două 
fronturi este un om, un comu
nist. El însuși produsul unei 
asemenea „școli". Se numește Ion 
Popescu. Și are multe date co
mune cu oamenii pe care — îm
preună cu alții — i-a „con
struit" și ii „construiește" pentru a 
deveni energeticieni. Este fiu de 
țărani. De aici, din Gorj, ca și ei. 
A făcut ca și ei, in paralel, școala 
muncii și școala învățăturii. A ter
minat liceul — muncind. A termi
nat facultatea — muncind. Înainte 
de a deveni director aici, la Ro
vinari, a trecut prin toate etapele 
care formează ceea ce se cheamă 

UN FAPT, 
O SEMNIFICAȚIE

îndată ce boabele de grîu dau în 
pîrg este nevoie să se treacă din 
plin și cu toate forțele la seceriș.

Există condiții materiale și teh
nice ca și in județele in care griul 
mai este în lanuri, în cel mult o 
săptămînă recolta sâ fie strinsă și 
depozitată. Din județele din sudul 
țării au fost trimise 2 720 combine, 
multe din acestea aliniindu-se ce
lor din dotarea 
din județele din

unităților agricole 
nordul și centrul

Așadar, săptămînă care urmează 
este hotăritoare pentru încheierea 
recoltării griului. De aceea, în 
toate județele din centrul și nor
dul țării, întreaga activitate desfă
șurată de organele și organizațiile 
de . partid, consiliile populare și 
conducerile unităților agricole tre
buie să fie subordonată acestui 
scop. Să facem totul pentru ca în
treaga recoltă de griu să fie strinsă 
neintirziat, transportată și depozi
tată cu cea mai mare răspundere, 
spre a se' evita orice pierderi !

un energetician de elită : electri- 
cian-mecanic, inginer stagiar, ingi
ner-șef de schimb, inginer-șef de 
secție, inginer-șef și director la una 
din primele termocentrale pe căr
bune — cea. de la Paroșeni. Omul 
cu o asemenea „școală" s-a dove
dit a fi cea mai bună alegere pen
tru a deveni aici „constructor de 
energeticieni".

Și a devenit. Prin transferarea cu 
generozitate a propriei experiențe, 
a timpului, său liber unor oameni 
care aveau nevoie de ele ca de 
aer. Pentru că industrializarea se 
face in ritmuri grăbite, intensive. 
Cine nu se integrează repede mi 

are loc sub aco
perișul ei ocroti
tor. Acum, după 
12 ani de luptă 
pe ambele fron
turi, comunistul 
Popescu, ceilalți 
comuniști de aici 
au satisfacția de 

a fi ajuns aproape de capătul vic
toriei finale. Pe de o parte, termo
centrala are in prezent energeti
cieni de primă ' mărime. Formați 
aici, la Rovinari, in școala mun
cii și a învățăturii. Din mun
citorii. absolvenți de liceu, a- 
proape 200 au devenit, in acești 
ani, subingineri. Din muncitorii cei 
mai buni, 240 au devenit, în acești 
ani, maiștri. Alți 700 sint absolvenți 
de liceu și, intr-o fprmă sau alta, 
se află in continuare în plin proces 
de specializare, Alți 50 urmează 
liceul seral. Pe de altă parte, după 
eforturile uriașe făcute pentru
modernizarea grupurilor. pentru
pregătirea cadrelor, termocentrala 
de la Rovinari este acum pregătită 
să producă la întreaga capacitate. 
Să producă megawații de care țara 
are atîta nevoie. Iar in această can
titate de energie se regăsesc, ne
contabilizate. și zilele, și nopțile r’e 
muncă, adeseoyi fără strop de odih
nă, ale directorului Ion Popescu. 
Pentru că în toți acești ani el a 
fost de toate. Și proiectant, și con
structor, și beneficiar. Dar mal ales, 
cum spun comuniștii de aici, a fost 
„constructor de oameni". Adică de 
energeticieni pricepuți, devotați 
profesiei, idealurilor pentru care o 
exercită.

Constantin PKIESCU
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Victoriile de fiecare zi 
de la Podul înalt

„Plecat-am nouă din 
Vaslui / Și cu sergentul 
zece" — asa începe bine
cunoscuta poezie pe care 
copiii o învață încă din pri
mii ani de școală si pe 
care noî toti. indiferent de 
vîrstă, o evocăm cînd vor
bim despre jertfele prin 
care, la Grivita si Plevna, 
înaintașii noștri dobîndeau. 
în 1877, independenta pă- 
mîntului strămoșesc. Cu 
gindul la viteiii care s-au 
jertfit atunci, ‘tovarășul 
Nicolae Ceausescu le rea
mintea vasluienilor, cu doi 
ani în urmă : „Acum, aici 
nu sint nouă, sînt zeci de 
mii de oameni ai muncii 
din Vaslui, adunați să în
tărească contribuția celor 
nouă din Vaslui la asigura
rea independentei econo
mice și politice a țării. In
dependenta cucerită în 
1877, independenta dobîn- 
dită odată cu revoluția de 
eliberare socială si națio
nală trebuie consolidată si 
ridicată pe o treaptă nouă, 
printr-o economie puterni
că. modernă, care să asi
gure adevărata indepen
dentă, din toate punctele de 
vedere a națiunii noastre".

Rostind aceste cuvinte, 
secretarul general al parti
dului exprima un mare a- 
devăr. de care locuitorii 
Vasluiului socialist sînt ne 
deplin conștient! : acest 
colt de tară îmbibat de is
torie. teatru al unor crîn- 
cene bătălii printre care si 
răsunătoarea victorie de la 
Podul înalt dobindită în 
1475 sub conducerea lui 
Ștefan cel Mare, locul de 
baștină al lui Peneș Curca
nul si al celor ..nouă din 
Vaslui", si-a văzut împlini
te vechile aspirații de 
bunăstare si civilizație abia 
în anii socialismului. Este 
meritul partidului nostru, 
nemijlocit al secretarului 
general al partidului, faptul 

s’iă Vasluiul, ca si multe 
alte tîrguri oropsite J ale 

’Șțioldovei. ' aK’’’ p'&fit,. ’tie 
calea industrializării, calea 
dreaptă a dezvoltării armo
nioase. multilaterale a în
tregii țări.

Ce zestre avea Vasluiul 
în urmă cu patru decenii ? 

O topitorie de cînepă. care 
a continuat să fie singura 
întreprindere industrială 
pînă în perioada inaugura
tă de Congresul al IX-lea 
al partidului. Și, cu mici 
modernizări pe parcurs și 
cu dublarea și apoi triplarea 
numărului de personal, a- 
ceasta a rămas industria

VASLUI: 0 producție 
Industrială de peste 
56 DE ORI 
MAI MARE 

decît in anal naționalizării 
Pe acest temei, o importantă 

zonă a țării a înregistrat 
o nemaiintilnită înflorire

Vasluiului decenii în șir... 
Lipsa de locuri de muncă, 
spectrul foametei care s-a 
abătut asupra acestei părți 
de tară după război, sără
cia îi alungau pe vasluieni 
cu miile spre alte melea
guri ale tării, în căutare 
de pîihe. Singurul „eveni
ment" important care sco
tea Jirgul din amorțire era. 
■odinioară;' ?'J‘15îlciul artUal. 
care aduna, pentru două- 
trei zile, toată suflarea 
acestei vechi așezări ates
tate încă din prima jumă
tate a secolului al XIV-lea.

Cunoscînd aceste reali
tăți, am înțeles de ce to
varășul Grigore Munteanu. 
primarul municipiului Vas
lui, ne spUnea că îi este 
greu, dacă nu imposibil să 
compare Vasluiul de astăzi 
cu imaginea sa de altădată.

— Cum ar putea fi com
parată moderna platformă 

de la Podul înalt, cu 
„moștenirea" industrială de 
acum patru decenii ? Aces
te cartiere noi. cum ar pu
tea fi comparate cu vechile 
cocioabe ? Să vorbim, mai 
degrabă, de prezent. De 
chipul întinerit al orașului. 
Congresul al IX-lea al 
partidului1 a deschis -' pen
tru Vaslui o epocă nouă, 
în acești 19 ani orașuî'țid's- 
tru a renăscut. Avem acum 
o industrie puternică — 14 
întreprinderi industriale, 
dintre care unele din do
meniul tehnicii de vîrf. 

Avem un oraș nou, frumos, 
cu o arhitectură modernă, 
în 1965 erau 380 de aparta
mente in Vaslui, acum sînt 
peste 15 000. Din cei aproa
pe 31 miliarde lei investiți 
in anii socialismului in e- 
conomia județului nostru, 
o treime au revenit muni
cipiului Vaslui. Producția 
globală realizată de noi — 
de peste 6,7 miliarde lei 
la nivelul acestui an — 
e de peste 56 de ori mai 
mare decît în anul națio
nalizării. V-aș mai putea 
spune o mulțime de lucruri 
despre orașul nostru...

— Vorbiți-ne și despre 
oamenii săi.

— Notați că media de 
vîrstă a populației este sub 
25 de ani. Sîntem orașul cu 
cei mai mulți copii din țară 
la numărul de locuitori. 
Mai notați că pentru spi
ritul gospodăresc al cetă
țenilor, pentru felul cum 
arată municipiul nostru, 
pentru rezultatele obținute 
in muncă, Vasluiul a fost 
distins cu „Steaua Repu
blicii", clasa I. înalta dis
tincție, înminată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului nostru, este un sim
bol semnificativ al renaș
terii bătrînului oraș, ve
gheat prin timp de ctitori
ile lui Ștefan cel Mare, 
racordat astăzi la ritmul 
nou al transformărilor so
cialiste.

Pe platforma industrială 
a orașului, întreprinderi 
noi, puternice, vorbesc e- 
locvent despre viața nouă 
ce pulsează la Vaslui. Este 
noua zestre industrială — 
mJmeroase întreprinderi 
importante, cunoscute în 
țară și peste hotare, între 
care Fabrica de materiale 
izolatoare, cea de produse 
ceramice, întreprinderea 
de aparate de măsură și 
control. Combinatul de fire 
sintetice, întreprinderea 
mecanică, Filatpra —.C^fte 
constituie avutul cel- mal 
de preț al vaslițjș3jlpr> In
dustria le-a oferit locuri de ’ 
muncă. Aici, acasă. Au 
venit înapoi de pretutin
deni, au primit apartamen
te, și-au pus în slujba pro
pășirii propriului oraș cu*

azi - un masiv spațiu al urbanisticii moderne, confortuluiPînâ acum două decenii — un tirg, practic fără industrie, a oșezare modestă, Vasluiul de 
și armoniilor arhitectonice

noștințele dobîndite în alte 
uzine și fabrici din țară. 
De aceea nu- e de mirare 
că, fără a avea tradiție in
dustrială. Vasluiul a „a- 
tacat" frontierele tehnicii 
de vîrf, reușind, prin multe 
din produsele sale, să-și 
cîștige o binemeritată fai
mă.

Ne spunea secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii mecanice, to
varășul Mihai Cărare :

—. Sint aici de cînd se 
turna fundația uzinei. Pe 
acest loc de la marginea 
Vasluiului unde, acum mat 
bine de cinci sute de ani, 
ș-a desfășurat vestita . .bă
tălie condusă de Ștefan 
cel- Mare. Victoria* de 

, afund, de la Podul' înalt, 
'-este-' urmată acum, peste'’9* 

veacuri și epoci, de o altă 
bătălie, de alte izbînzi. De 
bătălia pentru progres șt 
dezvoltare, pentru compe
tență tehnică. De-a lungul 
anilor, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu s-a interesat în
deaproape și a călăuzit e- 
voluția uzinei noastre. De 
fiecare dată cînd ne-a vi
zitat, ne-a dat încredere 
în forțele proprii, ne-a sti
mulat ambiția de a în
drăzni lucruri mal com
plexe, mai dificile. Am în
drăznit. La început fabri
cam ventilatoare. Acum, 
unele dintre produsele 
noastre, înglobate în echi
pamente complexe ale in
dustriei românești sînt tot 
mai mult solicitate la ex
port. Pînă de curînd. ma
joritatea acestor produse 
se importau. Datorită asi
milărilor pa- care • le reali
zăm in prezent, colectivul 
nosțrji7--contribuie, anual, 
cu peste 80 milioane lei la 

’■/ăducereă1 importurilor, a 
efortului valutar al țării. 
Pentru că, vedeți dum
neavoastră, deși noi. vas
luienii, am pornit măi tîr- 
ziu pe drumul industriali
zării — sau poate tocmai 

de aceea — ne-am stră
duit și am reușit să refa- 
oem distanța care ne se
para de alții. Acesta era 
cursul firesc, necesar in 
climatul creator asigurat 
în epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea. Cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, intr-una din vi
zitele de lucru în județul 
nostru : „Acum redutele 
pe care trebuie să le cu
cerim sînt mașinile mo
derne, recoltele bogate, 
sînt școala, cercetarea, a- 
sigurarea unei productivi
tăți și calități inaltc a în
tregii noastre activități".

Cuvintele. secretarului 
general al partidului, în- 

^ții5ărițe ,y.iu jn .mințea ;..cp- 
munistuîili .,. Mihai Cărare, 

'lh 'conștiința > ’ celor: /peste 
30 000 de oameni ăi muncii 
din Vaslui, au constituit 
cuvintul de ordine al aces
tui timp înnoitor.

...Vă mai amintiți de fă- 
bricuța din 1939, despre 

care vorbeam Ia început ? 
Văzînd modernele între
prinderi de pe platforma., 
de la Podul înalt, am pre
supus că ea a dispărut de 
mult. Nu numai că nu a 
dispărut, dar acum, com
plet modernizată, între
prinderea de cinepă este 
cunoscută in întreaga țară. 
Clasată anul trecut pe pri
mul loc în întrecerea pe 
ramură, se află și în pre
zent, după primele șase 
luni, ,în fruntea clasamen
tului. Aici am cunoscut o 
veche muncitoare din Vas
lui. Se numește Leontina 
Bojoagă, are 57 de ani și 
lucrează la topitoria de 

.cînepă de la vîrstă de 16 

...ani. De patrii ;de.cenii’>și 
mai bine, zi .de, zi, străbate 

-orașul cu pâsj/grăbit, /pen
tru a ajunge la aceeași fa
brică de unde a pornit în 
viață, căreia ea i-a dăruit 
cei mai frumoși ani ai ei.

— Am continuat să lu
crez aici, fiind legată su

fletește de fabrică ; dar 
ea nu mai e cea de pe vre
muri. A întinerit alături 
de toate noile uzine înăl
țate in preajmă. Aș putea 
spune că drumul de la 
Vasluiul de altădată la cel 
de astăzi a trecut și prin 
casa noastră !

Drept argument ni i-a 
prezentat pe doi dintre 
feciorii ei. Sînt muncitori 
de nădejde, apreciați; la 
întreprinderea mecanică. 
Drumul profundelor înno
iri profesionale .și .sociale 
de care vorbea Leontina 
Bojoagă a trecut, intr-ade
văr, și prin casa, prin 
viața' familiei sale. Așa 
cum a' trecut prin casa și 

'fii’in !Virițâ: atîtor familii 
dih 'VășlU'ip Drumul rioti, 
:af muncii riiț>rere și demne, 
al împlinirilor socialiste.

Anica ELORESCU 
Peiru NECU1A 
corespondentul „Scînteîi"

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE
mAnăștuR: Un cartier 

clujean cit un oraș 
cu 100000 de locuitori

O dezvoltare fără precedent a cunoscut construcția 
de locuințe și în municipiul Cluj-Napoca, mai ales in 
perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. Au fost înălțate mai multe cartiere noi, între 
care și Mănăștur. In locul vechii periferii de altădată, 
cu case răzlețe, unele insalubre, cu străzi nepietruite, 
lipsite de canalizare, se înalță acum cel mai mare 
cartier clujean, cu 100 000 de locuitori. Numărul apar
tamentelor construite în Cluj-Napoca din 1965 și pînă 
acum se ridică la 63 650, la care se adaugă noi și 
moderne edificii de cultură, învățămînt, sănătate. In 
prezent, peste 85 la sută din populația județului be
neficiază de locuințe noi, construite în anii socialis
mului. (Marin Oprea).

turnu Măgurele: Cetate 
a industriei și urbanisticii 

moderne
O moară, o fabrică de luminări, una de cherestea, 

un atelier de tîmplărie... Aceasta era întreaga „industrie" 
a străvechii localități de pe malul Dunării în anul 1945. 
Acum, la Turnu Măgurele se înalță o puternică platfor
mă industrială, care reunește Combinatul de îngrășă
minte chimice, întreprinderea de utilaj chimic și alte 
unități economice care realizează o producție de 15 ori 
mai mare decît în 1965. In locul vechiului centru cu 
dughene înghesuite, al periferiilor cu case insalubre, 
s-au construit cartiere noi cu aproape 6 000 de apar
tamente moderne și confortabile. Magazinele, edificiile 
de ocrotire a sănătății și de învățămint, dotările edi
litare se integrează armonios în noul peisaj al ora
șului puternic înscris în coordonatele progresului, ai 
civilizației socialiste. (Stan Ștefan).
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REȘIȚA 
num imn ......................... rrenmr—onvinu i miTn—innwioNoua tinerețe a celei mai vechi vetre de oțel românesc

Orașul-uzină sub semnul 
marilor transformări

deamnă partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Eu lucrez de 32 de ani 
în combinat — ne spunea, 
la rindul său, maistrul 
Iosif Aldea — și, ca orice 
reșițean, sint mîndru de 
tradițiile ei industriale., 
Dar mai mîndru sînt, vă 
rog să mă credeți, de tine
rețea de azi a Reșiței. Ce
tatea , noastră de foc im
presionează prin noutate — 
totul s-a schimbat intr-un 
timp atît de scurt, totul s-a 
înnoit, furnalele, oțelăriile, 
uzinele constructoare de 
mașini. Și, odată cu toate 
acestea, au crescut oame
nii, care desțelenesc mereu 
drumuri noi în meseriile 
lor, in munca lor. Datorită 
lor. Reșița este mereu cu 
privirile spre viitor. Toți 
sîntem tineri aici, indife
rent de vîrstă. Știți, oțelul 
te obligă să gîndești fără 
încetare, să acționezi tine
rește. Apoi, orașul... Priviți 
în jur, cu greu îți dai sea
ma că vîrsta lui e de peste 
două veacuri, zici că este 
o așezare foa.rte tînără, 
prin construcțiile sale mo
derne.

Are dreptate meșterul 
Iosif Aldea. Reșița sur
prinde prin noutate la fie
care pas. Sigur, este încă 
vizibil faptul că vechiul 
oraș* 1 ' s-a înghesuit, de-a 
lungul timpului, în jurul 
furnalelor și :’âll cuptoarelor 
de topit fierul. Toate uli
țele lui se terminau la fur
nale, de la ferestrele mo
destelor căsuțe înghesuite 
pe coastele văii se privea 
direct în incinta în care 
clocotea metalul. Mai sînt 
și acum căsuțe vechi în 
preajma combinatului — 
puține, e adevărat, pentru 
că orașul s-a reconstruit 
în ultimele două decenii» 
într-un nou echilibru arhi
tectural, potrivit exigențe
lor civilizației socialiste. 
Programul de sistematizare 
elimină, într-un ritm alert, 
moștenirea unei dezvoltări 
urbanistice haotice. S-au 
creat șase noi cartiere de 
locuințe, care adăpostesc, 
în condiții de confort mo
dern, 85 la sută din popu
lația orașului. Principala 
zonă rezidențială a devenit 
cartierul din lunca Birza- 
vei. De fapt, acesta este 
noul oraș Reșița, cu dotă
rile social-culturale cores
punzătoare, cu bulevarde 
impunătoare. Centrul po- 
litico-administrativ — ad
mirabil conceput arhitectu

în preajma furnalelor, 
am ascultat teribilul clocot 
interior... Am trecut apoi 
în oțelăria modernă, ur
mărind cum se elaborau 
șarjele de oțel, într-un vi
for de scîntei, asemuind 
miezul incandescent al me
talului cu focul solar. Nici 
o descriere, oricît de mă
iastră ar fi ea, nu poate 
reda, în deplina lor frumu
sețe, acele chipuri grave și 
totuși atît de pline de ma
rea bucurie a muncii 
exemplar îndeplinite, chi
purile oțelarilor în acțiune.

Am așteptat sfirșitul 
unei șarje ca să-1 cunoaș
tem pe unul dintre ei, unul 
dintre cei tineri care, cu 
zece ani în urmă, își ter
mina ucenicia într-unul 
dintre cele mai bărbătești 
meșteșuguri. Am vrut să 
aflăm ce înseamnă zece 
ani în viața unui om al 
oțelului, așa cum este in
ginerul Victor Dcmetrcscu,

— Un deceniu înseamnă 
mult în viața unui oțelar, 
a unui colectiv de oțelari 
— mărturisește el. Aș pu
tea folosi, ca unitate de 
măsură, cantitatea de oțel 
elaborată în acest răstimp. 
Mai concludent este însă 
faptul că acest oțel, an de 
an, și-a schimbat „perso
nalitatea", îmbogățindu-se 
jcu .virtuți pe care: noi, co- 
leptivul, i le-am conferit.
In..acest răstițnp s-a.,gindit 
mult și s-a acționat repede 
și eficient. Halele de pre
gătire a garniturilor de 
turnare au fost în totali
tate înlocuite, iar cuptoa
relor li s-au adus moder
nizări de substanță, mărin- 
du-li-se productivitatea.

— Dacă ar fi să măsu- 
rați noutățile din 'acești 
ani, ce unitate de măsură 
ați folosi ?

— Le-aș măsura prin 
calitatea mereu sporită a 
oțelului și aș adăuga că 
producem acum de trei ori 
mai mult oțel aliat decît în 
urmă cu zece ani. Am asi
milat, în același răstimp, 
zeci de mărci noi de oțe
luri speciale necesare in
dustriei aeronautice, in
dustriei nucleare.

— Parcă n-ați fi bănă
țean...

— Așa e. Sînt bucu- 
reștean prin naștere, dar 
reșițean prin meserie și 
dragoste de oțel. Oțelul e 
viața noastră, e viața țării, 
puterea ei, demnitatea ei. 
Și facem totul pentru cali
tatea lui, așa cum ne în

ral și cu grijă transpus de 
pe planșetele proiectanți- 
lor în realitate — este si
tuat la confluența platfor
melor industriale cu zonele 
rezidențiale.

— Furnaliștii, oțelarii, 
constructorii de mașini 
și-au gindit ei înșiși ora
șul, dind aripi fanteziei 
arhltecților — ne spunea 
inginerul Ion Grasoi, di
rectorul general adjunct 
al centralei siderurgice și 
al combinatului. Și l-au 
gindit așa cum își gîndese 
noile drumuri în universul 
oțelului. Pentru că, aici, pe 
Bîrzava, viața înseamnă 
oțel — v-au spus-o si cei 
cu care ati vorbit înaintea 
mea — viața și oțelul sînt 
inseparabile. Deci nu se 
poate discuta separat des
pre oțel și despre oraș, 
totul s-a împletit struc
tural.

— Este o particularitate 
a Reșiței ?

— Să vă explic. Cu pri
lejul vizitelor sale de lu
cru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat înde
lung cu noi despre dezvol
tarea și modernizarea in
dustriei metalurgice și de 
construcții de mașini. Tot 
timpul ne-a ațraș atenția 
să avem în vedere tradi
ția industrială', a Reșiței, 
'ttădîțîă'','r^aț^ .
plificată. în prima . clipă, 

'ăăcillțînd okServă'țiîțe', Se
cretarului general al parti
dului, mulți dintre noi 
s-au gindit la extinderi, 
la noi furnale adăugate 
celor vechi, la noi oțelării 
adăugate celor vechi .și 
așa mai departe. Nu, nu 
așa a gîndi-t secretarul ge
neral viitorul acestui loc.' 
Reșița are foame de spațiu. 
Reșița nu se poate extinde 
pe orizontală fără să se 
atingă de codrii din jur, 
fără să ocupe strimtele 
lunci dintre dealurile la 
poalele cărora curge Bîr
zava. Ea poate crește însă, 
adăugîndu-și puteri noi, 
mult sporite, în același 
spațiu. în urma dialogului 
de lucru cu secretarul ge
neral al partidului, întrea
ga structură a combinatu
lui a fost modernizată ; a 
fost mărită oțelăria Sie
mens-Martin, s-â construit 
o modernă secție de aglo
merare, pentru a asigura 
materia prima pentru fur
nale și, odată cu aceasta, 
creșterea producției de 
fontă pentru" oțelărie. Pen
tru că oțelăria este lucrul 

cel mai delicat — nu ai 
oțel nu-ți merg treburile. 
Furnalele au fost moder
nizate și ele, în anii GG, 
și iată că astăzi sint din 
nou în modernizare, le re
construim treptat pentru a 
corespunde noilor cerințe.

— în ce spațiu s-au 
realizat toate acestea ?

— în același spațiu, fo
losind mult mai gospodă
rește fiecare palmă de pă- 
mînt. Totul din mers, cu 
sporuri importante de pro
ducție. Mecanizarea, au
tomatizarea. autodotarea 
se dovedesc mijloacele cele 
mai potrivite pentru acest 
mers mereu ascendent, 
pentru productivități mai 
înalte, dealtfel mijloace 
stăruitor recomandate de 
secretarul general al parti
dului nu numai nouă, ci 
întregii industrii româ
nești. S-a construit, la in
dicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, laminorul de- 
grosisor și de semifabri
cate, important obiectiv al 
industriei noastre siderur
gice — utilajele sale au 
fost realizate în întregime 
în țară. Un obiectiv de pri
mă mină, care a impulsio
nat mai buna integrare a 
combinatului, a dus la 
creșterea productivității 
laminoarelor, la asimilarea 
de noi produse — noi ti
puri de țagle pentru țevi 
speciale destinate foraju
lui petrolier la mari adîn- 
cimi și pentru șine de cale 
ferată'. Sînt multe de

i wtooqnir
tiviți-- 
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Avem in față o fotogra

fie cu totul deosebită : pe 
platforma construcțiilor 
de mașini a Reșiței este 
prins in obiectiv momen
tul din 1965 cînd peste hala 
„fabricii de mașini" con
structorii ridică scheletul 
unei noi hale, uriașe, fără 
să fie întrerupt procesul 
de producție pe vechiul 
amplasament.

— Este un document 
grăitor despre noul început 
al Reșiței în Epoca Nicolae 
Ceaușescu — ne explică 
tovarășul Ioan Tudora, in- 
giner-șef cu fabricația la 
întreprinderea de con
strucții de mașini. Reșița 
își încheia vechea istorie 
odată cu fabricarea ulti
mei locomotive cu abur 
și-și începea noua istorie 
odată cu fabricarea pri
mului motor diesel pentru 
noile locomotive destinate

FILE DE ISTORIE------

3 IUNIE 1983 ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, oaspeți dragi ai siderurgiștilor 
prilejul unui nou și fructuos dialog de lucru
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spus. în acest domeniu, 
multe noutăți de relevat în 
ce privește autodotarea. 
De asemenea, in ce pri
vește înnoirea constantă a 
produselor noastre. Ne re
considerăm permanent 
-munca, aplicînd noi teh
nologii, gîndind mereu 
pentru viitor, așa cum ne 

modernizării transportului 
nostru feroviar.

— Am văzut în hala mo
toarelor diesel, marcat pe 
ani, prin mici plăci de 
bronz, drumul . parcurs în 
fabricarea acestor inimi 
de oțel ale locomotivelor 
de azi. Primul -motor diesel 
de 2100 cai putere a fost 
începutul.

— Au urmat apoi cele de 
2 500 de cai putere și așa 
mai departe, spre puteri 
tot mai mari ; 'apoi, odată 
cu acțiunea de electrificare 
a căilor ferate, le-a reve
nit reșițenilor sarcina de 
a realiza boghiurile pentru 
locomotivele electrice de 
7 350 CP. Locomotivele 
diesel electrice și electrice 
constituie unul din drumu
rile noi ale Reșiței. Un 
drum rodnic, ascendent, 
deschis de programul de 
dieselizare. Un alt impor

îndeamnă secretarul ge
neral al partidului. Reșița 
nouă, complet întinerită, 
este, în adevăratul înțeles 
al cuvîntului, ctitorie niîn- 
dră a acestor două decenii 
de ■ prestigioase înaintări 
în viitor, de mărețe înfăp
tuiri socialiste ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu.

tant program, cel al con
strucțiilor navale de mare 
anvergură, legat tot de nu
mele secretarului general 
al partidului, a făcut din 
reșițeni primii construc
tori de motoare navale din 
România. Ește un sector 
nou, de o mare mobilitate, 
dacă ne gîndim cît de re
pede evoluează construc
țiile în acest domeniu.

— Concret, la ce vă refe
riți ?

— La faptul că fabrica
rea acestor motoare este 
dependentă de rapidele 
schimbări determinate ne 
plan internațional de criza 
petrolului. Am construit, 
mai întîi, motoare de pină 
la 30 000 de cai putere, cu 
consumurile adecvate de 
combustibil. A trebuit apoi 
să ne regîndim concepțiile 
constructive, și asta cu 
mare viteză, concentrîn- 

du-ne asupra motoarelor 
de puteri mici, care se im
pun tot mai mult pe plan 
mondial, motoare lente, 
cum • le spunem noi, cu 
consum redus de combus
tibil. Am reușit să ținem 
pasul cu aceste schimbări; 
sîntem printre cei puțini 
în lume capabili de o ast
fel de mobilitate și asta se 
datorește .supleței ,și. for
ței industriei noastre so- 
Xîiălisjtf,;-,a Rțitșm,, .xwțți, ,„-3- 
.cmn despre familii-de mo- 
Jxwirp,., (:,Rayale rqjnâ.n<e'ști 
care' echipează navele de 
7 500, 15 000, 55 000 și 85 000 
de tone;

Nu, nu am , socotit ce 
puteri noi adaugă mereu 
țării, prin motoarele diesel 
pentru nave maritime sau 
pentru transporturile fe
roviare. Reșița. Am soco
tit însă, împreună cu Pa
vel Daud, inginer-șef la 
întreprinderea de con
strucții de mașini, și cu 
maistrul Vasile Moraru, 
megawații livrați indus
triei noastre socialiste 
prin hidroagregatele pro
duse aici și instalate in 
hidrocentralele țării : pînă 
în prezent, meșterji Reși
ței au făurit 187 de hidro- 
agregate. cu o putere in
stalată de 3 933 de mega
wați. Cei doi constructori 
ne vorbesc despre hidro
centralele Bistriței, ale 
Oltului, ale Dunării, des
pre experiența pasionan
tă a creării motoarelor 
electrice.

— Țara avea nevoie de 
energie — ne spune ingine
rul Pavel Daud. Sigur, pu
team cumpăra experiența 

altora, și, in două cazuri, 
am și cumpărat-o cu bani 
grei, dar nu acesta era 
drumul, chiar dacă se arăta 
comod. Știți ce cred eu că 
a atirnat greu în cumpăna 
hotărîrii noastre de a ne 
croi singuri, prin propriile 
forțe, drum larg în acest 
domeniu ? încrederea de
plină a tovarășului Nicolae 
.Ceaușescu în . capacitatea 
noastră de creație. încrede- 

„.jpa aceasta ne-^„dati,ăîW>. 
jtiț-a ajutat pe un drum 
'.«are nu se .masoarȘ.'în ki
lometri, ci în obstacole în
vinse rînd pe rînd. pînă am 
construit primele hidro- 
agregate moderne cu puteri 
cuprinse între 5,5 și 22,5 
MW. care funcționează 
acum în salba de hidrocen
trale de pe Bistrița.

— Desigur, drumul a fost 
apoi mai lesnicios...

— Cum să fie lesnicios ? 
Ținteam mai sus si ne-am 
regrupat forțele, pentru că 
partidul ne-a încredințat 
sarcina de a fabrica hidro- 
agregate dintre cele mai 
pretențioase pe plan mon
dial. Se construia hidrocen
trala de la Porțile de Fier I 

Reșița — cetate întinerită a industriei românești. 
Noile sale înfăptuiri se înscriu ca un bogat capitol al 
măreței opere de industrializare socialistă a tării, ne 
vorbesc despre epoca celei mai dinamice dezvoltări a 
patriei noastre socialiste. Tradiția industrială a acestui 
străvechi meleag românesc a căpătat noi valențe in acest 
timp al mărețelor împliniri socialiste. în această cea mai 
strălucită epocă din istoria României, Epoca Nicolae 
Ceaușescu.

Dionisie ȘINCAN 
Nicolae CATANĂ 
corespondentul „Scinteii"

și aici trebuia să dăm ade
văratul nostru examen de 
constructori. Și l-am dat- 
prin fabricarea primului hi- 
droagregat de 178 MW.

— Lucrăm acum pentru 
Porțile de Fier II — inter
vine maistrul Vasile Mo
rarii. Am. și terminat mon
tajul primului hidroagregat 
în noua hidrocentrală. Pie
sele celui de-al doilea hi
droagregat se află acum, în
re. .Acestea., suit turbine 

r. dintr-o npuăî’familie. tur.bi- 
’ ițele bulb, rio.ua performari- 
ță a uzinei noastre.

Așadar, o nouă perfor
mantă realizată de către 
constructorii de mașini re- 
șițeni. Prin astfel de reali
zări pe scara înaltei tehni
cități se măsoară forța u- 
nei industrii moderne, dez
voltate. competitive pe plan 
mondial. în aceste realizări 
de prestigiu se încorporea
ză calitatea oțelului Reșiței. 
talentul muncitorilor și 
specialiștilor acestei tinere 
cetăți de foc. forța ei in
dustrială, care se trage din 
noua forță industrială a 
tării.

II
I

Valoarea producției industriale a Reșiței
(în milioane lei)

1945 1965 1984

Dinamica producției de oțel
(în tone)

83808 874776 peste 1000 606
1 945 1965 1984

Creșterea numărului personalului 
muncitor 

i56oo 28800 52300
1945 1965 1984

peste două veacuri topind minereul pe valea Bîrzavei, Reșița a fost reconstruită din temelii în Epoca Nicolae Ceaușescu, trăind din plin cea de-a doua tinerețe a sa. Foto : S. Cristian

rio.ua
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r—■ SECERIȘUL GRÎULUI-----
B/STR/r4-N>4S^UD: Este necesar 

ca viteza zilnică de lucru 
să fie mult sporită

Din Cauza vegetației mai întir- 
ziate. în județul Bistrița-Năsăud re
coltarea griului a început abia la 
sfîrșitul lunii iulie. Acum, desfășu
rarea lucrărilor ridică unele pro
bleme : lanurile at,i un grad mai 
mare de îmburuienare, timpul căl
duros a creat pericolul scuturării 
boabelor, iar mijloacele mecanice 
de recoltare, față de rapiditatea tre
cerii spicelor din faza de pîrgă in 
cea de coacere, sînt insuficiente. Ce 
se face pentru rezolvarea lor? Răs
punsul îl căutăm în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial Ur- 
meniș.

Primul popas l-am făcut Ia ferma 
nr. 2 a cooperativei agricole din co
muna Milaș. Pe o parcelă de 35 hec
tare lucrau șapte combine. Șefa fer
mei. Maria Gabor, era la post, su
praveghind cu atenție desfășurarea 
lucrărilor.

La ferma nr. 1 a cooperativei agri
cole Silivașu de Cîmpie, la ora prin- 

.zului erau în lanuri patru din cele 
șase combine. Inginerul-șef al uni
tății, loan Nădăban, prezent la fața 
locului, ne-a spus : „Cam 10 la sută 
din cele 405 hectare cu grîu sînt pu
ternic îmburuienate. Pentru moment 
facem față cu cele 8 combine de 
care dispunem. Dar în cel mult 3-4 
zile pericolul de scuturare va fi imi
nent. Dacă ne-ar mai sosi încă pe 
atîtea combine, am dubla capacita
tea și reduce la jumătate intervalul 
de 12-14 zile, cit apreciem noi că va 
dura recoltarea griului".

Am aflat că în județ au revenit cele 
100 combine care au lucrat în zona

întii de cultură și se află în gările 
de debarcare. Se. așteaptă sosirea 
altor 300 de combine din județele 
Călărași, Timiș și Caraș-Severin. 
Treburile nu sînt rezolvate pentru că 
timișenii mai comentează dacă să 
trimită sau nu combinele prevăzute. 
Aceleași incertitudini le manifestă 
și cei din județul Caraș-Severin.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteli"

MUREȘ: Din lanuri, grînele
— imediat transportate 
la bazele de recepție

tncepînd cu zona sudică a jude
țului Mureș, de cîteva zile s-a tre
cut cu toate forțele la recoltarea 
griului de pe cele peste 54 000 hec
tare cultivate. Pină in seara zilei de 
3 august, recolta a fost strînsă de pe 
9123 hectare. Timp de o zi am ur
mărit cum se desfășoară lucrările 
in unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Iernut, unde griul 
ocupă o suprafață de 3 082 hectare.

în cooperativa agricolă Iernut. ca 
dealtfel și in celelalte șapte unităti

Recoltarea griului la I.A.S. Vaslui Foto : P. Lascăr

din acest consiliu agroindustrial, în
treaga activitate este temeinic orga
nizată. La data raidului nostru se 
strînsese recolta de pe 145 hectare 
din cele 553 cultivate. La ora 7 și 
cîteva minute, cînd am ajuns De 
sola ..Rupșoara" a fermei din Le- 
chința, o formație de cinci combine, 
in frunte cu experimentații meca
nizatori Aurel Tătar și Vasile Căta- 
nă. lucra din plin la recoltat. ..Dată 
fiind starea lanurilor, cu porțiuni 
curate, dar și cu altele îmburuienate. 
am reglat combinele la intervale 
scurte" — ne spune Dorin Gheșcheș, 
inginerul-șef al cooperativei.

O mare atenție se acordă trans
portării și livrării cerealelor la fon
dul de stat. La baza de recepție 
unde livrează produsele unitățile din 
acest consiliu agroindustrial au 
fost organizate o pistă de solarizare 
în suprafață de 3 800 metri pătrați 
și o magazie pentru aerare cu o ca
pacitate de 6 500 tone. „Preluăm re
colta indiferent de umiditate — ne 
spune loan Maioș. șeful bazei. Și 
aceasta pentru că avem spații sufi
ciente pentru uscarea și depozitarea 
ei pe compartimente și soiuri". în 
ziua raidului, aici se aflau peste 60 
de oameni, din localitățile aflate in 
raza consiliului agroindustrial, care 
lopătau o mare cantitate de griu. 
Nu numai aici, ci și în alte unități 
agricole din județ și baze de recep
ție, cuvintul de ordine este ca re
colta să fie strînsă in timpul cel 
mai scurt, să nu se piardă nici un 
bob de griu.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Festivalul 

„Copiii lumii 

doresc pacea"

între 29 iulie și 4 august, in ta
băra de la Năvodari a avut loc cea 
de-a 7-a ediție a festivalului inter
național cultural-artistic „Copiii lu
mii doresc pacea", organizat de Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Comitetul Național Ro
mân pentru U.N.I.C.E.F. La specta
colele din cadrul festivalului au par
ticipat soliști vocali, instrumentiști, 
dansatori și formații artistice repre- 
zentind 22 de țări de pe toate con
tinentele, ale căror delegații de copii 
iși petrec vacanța în România, pre
cum și unele din cele mai bune an
sambluri artistice de copii din patria 
noastră, laureate ale Festivalului na
țional „Cintareă României".

Festivalul „Copiii lumii doresc 
pacea", prin suita de activități cul
tural-educative și artistice pe care 
le cuprinde, este menit să contribuie 
la educarea tinerei generații în spi
ritul prieteniei între toți copiii din 
lume, constituind un minunat cadru 
de exprimare a voinței și hotărîrii 
lor de a milita încă de la această 
virstă pentru pace, pentru asigu
rarea dezvoltării libere și indepen
dente a fiecărei națiuni.

Copiii din țara noastră partici
pant! la festival și-au exprimat și 
de această dată, prin vers și cintec, 
cu adîncă emoție, dragostea și recu
noștința față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii, față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, dorința 
tinerei generații de a trăi într-o 
lume a păcii, prieteniei și colaboră
rii între toate popoarele.

Cu tricolorul la catarg

Omagiul artei dedicat luptei eroice,
revoluționare

ce. curajul, activități de propagandă 
politică, misiuni de dîrză rezistentă, 
acte de sabotaj organizate in uzinele 
din spatele frontului. Chipurile revo
luționarilor ce l-au pregătit si înfăp
tuit opunind o rezistentă energică in 
anii ilegalității pentru a ridica la 
luptă clasa muncitoare, pentru a sa
bota războiul antisovietic, pentru a 
continua lupta cu arma în mină pe 
frontul antifascist, pină la izgonirea 
din tară a armatei germane si in- 

• frîngerea deplină a hitlerismului s-'au 
oglindit frecvent în filmul românesc. 
Conștiința avansată a acestor oa
meni. reușita lor în a semăna si. în
treține în masele largi voința de luptă 
pentru victoria ideilor comuniste — 

____ __ ___ ________ __ atrăgînd de partea revoluției catego- 
de film). Portretizînd doi tineri aflati rii largi de oameni, apoi contribuția -__ _________________j ..i  , . ___ ,____ ___ * 
unui grup de utecisti în-anii ilegali- rea< primelor transformări revolution 
tătii. „Să mori rănit din dragoste de 
viată" ne apare ca un omagiu adus 
celor care au luptat si s-au sacrificat 
pentru victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă. Filmul marchea
ză, prin subiect, prin tonusul idea
tic și valoarea sa artistică eleva
tă, o preocupare constantă și sus
ținută a cineaștilor în ultimele pa
tru decenii : aceea de a face din 
ziua de crucială însemnătate pen
tru destinele patriei care a fost 23 Au
gust 1944 un capitol însemnat al epo
peii cinematografice naționale. Crea
ția inspirată din rezistenta eroică a 
comuniștilor, din faptele ce au ca
racterizat lupta dirză împotriva regi
mului burghezo-moșieresc, a dicta
turii fasciste si a războiului, pentru 
libertatea si independenta patriei — 
deține un Ioc important în filmo- 
grafia contemporană românească, 
împrejurările ce au definit eveni
mentul, ca si cele ce l-au precedat

. au constituit nucleul multor situații 
dramatice răscolitoare — aducînd în 

^atenție, pe urmele faptelor autenti-

cea 
fil- 

r____ , _ de
C C. al' U.T.C., împreună cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
ĂCIN și „Româniafilm". Anul acesta, 
manifestarea a fost dedicată celor 
două evenimente majore din viața 
partidului și a țării — aniversarea 
a 40 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XÎII-lea al partidului. 

Ultima zi a întrecerii din cadrul 
festivalului a programat „Să mori 
rănit din dragoste de viată", creație 
semnată de Mircea Veroiu, regizor din 
generația de mijloc, și Anghel Mora 
(aflat în etapa debutului în scenariul

S-a încheiat, la Costinești, 
de a Vil-a ediție a festivalului 
mulul pentru tineret, organizat

tate. filmele amintite argumentează 
căile prin care investigația psiholo
gică poate fi convertită, ridicată la 
tensiunea problematicii istorice și 
politice. împrejurările de la 23 Au
gust apar in aceste filme deopotrivă 
ca restituire a unor pagini de isto
rie și temelii ale făuririi conștiinței 
socialiste a omului de azi. întreținind 
vie flacăra idealurilor comuniste, a 
permanentei spiritului revoluționar. 
Alături de faptele aduse in atentie, 
de o deosebită forță modelatoare se 
vădesc a fi frumusețea, exemplari
tatea angajărilor umane reflectate : 
personajele evocate — adevărate 
modele de credință, de dirzenie, spi
rit de inițiativă, combativitate revo
luționară, omenie ; eroi ce sînt gata 
;de ■sacrificiul suprent.'lpfentri/J’Mătrrle'''

JURIUL CELEI DE-A Vll-A EDIȚII A FESTIVALULUI FILMU
LUI PENTRU TINERET A ACORDAT URMĂTOARELE PREMII : 
Marele premiu al festivalului a revenit filmului „Să mori rănit 
din dragoste de viață", regia Mircea Veroiu. Premiul pentru regie 
a fost atribuit regizorului Constantin Vaeni. pentru filmul „Imposibila 
iubire". Premiul pentru scenariu a fost acordat lui Titus Popovici, 
pentru scenariul filmului „Secretul lui Bachus". Premiul pentru ima
gine a fost atribuit operatorului Doru Mitran, pentru imaginea Ia 
filmul „Să mori rănit din dragoste de viață". Premiul de interpretare 
feminină a fost decernat actriței Tora Vasilescu, pentru rolul din fil
mul „Imposibila iubire". Premiul de interpretare masculină a fost 
atribuit actorului Șerban lonescu, pentru rolul din filmul „Imposibila 
iubire". Juriul a acordat mențiuni speciale pentru interpretare acto
rilor Claudiu Bleontz și Gheorghe Visu pentru rolurile din filmul 
„Să moți rănit din dragoste de viață". Premiul pentru muzică de film 
a fost acordat Corneliei Tăutu, pentru muzica filmului „Imposibila 
iubire". Premiul pentru debut a fost acordat regizorului Șerban Mari
nescu, pentru filmul „Moara lui Călifar". Premiul pentru film de 
animație nu a fost acordat. Premiul pentru film documentar a re
venit filmului „Echinocțiu de toamnă", regia Jean Petrovici. Premiul 
pentru film realizat de studenti de la I.A.T.C. a fost acordat fil
mului „Insomnia", regia Nicolae Caranfil Premiul pentru film rea
lizat de cineamatori a fost atribuit filmului „Unde Șiretul iși adună 
apele" realizat de Vladimir Lucavetchi, Cineclubul T.C.H.. grupul 
de. șantiere Bacău.

Juriul a decernat, de asemenea, un premiu special actorului Amza 
Pellea.pentru rolul dihh,fiWriiil„„lmp6sibila’’iubire"'(in memoriamj?"U-m-v. 
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Premiul de Interpretare masculină a fost

i

în fruntea acțiunilor conspirative ale lor la preluarea puterii și înfăptui- imperative naționaleipentru Ijciuni- b 
*tt*— ----- ----------------------------------------------- *—fui'^auzej comuniste. Din această

familie a miilor de oameni ce și-au 
închinat viata comunismului luptind 
pentru libertate si dreptate sînt si 
Horațiu și Sarea — cei doi protago
niști tineri ai filmului „Să mori ră
nit din dragoste de viată", interpre
tat de tinerii actori Claudiu Bleontz 
și Gheorghe Visu. Chipul comunis
tului ilegalist, rolul său în revolu
ție, patriotismul său, fierbinte aii re
venit si în filmele prezentate în afa
ra concursului în seara festivității 
de premiere. Unul este bine cunos
cut deja : „Ringul", semnat de loan 
Grigorescu si Sergiu Nicolaescu. Ce
lălalt a constituit o premieră absolu
tă : „Surorile". realizat de Iulian 
Mihu după binecunoscuta dramă a 
lui Horia Lovinescu „Surorile Boga" 
— piesă care evocă destipul unei fa
milii burgheze în revoluție insistînd 
asupra aderării mai multor eroi la‘ 
idealurile comunismului. O certă va
loare educativă, un puternic suflu re
voluționar au avut si filmele docu
mentare proiectate în seara festivi
tății. Unul a adus in atentia tinerilor 
veniti la Costinesti cele dinții santie-

nare importante — au revenit adesea 
în filmele din anii noștri. „Valurile 
Dunării", „La patru pași de infinit", 
„Duminică la ora șase". „Canarul și 
viscolul". „Procesul alb", „Zidul", 
„Convoiul", „întoarce-te și mai pri
vește o dată". „Serata", „Liniștea din 
adîncuri", „Pe malul sting al Dunării 
albastre" — iată numai cîteva din 
peliculele reprezentative ce demon
strează convingător cit de generoasă 
sursă de artă au fost istoria ultimelor 
decenii, experiența umană si politi
că a revoluției. Propunînd multiple 
unghiuri ale reflectării si diferite 
modalități stilistice, aceste filme 
pendulează între reconstituire isto
rică. document si poem liric sau epic. 
Atestind angajarea unor creatori de 
prestigiu din toate generațiile, peli
cule ca cele amintite ne aiută să re
memorăm cu vibrantă mîndrie pa
triotică faptele de istorie ce au con
dus la declanșarea si desfășurarea 
victorioasă a revoluției, ilustrind ro
lul jucat de Partidul Comunist Ro
mân. strălucit strateg al triumfului 
de la 23 August. Unitare în diversi-

re ale construcției socialismului (au
tor : Gh. Vitanidis). O emoționantă 
evocare este consacrată zilei de 1 Mai 
1939 : anul unei puternice demon
strații antifasciste, cu larg ecou in 
tară si peste hotare. în a cărei orga
nizare si desfășurare s-a distins prin 
capacitate organizatorică, forță de 
convingere si curaj cel ce conduce 
azi destinele națiunii si ale partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cărui contribuție la desfășurarea vi
guroasei manifestări e relevată cu 
pregnantă in această emoționantă 
peliculă („înfruntînd furtuna — 1 
Mai 1939"). Din mărturii de epocă, 
fotografii, filme de arhivă, documen
ta scrise se reconstituie starea de 
spirit a acelui moment, este reliefat 
rolul comuniștilor în polarizarea 
conștiințelor tării. Sînt afirmate telu
rile de independentă, sentimentele 
antifasciste ce caracterizau întregul 
nostru popor în acei ani de cumpli
te încercări. Acest film-document își 
află rezonanta în lung-metraiele ar
tistice cu aceeași temă — devenind

un puternic argument al existenței 
unor profunde tradiții revoluționare.

Nu ne-am propus în cadrul acestei 
corespondente să ne referim mai pe 
larg la alte două prezente in festi
val. adaptări după 
Galaction si Marin 
lui Călifar" (regia : 
nescu, scenariul : L. 
șanu. Radu Aneste Petrescu. Petru 
Maier Dianu — avîndu-i ca inter
pret! pe Remus Mărglneanu. Elena 
Albu si Vasile Nițulescu) și „Imposi
bila iubire" (scenariul si regia: Con
stantin Vaeni. cu Șerban lonescu. 
Tora Vasilescu, Irina Petrescu și 
Amza Pellea). care au evidențiat 
real? virtuți cinematografice ; reali
zări demne de atenție și în ce pri
vește transpunerea Pe ecran a unor 
opere consacrate ale literaturii cla
sice și contemporane.

opera lui Gala 
Preda : „Moara
Șerban Mari- 

Valeriu Drăgu-

Natalia STANCU
Costinești, 4 august

în prima duminică 
a lunii august, po
porul nostru sărbăto
rește Ziua Marinei 
Republicii Socialiste 
România — semn de 
cinstire a tradițiilor 
istorice. de aleasă 
prețuire acordată pro- 
iectanților și construc
torilor de nave, lucră
torilor portuari, navi
gatorilor din flota co
mercială sau de pes
cuit, precum și mari
narilor militari. Tra
diționala sărbătoare 
are loc in acest an în 
atmosfera de inaltă 
efervescență creatoa
re generată de intim- 
pinarea marilor eve
nimente din viata tă
rii. a 40-a aniversare 
a revoluției de elibe
rare socială și națio
nală, antifascistă si an
tiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al 
partidului.

Marina română, con
tinuatoare a unor glo
rioase tradiții, a cu
noscut în anii socia
lismului. îndeosebi 
după Congresul al
IX-lea al P.C.R.. de
cînd în fruntea parti
dului și, a tării se 
află cel mai iubit fiu 
al poporului român, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o puterni
că dezvoltare. Citeva 
cifre comparative sînt 
edificatoare in acest 
sens : in prezent, flo
ta maritimă dispune 
de 214 nave cu o ca
pacitate totală de 3,4 
milioane tone, fată de 
60 000 de tone în anul 
1938 ; traficul mărfu
rilor asigurat de flota 
noastră numai prin 
portul Constanta a 
crescut de la circa 9 
milioane tone în anul 
1965 la aproape 80 
milioane tone : față 
de anul 1965. investi
țiile alocate dezvoltă- 

i rii..j„.,și,i.. modernizării 
j flote’i "maritimo" co

merciale ău crescut 
de -25---de-ori -; -in- -anul 
1984. flota maritimă 
comercială dispune de 
linii maritime si le
gături directe cu 1 234 
porturi din peste 150 
de țări ale lumii. In 
contextul acestei di
namice dezvoltări se 
înscriu, ca un. mo
ment cu semnificații 
deosebite, inaugurarea 
măreței căi navigabile 
Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, pre
cum și construirea 
noilor porturi fluviale 
Basarabi. Medgidia și 
Cernavodă, a marelui 
port maritim Con- 
stanta-Sud. obiective 
de mare însemnătate 
economică. realizate 
din inițiativa și sub 
directa conducere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Purtînd cu mîndrie 
l tricolorul românesc pe

toate mările și ocea
nele lumii, navigato
rii, toți marinarii flo
tei noastre comercia
le au obținut in acest 
an succese remarca
bile. în fruntea între
cerii socialiste orga
nizate între navele 
românești se află mi
neralierul „Blaj" — 
comandant de navă 
Nicolae Dragomir, 
motonava „Firiza" — 
comandant de navă 
Ivan Noghi, petrolie
rele „Muntenia" și 
„Banat" — coman
danți de navă. Gheor
ghe Trlfu și. respec
tiv. Constantin Preda.

Un bogat bilanț de 
fapte si împliniri pre
zintă patriei, partidu
lui. comandantului su
prem al forțelor noas-

ZIUA MARINEI 
REPUBLICII 
SOCIALISTE 
ROMÂNIA

tre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
tradiționala sărbătoare 
și marinarii militari. 
Calificativele prepon
derent maxime obți
nute la trageri si lan
sări. in misiuni si a- 
plicatii tactice execu
tate pe mare si fluviu, 
ziua sau noaptea, in 
condiții deosebit de 
complexe, ordinea și 
disciplina ireproșabi
le. eforturile perma
nente dedicate sporirii 
capacității combative 
a unităților si marilor 
unităti — iată doar cî
teva argumente aie 
faptului că. alătiiri de 
întreaga "armată, și 
marinarii- militari ac
ționează ■ Cvî hotărîre 
pentru a .îndeplini sar-, 
cina trasată de co
mandantul nostru su
prem la convocarea- 
bilant a activului și 
cadrelor de bază ale 
armatei din martie 
1983 de a obține o ca
litate nouă, superioa
ră în toate domeniile 
muncii si vieții ostă
șești.

Există în marina 
militară un corp de 
cadre valoros, avind o 
temeinică pregătire 
militară. politică și 
de specialitate, orga
nizații de partid si ale 
U.T.C. puternice care 
militează permanent 
pentru desfășurarea 
Întregului proces in- 
structiv-educativ în 
conformitate cu ce
rințele doctrinei mili
tare naționale — al 
cărei strălucit fonda
tor este tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în

primele rinduri ale 
luptei pentru tot ceea 
ce este nou si eficient 
se situează comuniștii, 
prin faptele lor mo
bilizatoare. străbătute 
de patriotism revolu
ționar.

Actionînd la cota 
celor mai înalte exi
gente. echipajele na
velor din unitățile 
unde muncesc căpi
tanul de rangul I 
Gheorghe Cucu, căpi
tanii de rangul II Ni
colae Eremie. Andrei 
Mejnic, Ion Burcă si 
Gheorghe Burețea, că
pitanii de rangul III 
Petre Cioromele si 
Nicolae Moisuc au fă
cut zi de zi dovada 
unei temeinice pregă
tiri, bilanțul calificati
velor obținute situîn- 
du-i in onoranta pos
tură de a-sî menține 
sau a cuceri în acest 
an de instrucție titlul 
de mîndrie ostășească 
„Unitate de frunte". 
Același titlu îl deține 
de 5 ani consecutiv și 
unitatea de nave pur
tătoare de rachete 
unde muncește căpi
tanul de rangul I Va
sile Manole. îmbinînd 
experiența unor cadre 
cu mai mare vechime 
in unitate, cum sint 
căpitanul de rangul III 
Alexandru Cioroiu, că- 
pitanul-locotenent Flo
rin Ocolișan. locote- 
nentul-major Gheor
ghe Popescu sau 
maistrul militar prin
cipal Vaier Pop, cu e- 
lanul mai tinerilor lo- 
cotenenti Liviu Preda. 
Nelu Saragea si An- 
tonel Milltaru, al 
maiștrilor militari Ion 
Gheorghe sau Dobre 
Plopeanu, s-a reușit 
performanta ca Ia toa
te misiunile de foc 
echipajele acestei uni
tăti să obțină numai 
calificative maxime, 
ț’nîri același cuget și 
aceeași simțire cu In- ' ’0 
tregul popor, cu toată -.«■ 
armata, marinarii își_ 
reafirmă si cu orile- “ 
iul zilei lor adeziunea 
deplină la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea ce
lui mai iubit fiu al na
țiunii noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
de către Congresul ai 
XIII-lea al partidului, 
în funcția supremă de 
secretar general al 
partidului, văzind în 
acest act de profundă 
însemnătate politică 
garanția sigură a 
mersului ascendent al 
scumpei noastre patrii 
ne calea socialismului 
si comunismului, a 
bunăstării, a indepen
dentei si suveranității 
noastre, o contribuție 
maioră la pacea si 
progresul omenirii.
Căpitan 
de ranqu! IU 
Ioan CIUBUCA
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Deplina egalitate in drepturi pentru toți fiii patriei Cifre semnificative

(Urmare din pag. I)
de industrializare mai accentuată a 
zonelor in trecut menținute in îna
poiere economică. printre care și a 
celor in care, alături de români, tră
iesc și muncesc și oameni ai muncii 
aparținind naționalităților conlocui
toare.

O vie ilustrare a grijii conducerii 
de partid și de stat, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
traducerea neabătută in faptă a 
acestei. politici o reprezintă și dez
voltarea așezărilor harghitene. odi
nioară rămase în urmă din punct de 
vedere, economic și, implicit, a nive
lului de viață al populației. Prefacerile 
și înnoirile fără precedent, îndeosebi 
în anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului, și-au pus cel mai preg
nant pecetea pe infătișarea acestei 
zone a tării, avind inriuriri profunde 
asupra condițiilor de muncă si viată 
ale celor ce trăiesc în deplină unita
te și frăție pe aceste plaiuri româ
nești. Faptele și realitățile ilustrează, 
fără putință de tăgadă, eforturile 
susținute ale partidului comunist, 
ale statului socialist. îndreptate spre 
dezvoltarea cu prioritate a industriei 
harghitene. Dacă în cincinalul 1951— 
1955 investițiile alocate acestui scop 
însumau doar 78 milioane lei. ele au 
crescut din cincinal în cincinal, atln- 
gînd. în perioada 1966—1985, suma 
de 14 miliarde lei.

Datorită politicii de industrializare 
susținută, în județul Harghita, în 
care în anii dinaintea eliberării pa
triei predomina agricultura, indus
tria fiind prezentă doar prin citeva 
unităti de exploatare a lemnului, 
citeva făbricute de cherestea si acti
vități ale micilor meșteșugari, pro
ducția industrială își are azi o pre
zență trainică în viata economică a 
județului. în perioada de după reor
ganizarea administrativ-teritorială a 
tării au apărut puternice unităti ale 
industriei socialiste in Mierqurea- 
Ciuc. Odorheiu ' Secuiesc. Gheor- 
gheni, Toplița. Cristuru Secuiesc, 
ca și într-o serie de localități ru
rale, destinate in primul rînd valo
rificării superioare a resurselor na
turale de materii prime ale acestei

zone : unităti industriale care se dis
ting. pe de altă parte, printr-o tot 
mai accentuată diversificare. Alături 
de industria textilă, de cea a prelu
crării lemnului si cea minieră și-au 
făcut apariția. în acești ani. unităti 
de prim rang ale industriei con
structoare de mașini și metalurgice : 
întreprinderea de tractoare din 
Miercurea-Ciuc, întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă din Odor
heiu Secuiesc. întreprinderea de uti
laje și piese de schimb și cea me
canică din Gheorgheni, întreprin
derea de oțeluri speciale forjate din 
Cristuru Secuiesc, secțiile moderni
zate ale întreprinderii de fier din 
Vlăhita. reprezentind tot atîtea rea
lități ale pătrunderii industriilor de 
virf pe aceste meleaguri. Toate 
acestea au determinat ca producția 
industrială a județului să fie la 
sfîrșitul anului 1983 de 51,1 ori mai 
mare decit cea realizată în anul 
1950. ritmul mediu de creștere si- 
tuindu-se peste nivelul celui reali
zat pe țară.

Urmare a industrializării, o puter
nică creștere numerică a cunoscut 
detașamentul harghitean al munci
torimii industriale care, față de 
19 000 de persoane existente in 1950, 
se ridică azi la peste 96 000, creștere 
însoțită, firesc, de importante mutații 
calitative în structura acesteia. Mo
dernele unităti industriale ■ — în
ființate prin grija partidului și sta
tului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prezent de nenumărate 
ori în județul nostru in cadrul unor 
vizite de lucru — au determinat tot
odată crearea unei' forte de muncă 
de înaltă calificare in meserii și 
specialități nemaiintîlnite in această 
zonă.

Roadele politicii de puternică dez
voltare industrială a județului nos
tru se vădesc astăzi în contribuția tot 
mai accentuată pe care industria har- 
ghiteană o are in viața economică a 
țării. Datorită hărniciei și inteligen
ței creatoare ale oamenilor muncii 
români și maghiari care. în strînsă 
unitate frățească, pun în valoare ma
rile posibilități de care dispunem, 
tot mai multe produse harghitene se 
bucură de unanimă apreciere, atît în

tară, cît si peste hotare — aproape 25 
la sută din producția industrială a 
județului fiind destinată exportului, 
produsele noastre ajungînd in aproa
pe 60 de țări ale lumii.

O puternică dezvoltare a cunoscut 
și agricultura, spre care sint îndrep
tate, an de an, importante fonduri 
de investiții — numai în anul trecut 
acestea s-au ridicat la aproape jumă
tate de miliard lei. Accentuatul pro
ces de mecanizare și chimizare, am
plele lucrări de îmbunătățiri funcia
re, organizarea și conducerea științi
fică a producției și a muncii au fă
cut, spre exemplu, ca producția glo
bală agricolă pe un locuitor in anul 
1983 să se dubleze fată de anul 1980, 
aceasta în principal ca urmare a 
creșterii producțiilor medii la hectar 
la cartofi de la 13,4 mii kg la 24,2 mii 
kg, la sfecla de zahăr cu 10 mii kg, 
la griu și secară cu peste 1 200 kg. 
Zootehnia cunoaște și ea o dezvol
tare mereu ascendentă, materializată 
în creșterea efectivelor de animale, 
cit și a produselor animaliere. Dato
rită muncii pline de abnegație a lu
crătorilor ogoarelor, județul nostru 
s-a situat in anul trecut printre frun
tașii pe tară la producția de cartofi, 
sfeclă de zahăr și lapte.

Nicicînd oamenii muncii români și 
maghiari de oe aceste plaiuri nu 
au avut atît de largi posibilități și 
șanse de afirmare, de participare 
directă — in calitate de producători, 
proprietari și beneficiari — la crea
rea valorilor materiale și spirituale, 
la actul de conducere și organizare a 
producției a vieții social-politice. 
Preocuparea consecventă și perma
nentă a partidului pentru perfecțio
narea sistemului democrației noas
tre muncitorești, pentru asigurarea 
participării efective a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la conducerea producției și 
societății este ilustrată de numărul 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județ aleși în forul su
prem al tării. Marea Adunare Na
țională, în toate organismele demo
crației noastre — Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii, Consiliul Na
țional al Agriculturii, F.D.U.S., in or
ganele de partid, in consiliile popu

lare comunale, orășenești și județean 
(in proporție de 86 la sută). Practic, 
nu există sector de activitate, al vie
ții politice, economice, sociale și spi
rituale, în care să nu fie prezenți oa
meni ai muncii de naționalitate ma
ghiară.

Marile transformări înnoitoare din 
economia județului s-au răsfrînt 
nemijlocit și asupra condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii. Amplul 
program de construcții de locuințe, 
numeroase obiective sanitare, unități 
comerciale și prestatoare de servicii, 
de care beneficiază, deopotrivă, toți 
cei ce muncesc, fără deosebire de na
ționalitate, accentuatul proces de ur
banizare ce are loc în toate așezările 
subliniază, cu forța de netăgăduit a 
faptelor, materializarea politicii na
ționale a partidului de creare a unei 
puternice baze economico-sociale. a 
egalității depline in drepturi a tu
turor cetățenilor României. în acest 
sens, subliniem faptul că numai în 
ultimii 19 ani s-au dat în folosință 
228 săli de clasă, 2 860 locuri în gră
dinițe, peste 2 662 locuri în internate. 
Prin grija deosebită a conducerii de 
partid. începînd cu anul școlar 1976/ 
1977 a luat ființă în Miercurea-Ciuc 
o secție de învățămînt superior, de 
subingineri, în specialitatea automo
bile și tehnologia construcțiilor de 
mașini.

Dovada elocventă a manifestării e- 
galității in drepturi a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționalitate, 
o constituie și faptul că tinerilor din 
rindurile naționalităților conlocuitoa
re li se asigură condiții egale de a se 
pregăti în limba maternă în orice 
formă de învătămint și de a se în
cadra în producție, in raport cu ne
voile economiei, corespunzător pre
gătirii și aptitudinilor fiecăruia. In- 
vățămintul în județul Harghita dis
pune de tot ce este necesar, asigură 
ca, odată cu însușirea limbii române, 
elevii de naționalitate maghiară din 
toate clasele să învețe in limba ma
ternă și creează posibilități reale 
pentru un număr însemnat de tineri 
de a intra în diferite instituții de 
învătămint superior.

Cultura harghiteană — parte inte
grantă a vieții spirituale a țării —

• In actualul cincinal, volumul investițiilor 
din județul Harghita reprezintă o creștere de 
peste 97 de ori față de cincinalul 1951—1955.
• Volumul producției industriale realizate 

în prezent este de 6,6 ori mai mare față de 
1965, ponderea industriei in economia jude
țului fiind de 61 la sută.

® In anul 1984 volumul investițiilor alocate 
pentru agricultura județului este de peste 22 
de ori mai mare față de 1945. Numărul trac
toarelor a crescut față de anul 1945 de circa 
8 ori.

© Numărul personalului muncitor la 1 000 
locuitori a crescut de 4,3 ori în 1984 față de 
1945, din care în industrie de 5,3 ori.

® In perioada 1945—1984 s-au construit 
circa 73 600 de apartamente, ceea ce în
seamnă că aproape 70 la sută din populația 
județului locuiește in case înălțate in anii so
cialismului.
• în 1983, volumul vînzărilor de mărfuri cu 

amănuntul a crescut de peste 30 de ori față 
de 1945. In aceeași perioadă, numărul medi
cilor s-a dublat față de anul 1960, iar numă
rul de paturi în spitale s-a triplat.

mijloc puternic de întărire a unității 
și frăției locuitorilor de pe aceste 
meleaguri, s-a bucurat șt se bucură 
de un substanțial sprijin material din 
partea statului. Cele 183 de case de 
cultură și cămine culturale, cele 390 
de biblioteci, cele 93 de cinemato
grafe, cluburile muncitorești, ca și 
colecțiile celor 4 muzee, insumînd 
peste 200 000 piese, prezentînd istoria, 
cultura și civilizația acestor locuri, 
asigură baza materială a activității 
spirituale a cetățenilor județului. 
Dispunînd de condițiile necesare, 
cele 3 000 de formații și cercuri de 
creație, cu peste 50 000 de interpret! 
și creatori, desfășoară în cadru! Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei" o bogată activitate cultura)-ar- 
tistică, continuînd frumoasa tradiție 
a creației populare românești și ma
ghiare, îmbogățind-o cu valori noi, 
revoluționare, ale culturii noastre so
cialiste.

Folosirea limbii materne în viața 
publică în activitatea cultural-educa- 
tivă. în toate domeniile vieții socia
le. accesul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară la cuceririle 
științei și culturii, in instituțiile de 
artă și cultură, prin evantaiul larg 
al publicațiilor si cărților in limba 
maternă, promovarea Valorilor si 
moștenirilor culturii naționalităților 
conlocuitoare, parte integrantă a 
culturii naționale, sînt de mult o 
realitate incontestabilă. „Toate aces
te realizări — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu la marea adunare 
populară de la Miercurea-Ciuc din

iunie 1978 — demonstrează în mod 
elocvent faptul că. in practica de 
zi cu zi, partidul, guvernul patriei 
noastre înfăptuiesc neabătut politica 
națională de deplină egalitate in 
drepturi, creînd condițiile ca toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, să aibă asigurate posi
bilități egale de muncă, de retribu
ție, de învățămînt, să se poată afir
ma în orice domeniu de activitate, 
luind ca bază numai capacitatea 
fiecăruia, puterea sa de muncă și de gindire".

Desigur, tot ce s-a înfăptuit in cei 
40 de ani de, la victoria revoluției 
de eliberare socială si națională, an
tifascistă și antiimperialistă in dome
niul vieții materiale și spirituale, 
rod al politicii naționale juste a 
partidului, poartă amprenta pricepe
rii si hărniciei tuturor celor ce tră
iesc si muncesc in deplină unitate si 
frăție pe aceste plaiuri, in frun
te cu comuniștii, al căror număr a 
crescut de la cîteva sute în 1944 la 
peste 45 000 azi. Ca urmare a pre
ocupării comitetului județean de 
partid de a întări rindurile organi
zației județene de partid, dispunem 
azi de un puternic detașament, ca
pabil să organizeze si să mobilizeze 
toate forțele umane si materiale 
pentru realizarea sarcinilor ce ne 
stau în fată.

Un factor de mare importanță al 
înfăptuirii egalității depline il con
stituie munca politico-educativă des
fășurată de organele si organizațiile 
de partid, de organizațiile de tineret.

femei si sindicat, de formare a omu
lui nou. de dezvoltare a conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor mun
cii. de educare a lor în spiritul uni
tății și frăției dintre toți cei ce mun
cesc. al patriotismului si umanismu
lui. al Ideologiei revoluționare a cla
sei muncitoare.

Oamenii muncii români și maghiari 
din județul Harghita sînt minclri că 
tot ceea ce avem astăzi mai de preț 
— industria modernă, agricultura în 
plin progres, viata culturală eferves
centă. nivelul de trai tot mai pros
per— ilustrează cu puterea faptelor 
că în centrul activității partidului, a 
secretarului nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. desfășurată in cei 
aproape douăzeci de ani de cînd se 
află în fruntea partidului si statului, 
a stat si stă in permanentă asigura
rea tuturor condițiilor pentru reali
zarea unei înalte civilizații materiale 
și spirituale in tara noastră, pentru 
afirmarea plenară a personalității 
umane. Iată de ce noi. comuniștii, 
toți oamenii muncii din județ. — ro
mâni și maghiari. într-o voință una
nimă — am primit cu nețărmurită 
bucurie și deosebită satisfacție Ho- 
tărirea plenarei Comitetului Central 
al partidului privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu de către 
Congresul al XIII-lea in înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român — văzind în aceas
ta chezășia sigură a înaintării patriei 
noastre comune. România socialistă, 
pe noi culmi de progres și civili
zație.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Populare Polone, al poporu
lui polonez și al nostru personal, vă mulțumim pentru urările transmise cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a Poloniei Populare. Totodată, ne expri
măm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, dintre 
Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România se vor dez
volta continuu, spre, binele ambelor țări și pbpoare. pentru întărirea uni
tății statelor comunității socialiste, pentru cauza comună a socialismului 
și păcii.

Folosind acest prilej, vă transmitem dumneavoastră, dragi tovarăși, și 
poporului român prieten salutări frățești și urări de noi succese în con
strucția socialismului in România.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului. Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

— 
în colecția „Din g'îndirea social-politică a președintelui României" 

a apărut, în limba rusă, volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
Artă și literatură

EDITURA POLITICA

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Televacanță școlară 
9.00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei. Raport ostășesc 

la marea sărbătoare
10,00 Viața satului (parțial color) • Au

gust ’44 — August ’84. Cifre și 
' fapte din noua istorie a agricul

turii și satului românesc
11,15 Muzica pentru toți
11.45 Lumea copiilor
12,25 Telefllmoteca de ghiozdan (color). 

„Pistruiatul”. Episodul 11
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
14.50 Trei semnături în cartea hărniciei 

— documentar (color)
15,00 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

(color). Los Angeles 1984
18.50 1001 de seri (color)
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
19.20 Ctitorii cu care ne mindrim. Me

troul
19,40 Cîntarea României. Emisiune rea

lizată în colaborare cu Comitetul 
de cultură șl educație socialistă 
al județului Prahova

20.20 Film artistic (color). „Departe de 
Tipperary". Producție a Casei de 
filme .Patru

21.45 Telejurnal (parțial color)
22,00 A 23-a ediție a Olimpiadei de 

vară (color). Los Angeles 1984
PROGRAMUL 2

9,00 Formații folclorice în Festivalul 
național „Cîntarea României”

9,20 Viata culturală . i ; :ia ,,
9,40 Teleenciclopedia v;

j* J’gi CO fTi X iy'îin

10,10 Muzica ?... nimic mai simplu 1
11,15 Din țările socialiste
11.40 Salonul TV al-artelor plastice
12.20 Viața economică
12.45 Bucuriile muzicii
13.40 tnvățămînt — anul 40
14,00 Tineri interpreți ăi cîntecului 

popular
14.30 Din-lumea științei
15,00 Patru decenii de muzică româ

nească
15.50 Noi și copiii noștri
16,05 Ecran de vacanță — desene ani

mate
16.30 Universul femeilor
17,00 Serata muzicală TV
18.40 Marea epopee revoluționară
19,00 Telejurnal • Sub semnul anului 

jubiliar
19.20 Telerama
19.50 Instantanee
20,05 Seară de muzică românească
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21,00 Jaz în nocturnă
21,25 România pitorească
21.45 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 6, 7 și 8 august. In țară : Vre
mea va fi caldă, îndeosebi în regiunile 
din vestul țării. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin. Cu totul izolat, după- 
amiaza, se vor semnala averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
între 12 șl 22 de grade, iar cele maxi- • 
me între 24 și 34 de grade. In primele 
jdi-mineți, în centrul țăfji . se ,ya ■ pro1; -, 
dițce,ceață cu caracter izolat.. 5((5 jim.i-n.m

f OAMENII MUNCII - CONSTRUCTORI j
! SI CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ i

------------------------------------------------------------------- i
j SCRISORI DE LA CITITORII „SClNTEIU \

Inima Teleormanului bate
Alexandria de odinioară era un 

tirg modest de cîmpie, cu căsuțe 
joase, din chirpici și paiantă, cu 
dughene înghesuite una intr-alta 
in zona centrală, cu foarte puține 
edificii cit de cit arătoase. „Indus
tria" sa era reprezentată de două 
mori, două ateliere de timplărie și 
alte citeva ateliere meșteșugărești, 
o topitorie de in și cinepă, de cite
va darace de lină și de o fabrică 
de gheață. Prosperau aici pe atunci 
doar negustorii de cereale și de 
vite.

Dezvoltarea intensă a orașului a 
început după anul 1968, cind a de
venit centrul politico-administrațiv 
al județului Teleorman. Dacă înain
te de Eliberare avea doar cu ceva 
peste 16 000 de locuitori, in anii din 
urmă populația Alexandriei a cres
cut rapid, depășind in prezent 
50 000 de locuitori. Au fost înălțate 
pină acum blocuri de locuințe care 
însumează aproape 11 000 de apar
tamente, precum și numeroase edi
ficii social-culturale. In prezent 
eforturile constructorilor se con
centrează in centrul civic al Ale
xandriei proiectat conform indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru in orașul nostru. Aici, pe 
„Bulevardul Libertății", bulevard

pietonul de o deosebită frumusețe 
arhitectonică, au și fost construite 
500 de apartamente, iar alte 500 se 
află in diferite stadii de execuție. 
Noi locuințe se construiesc, de ase
menea; și in cel mai tînăr Cartier 
al orașului, al cărui ax este strada 
Dunării. împreună cu locuințele 
vor fi date în folosință noi unități 
comerciale Și prestatoare de servi
cii cu o suprafață totală de peste 
10 000 metri pătrați.

Pornind, din punct de vedere in
dustrial, aproape de la zero, in nu
mai două decenii, grație politicii 
partidului și statului nostru de re
partizare judicioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
Alexandria se numără astăzi printre 
centrele industriale de seamă ale 
țării. Au fost amplasate aici uni
tăți de subordonare republicană 
din ramura construcțiilor de mașini. 
Cea mai mare dintre ele este în
treprinderea de rulmenți, care asi
gură o treime, din producția națio
nală de „perle de oțel". A intrat 
în funcțiune în anul 1974, iar pro
ducția pe care o dă este destinată 
nu numai acoperirii nevoilor eco
nomiei naționale, ci și exportului 
în peste 50 de țări de pe toate 
meridianele globului.

A doua ca importanță, din punct

viguros
de vedere al volumului producției 
Industriale, este întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice, care 
a început să producă în anul 1972. 
Lucrez și eu aici din primele sale 
zile de existență. Realizăm mijloa
ce de automatizări electrotehnice Și 
electronice. - Față de anul 1972, prin 
dezvoltarea întreprinderii și creș
terea productivității muncii, volu
mul producției va fi în acest an de 
4,5 ori mai mare. în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a Eliberării și 
a Congresului al XIII-lea ăl parti
dului, vom da o producție supli
mentară în valoare de 12 milioa
ne lei.

Mai. avem în oraș o întreprindere 
de aparataje și accesorii,, una de 
morărit și panificație — al cărei co
lectiv a fost distins anul trecut cu 
titluț de „Erou al Muncii Socia
liste" — plus o întreprindere de 
prelucrare a lemnului, o filatură 
de bumbac și o fabrică de nutre
țuri combinate. Alexandria reali
zează în prezent peste 40 la sută 
din producția industrială a jude
țului.

Marin BĂNESCU 
inginer-șef al întreprinderii 
de panouri și tablouri electrice 
Alexandria

Județul celor 270000 de artiști și creatori
Inițiativă de o excepțională în

semnătate a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Festivalul național 
„Cîntarea României" s-a transfor
mat rapid într-o amplă și impre
sionantă manifestare politico-ideo- 
logică șl cultural-artistică.

In județul Prahova, străveche 
vatră de istorie și cultură româ
nească. tradițiile bogate ale artei 
naționale se îmbină armonios cu 
creația inspirată din realitățile 
construcției socialiste din România 
în desfășurarea unei susținute ac
tivități politice și cultural-artistice, 
științifice și tehnice menite să îm
bogățească viața spirituală a oanie- 
nilor muncii prahoveni.

Valorificînd experiența acumula
tă în edițiile precedente ale festi
valului, comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, sub con
ducerea comitetului județean de 
partid și sub egida consiliului jude
țean al F.D.U.S., a reușit să mo
bilizeze, pe ansamblul județului, la 
ediția anterioară. 270 000 de artiști 
și creatori profesioniști și amatori, 
din care 164 000 în cercurile de 
creație tehnico-științifică.

Anual, in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" se or
ganizează în județ ample manifes
tări și acțiuni politice și cultural- 
ârtistice, unele la nivel republican 

i si fnterjudețecm, cui» ,tântț. „Zileia 
V ițre.ației literare pentru copii și ti- 
,|\J

neret" (Bușteni), Festivalul de dans 
tematic „Bucuria muncii" (Ploiești), 
„Gala tinerilor dirijori" (Bușteni), 
„Gala tinerilor concertiști" (Plo
iești), „Stagiunea estivală a teatre
lor populare și muncitorești" (Slă- 
nic), ..Festivalul de chitară clasică" 
(Sinaia), Festivalul de muzică și 
poezie patriotică și revoluționară 
„M. R. Paraschivescu" (Vălenii de 
Munte), Festivalul coral județean 
„Cîhtecele țării", întrecerea jude
țeană a brigăzilor artistice și colec
tivelor de satiră și umor „Drept la 
țintă". Festivalul de interpretare a 
muzicii culte „Atheneum", Festiva
lul de interpretare a muzicii ușoa
re „Cind castanii înfloresc" (Plo
iești și Cimpina) și altele.

Eforturile susținute ale artiștilor 
prahoveni au fost răsplătite la ulti
ma ediție a festivalului cu 236 de ' 
premii și titluri de laureat, de a- 
proape șapte ori mai multe decît la 
prima ediție.

Turneele susținute peste hotare, 
cu deosebit succes, de prestigioase 
colective artistice profesioniste (Fi
larmonica de stat) și de amatori 
(Corala „Paul Constantinescu" a 
Palatului culturii din Ploiești, co
rul mixt de cameră „I. Cr. Danie- 
lescu" al Casei de cultură a sin
dicatelor. ansamblurile folclorice 
„Prahova", „Chindia", „Constelația \ 

..... .................... ,____ _____ Daeja", „Salbă. . Praho* 
ți ^interjudețecm, cui»............................................................ ,,Crăițetetsf.<a,,Mdc*'î

rama", „Minerul"), deschiderea, în
brazilor",.

acest an, in cadrul „Zilelor culturii 
romanești", a unei expoziții de artă 
plastică la Magdeburg, in R.D.G., 
participarea la taberele internațio
nale de artă plastică din U.R.S.S., 
R.P. Bulgaria și R.P. Polonă au 
contribuit la afirmarea peste ho
tare a valorilor culturii și artei din 
această zonă a țării noastre.

Rezultate deosebite s-au obținut 
și in activitatea, de creație tehnico- 
științifică, sutele de teme soluțio
nate de muncitori, ingineri și teh
nicieni, de către cercetătorii praho
veni au adus un spor de producție 
în valoare de peste 1,4 miliarde 
lei, precum și însemnate economii 
de valută.

Ne străduim ca actuala ediție a 
festivalului, ce se desfășoară în 
anul celor două mari evenimente 
din viața poporului nostru — ani
versarea a patru decenii de la vic
toria revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului — să se si
tueze în județul nostru la o cotă 
Și mai înaltă, la nivelul sarcinilor 
și exigentelor puse în fața întregu
lui front ideologic din țara noastră 
de către conducerea partidului și 
statului nostru.

Prof, Al. I. BĂDUEESCU
.vicepreședinte al Comitetului 
(densți.lțură,-4+<e.ducație socialistă
,al județuluiuErahava svbedaun
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ZIUA NAȚIONALĂ A BOLIVIEI

Excelenței Sale HERNÂN SILES ZVAZO
Președintele Republicii Bolivia

Cea de-a 159-a aniversare a proclamării independentei Boiiviei îmi 
oferă prilejul de a vă transmite, in numele poporului român si al meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de succes, continuu pro
gres și prosperitate poporului bolivian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul- bolivian a- 
niversează în fiecare 
an la 6 august un me
morabil eveniment al 
Istoriei sale naționale: 
înlăturarea stăpînirii 
coloniale. în această 
zi, cu 159 de ani în 
urmă. încununare a 
victoriilor obținute de 
armatele eliberatoa
re. conduse de Simon 
Bolivar. împotriva 
trupelor coloniale spa
niole. teritoriul denu
mit pe atunci Peru de 
Sus și-a proclamat in
dependenta sub nu
mele de Bolivia..

Economia acestei 
țări andine (întinde
rea : 1 098 581 kmp,
populație : aproape
sase milioane de lo
cuitori) se bazează pe 
agricultură. sector 
unde lu-crează ma
rea majoritate a lo
cuitorilor. si pe indus
tria extractivă.

în urmă cu doi ani. 
în Bolivia s-a creat o 
situație politică . nouă, 
odată cu revenirea la 
regimul civil si for

marea unei coaliții 
guvernamentale alcă
tuite din blocul forțe
lor populare — Uniu
nea Democratică si 
Populară, la care 
participă si partidul 
comunist. Conform 
programului său. coa
liția guvernamentală 
— în care au fost in
cluși de curînd si re
prezentanți ai Centra
lei Muncitorești Bo- 
liviene. cea mai mare 
organizație sindicală 
din ' tară . — urmărește 
dezvoltarea si adînci- 
rea procesului de 
restabilire a democra
ției, inclusiv prin a- 
sigurarea participării 
muncitorilor la condu
cerea întreprinderilor 
si prin realizarea unei 
uniuni între forțele 
armate si popor. Pe li
nia acestor orientări, 
președintele Boiiviei, 

'Hernan Sites Zuazo,a 
ariuntat recent elabo
rarea unui nou plan 
de dezvoltare, avînd 
ca. obiectiv fundamen
tal transformarea

structurilor producti- i 
ve ale tării, ca mij
loc de consolidare . a > 
independentei națio
nale si de depășire a 
dificultăților econo- 1 
mico-l’inanciare. în a- 
celasi timp, a fost re
afirmată hotărîrea de i 
a promova echitatea 
socială.

Pe plan extern, Bo
livia se pronunță pen
tru relații de colabo
rare cu toate țările, 
indiferent de sistemul 
lor social-politic.

în spiritul politicii 
sale de promovare a 
legăturilor cu statele i 
Amerieii Latine, de 
care ne leagă afinități 
de limbă si cultură, cu 
toate țările în curs.de 
dezvoltare. România 
iși extinde relațiile de 
prietenie și colaborare 
cu Bolivia, fapt ce co
respunde intereselor 
ambelor popoare, cau
zei păcii, înțelegerii 
și conlucrării fruc
tuoase între toate na- ; 
tiunile lumii.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI JAMAICA

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului ministru al Ja- 
maicăi. Edward Seaga, cu prilejul 
aniversării zilei naționale a acestei

țări, prin care îi adresează. în nu
mele guvernului român si al său. 
personal, cordiale felicitări, urări de 
fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul jama.i- 
can. .

Poporul din Jamai
ca sărbătorește îm
plinirea a 22 de ani 
de la proclamarea in
dependenței tării sale 
și angajarea ei pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare.

Jamaica este a tre
ia ca întindere dintre 
insulele Antilelor 
Mari, descoperită de 
către Cristofor Co- 
lumb în anul 1494. 
Marcată de secolele 
de dominație străină, 
economia acestei pi
torești țări din Marea 
Caraibilor s-a bazat 
prin tradiție doar pe 
modestele, resurse, pro
venite din industria 
exinactiv.ări uX-bauxită): 
și..agricultură jvftrestie 
doit-zahăr și/,.banane).

indepen- 
stat a cor>- 

punctul de 
spre înfăp- 

unor prefaceri

promovarea turismu
lui. în zona liberă 
Kingston au fost con
struite sau se află in 
curs de realizare un 
număr important de 
unități industriale.

Pe linia politicii 
•sale de prietenie și 
solidaritate cu tine
rele state angajate pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, Româ
nia 
maica 
colaborare, 
respect 
reciproc, 
părți 
pentru extinderea a- 
cestorâ, in interesul-.. 

investiții uesteuibanali-&KiirĂîi,P£R?s)3‘{^ . c.®u.zei 
zatăs jSpre.' modernii: ' P.ȘW .««■■.înțelegerii in-j 
zarea”? ag'ricultutafedsidrirterhaționale., •

Obținerea 
denței de 
stituit 
plecare 
tuirea 
înnoitoare. Astfel s-a 
procedat la naționali
zarea băncilor străine 
și particulare, a prin
cipalelor întreprinderi 
industriale, precum și 
la răscumpărarea unor 
întinse suprafețe a-
gricole în vederea
împroprietăririi ță
ranilor fără pămint,
s-a trecut la aplicarea 
unor programe de 
diversificare a econo
miei naționale.

în „ultimii ani o . 
parte importantă din

întreține cu Ja- 
raporturi de 

bazate pe 
și avantaj 
de ambele 

acționîndu-se
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JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1984

ZILE DE AUR PENTRU OLIMPICII ROMÂNI 

entuziasmant succes al canotoarelor cinci medalii de aur și una de argint!
® Luptătorii noștri la înălțime: Ion Draica și Vasile Andrei - campioni olimpici! ® Ecaterina Szabo - vicecampioană 

olimpică, la numai cinci sutimi de primul loc; revelația turneului feminin de gimnastică - debutanta Simona Păuca
- medalie de bronz la individual compus! • Mihaela Loghin - vicecampioană la aruncarea greutății

On prim Hal al
reprezentanților 

României
18 MEDALII

8 de aur
7 de argint
3 de bronz

FINAL „DE AUR" AL

Vasile Andrei

LUPTĂTORILOR NOȘTRI

Ion Draica

LOS ANGELES 4 (Agerpres). — 
Competiția de lupte greco-romane 
din cadrul celei de-a 23-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de la Los Ange
les s-a încheiat la „Anaheim Con
vention Center”, în ultima zi spor
tivii români obținînd două presti
gioase victorii și, odată cu ele, titlu
rile de campioni olimpici la .-alego
ria 82 kg. prin Ion .Draica, și la ca
tegoria 100 kg, prin Vasile Andrei.

Categoria 82 kg a fost dominată ca
tegoric de Ion Draica, a cărui tehnică 
deosebită, pusă in valoare.de o pre
gătire fizică fără cusur șl de o voință 
de fier, i-au adus victorii nete în toa
te tururile preliminare, încheiate cu 
un succes clar in fața principalului 
contracandidat la calificarea în fi
nală, campionul suedez Soren Clae- 
son, pe care l-a întrecut la puncte,

cu 10—0. Apoi, în meciul decisiv pen
tru primul loc al podiumului olim
pic, Ion Draica a dispus la puncte 
de tenacele campion al Greciei, Di
mitrios Thanopoulos.

Ultima finală a concursului de 
lupte greco-romane. cea de la cate
goria 100 kg, a constituit un veri
tabil triumf pentru sportivul român 
Vasile Andrei. Calificat cu victorii 
înainte de limită in precedentele 
patru meciuri, Vasile Andrei a făcut 
în finală o demonstrație de vitalitate, 
depășindu-1 la toate capitolele pe fa
voritul miilor de spectatori prezenți 
în tribune, campionul american 
Greg Gibson. Victoria printr-o de
cizie de „superioritate netă” la scorul 
de 12—0 a consfințit un succes de 
prestigiu al luptătorului român.

Printre performere: firește, Ecaterina Szabo, 
dar și mezina Simona Păuca

Concursul general feminin de gim
nastică a continuat cu exercițiile 
liber alese pentru atribuirea titlului 
de campioană olimpică absolută la

individual compus. Gimnastele ro
mânce Ecaterina Szabo — 7.9,125 
puncte si Simona Păuca — 78,675 
puncte au obținut medaliile de ar

gint și, respectiv, bronz. Pe primul 
loc s-a situat Mary Lou Retton 
(S.U.A.). cu 79,175 puncte.

Concursul a avut o desfășurare 
foarte interesantă. Pornind din po
ziția a doua. Ecaterina Szabo a re
făcut ■ handicapul la primul schimb, 
obținînd nota 10,00 la bîmă. Spor
tiva noastră a evoluat în continuare 
cu siguranță : 9.95 la sol, 9,90 la să
rituri si paralele, in timp ce Mary 
Lou Retton a inceuut concursul cu 
9,85 la paralele si 9,80 la bîrnă. dar 
a primit două note maxime la sol 
si sărituri, care i-au permis să ocu
pe primul loc, cu un avans de nu
mai 5 sutimi.

în lupta pentru medalii s-a înscris 
și tînăra gimnastă româncă Simona 
Păuca. începînd concursul din pozi
ția a 7-a, Simona Păuca a reușit o 
spectaculoasă cursă de urmărire, iar 
în final s-a clasat pe un merituos 
loc 3. intrînd în posesia medaliei de 
bronz.

La numai un centimetru 

de medalia de aur
La stadionul „Memorial Coliseum11 

din Los Angeles au început întrece
rile de atletism; ziua inaugurală pro- 
gramînd primele două finale. Prin
tre medaliate s-a aflat și .sportiva 
româncă Mihaela Loghin, ocupanta 
locului secund in proba de arunca
rea greutății, cu rezultatul de 20,47 m.

Aflată în frunte pină la ultima 
aruncare din concurs, Mihaela Lou 
ghin s-a văzut depășită de Claudia 
Losch (R.F. Germania) în ultima în
cercare, cind atleta vest-germană a 
realizat 20,48 m, cu numai un centi
metru mai mult decît performanța 
sportivei noastre ! „Românca Mihae
la Loghin — scrie agenția Associated 
Press — părea a fi cîștigătoarea me
daliei de aur după a cincea arunca
re, dar rezultatul său de 20,47 m a 
fost întrecut de vest-germana Clau
dia Losch. care a aruncat 20,48 m. 
Este cea mai mică diferență înre
gistrată la această probă intre pri
mele două clasate în istoria Jocuri
lor Olimpice11.

Concurînd în seriile probei de 800 
m plat, semifondistele Fița Lovin și 
Doina Melinte au obținut calificarea 
în semifinale, ciștigind seriile din 
care au făcut parte.

Valeria Racilă

Echipajul 4+1 rame

La închiderea ediției: PERFORMANȚA
LA LACUL CASITASDE

La închiderea ediției, o știre de 
excepțional interes. Ieri, într-o zi de 
aur pentru reprezentativa României 
la Jocurile Olimpice 1984, canotajul 
academic românesc - asemenea 
gimnasticii feminine - a dovedit, pe 
apele lacului Casitas, că ființează la 
noi in țară, in condițiile excelente 
create de Partidul Comunist Român, 
o adevâratâ școală de sport de 
valoare absolut mondială, producă
toarea unui șir lung de performere 
de primă mărime I

Ca probă definitivă, incontestabilă 
prin numărul extraordinar al rezul
tatelor obținute de canotoarele ro
mânce și al calității înalte a acestor 
rezultate, iată ce spune extraordinara 
știre : in cele șase finale ale regatei 
olimpice de pe lacul Casitas, echi
pajele noastre au cucerit cinci titluri 
de campioane olimpice și unul de

4+1 vîsle

EXCEPȚIE

vicecampioană I Din 6 probe, 5 me
dalii de aur și una de argint!

1) La schif simplu, una dintre cele 
mai mari sportive ale României — 
Valeria Răcilâ - a învins la distanță 
adversarele din S.U.A., Belgia, Ca
nada, Danemarca și Anglia I

2) La schif dublu cu rame. Elena 
Horvat și Rodica Arba au condus 
cursa, din start pină la sosire, echi
pajele adverse răminind cu multe 
secunde in urmă I

3) La schif dublu cu visle, Mărioara 
Popescu și Elisabeta Oleniuc, de ase
menea, au dominat net celelalte e- 
chipaje !

4) La schif 4 + 1 rame, echipajul 
român, care a și deschis seria succe
selor de ieri, format din Olga Bu- 
larda, Florica Lavric, Chira Apostol, 
Maria Fricioiu plus Viorica Joja, s-a 
impus detașat in fața unor concu
rente deosebit de valoroase I

5) La schif 4+1 vîsle, româncele

Sofia Corban, Ioana Badea, Anișoara 
Sorohan, litre Ț-âran plus Ecaterina 
Oancea au învins, după o întrecere 
acerbă, principala contracandidată — 
echipajul S.U.A.

6) Să dăm ce se cuvine drept 
cinstire și echipajului de schif 
medaliat cu argint, care a pierdut, 
numai la o secundă diferență, in fața 
echipajului țârii gazdă a Olimpiadei 
1984.

Calde, entuziaste felicitări bravelor 
noastre canotoare pentru performan
țele lor extraordinare care vor ră- 
mine înscrise ca un moment excep
țional in istoria sportului românesc, 
un semn de înaltă cinstire, din partea 
sportivilor, a marilor evenimente ale 
acestui an I

Bineînțeles, in numărul viitor al 
ziarului, dispunind de amănunte, vom 
reveni asupra acestui rezultat de ex
cepție.

Valeriu MIRONESCU

curs.de
valoare.de
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BOMB SOCIALISTA. PKHTELE NICOLAE CEAOSESCO 
ACȚIONEAZĂ FEM PENTBII SOLUȚIONAREA CONSTRUCTIVĂ

A MARILOR PROBLEME STIHENTE ALE CONTEMPORANEITĂȚII, 
DESFĂȘOARĂ O POLITICĂ A INTELEHU CU TOATE STATELE

Relatări, comentarii, aprecieri ale mijloacelor de informare de peste hotare

Poziția principială a României socialiste, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în problema cea mai arzătoare a zilelor 
noastre - preintimpinarea izbucnirii unei conflagrații nucleare, propune
rile conducătorului partidului și statului nostru in vederea încetării 
cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare, se bucură de un 
larg ecou în presa de peste hotare. Cu deosebit interes, mijloacele de 
informare în masă evidențiază luările de poziție ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu în recentele interviuri acordate unor ziare de peste hotare,

precum și în declarațiile făcute cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt sau 
al primirii unor personalități de peste hotare. Sînt reliefate inițiativele, 
propunerile și demersurile conducătorului partidului și statului nostru pri
vind oprirea amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa, retragerea și distrugerea celor existente, înlăturarea completă 
a armelor nucleare de pe continentul european, a oricăror arme, promo
varea unei politici dedicate înțelegerii și securității, edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

În consens cu aspirațiile de pace și progres 
ale tuturor popoarelor

Agenția „B.T.A.“ a informat des
pre vizita de prietenie făcută în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de către tovarășul Todor 
Jivko<y, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria. Un loc important a 
fost rezervat convorbirilor pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu le-au avut 
cu tovarășul Todor Jivkov într-o 
serie de probleme de interes co
mun. Conducătorii de partid și de 
stat —a arătat agenția — au efec
tuat un schimb de informații cu 
privire la activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Bulgar, ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bulgaria, la stadiul construcției so
cialismului și la programele de 
perspectivă în cele două țări. A 
fost exprimată hotărîrea celor două 
partide și state de a se acționa 
pentru realizarea înțelegerilor și 
hotărîrilor stabilite cu prilejul 
dialogului Ia nivel înalt, a căror 
înfăptuire corespunde intereselor 
celor două popoare, reprezintă o 
contribuție de seamă la adîncirea 
și lărgirea colaborării bulgaro- 
române, arătă agenția.

Relatind despre călătoria efec
tuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Todor Jivkov, pe Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, „B.T.A.“ a subliniat 
că secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria. a dat o înaltă apreciere acestei 
grandioase opere ce întruchipează 
forța societății socialiste și capaci
tatea creatoare a poporului român, 
realizată sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Bulgariei — a ară
tat agenția bulgară — și-au expri
mat satisfacția pentru această nouă 
întilnire, care se înscrie pe linia 
vizitelor reciproce la nivel înalt și 
a convorbirilor tradiționale bul- 
garo-române, a relațiilor de priete
nie și colaborare în continuă dez
voltare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Referindu-se la această nouă în- 
tîlnire la nivel înalt româno-bul- 
gară — ziarele cehoslovace „RUDE 
PRAVO", „PRACE", „LIDOVA 
DEMOKRACIE" au subliniat că 
în cadrul convorbirilor a fost ex
primată hotărîrea celor două 
partide și state de a lărgi co
laborarea și relațiile de priete
nie dintre cele două țări, de 
a contribui Ia întărirea păcii și so
cialismului, efectuindu-se totodată 
un schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme internaționale ac
tuale.

în relatarea sa, ziarul polonez 
„ZYCIE WARSZAWY" a eviden
țiat că în cadrul noului dialog 
româno-bulgar la nivel inalt a fost 
exprimată hotărîrea celor două 
partide și state de a acționa pentru 
adîncirea și lărgirea colaborării 
româno-bulgare, subliniindu-se că 
aceasta reprezintă o contribuție la 
cauza păcii și socialismului. Sînt 
prezentate pozițiile României și 
Bulgariei privind transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
colaborării, liberă de arme nu
cleare. Cele două țări, participante 
Ia reuniunile balcanice de la Ate
na, s-au pronunțat pentru o întîl- 
nire la nivel înalt a statelor din 
această zonă, care ar putea acce
lera in mod decisiv dezvoltarea 
cooperării pașnice, reciproc avan
tajoase in Balcani, ceea ce ar fi 
util nu numai pentru statele,din 
Peninsula Balcanică, ci și pentru 
întreaga Europă, a arătat cotidia
nul „Zycie Warszawy".

Prezentînd pozițiile privind via

Demersuri consecvente in vederea înlăturării 
primejdiei atomice, instaurării în lume a unui 

climat de destindere și securitate

Agenții de presă și ziare din diferite țări au relatat despre interviul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu acordat corespondentului diplomatic al 
grupului american de presă „Hearst Newspapers".

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu consideră că trebuie să 
se ajungă neîntîrzial Ia reluarea 
negocierilor sovieto-americane pri
vind armele nucleare și, ca punct 
de pornire, a sugerat oprirea rea

ța internațională exprimate de to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
cursul întîlnirii cu președintele 
Consiliului Național al Revoluției 
din Republica Volta Superioară, 
șef al statului, Thomas Sankara, 
agenția „CHINA NOUA" a eviden
țiat aprecierea conducătorului 
partidului și statului nostru potri
vit căreia în Europa, prin trecerea, 
la sfirșitul anului trecut, de către 
Statele Unite ale Americii, la am
plasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, și, ca urmare la apli
carea contramăsurilor nucleare de 
către Uniunea Sovietică, s-a creat 
o situație foarte primejdioasă pen
tru pacea și viața popoarelor de 
pe continent și din întreaga lume, 
în continuare este redată sublinie
rea privind necesitatea ca Statele 
Unite ale Americii să oprească am
plasarea rachetelor lor nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
iar Uniunea Sovietică să oprească 
aplicarea contramăsurilor nucleare, 
să se facă totul pentru reluarea 
tratativelor sovieto-americane în 
vederea realizării unui acord pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a oricăror 
arme nucleare din Europa.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat solidaritatea deplină 
a României cu lupta popoarelor 
din Africa pentru lichidarea colo
nialismului, pentru apărarea și 
consolidarea independenței ior na
ționale și înaintarea liberă pe ca
lea progresului economic și social 
— relevă „China Nouă", subli
niind în continuare : Președintele 
Ceaușescu a arătat că este timpul 
să se ajungă la tratative reale in
tre țările bogate și cele sărace, să 
se găsească o soluție globală pen
tru datoriile țărilor in curs de dez
voltare, care să ducă Ia anularea 
unei părți importante a acestora, 
la reducerea substanțială a dobin- 
zilor, precum și la acordarea de 
credite avantajoase pentru aceste 
țări în vederea progresului lor 
economico-social.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez au sub
liniat necesitatea ca toate statele 
europene, indiferent de alianța mi
litară căreia ii aparțin, să participe 
activ Ia tratative pentru a-și aduce 
contribuția la realizarea unui acord 
care să ducă la eliminarea armelor 
nucleare de pe continentul euro
pean, a subliniat aceeași agenție 
intr-o relatare consacrată convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, și to
varășul Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez. Agenția arată că în timpul 
convorbirilor s-a exprimat îngrijo
rarea profundă a celor două parti
de față de agravarea situației din 
Europa în urma amplasării de că
tre S.U.A. a rachetelor cu rază 
medie de acțiune în unele țări 
vest-europene și, ca urmare, a tre
cerii la realizarea de către U.R.S.S. 
a contramăsurilor nucleare anun
țate, subliniindu-se că este necesar 
să se facă totul pentru a se opri 
amplasarea rachetelor . americane 
în Europa și, totodată, aplicarea 
contramăsurilor anunțate de 
U.R.S.S.

S-a evidențiat — a precizat 
„China Nouă" — că trebuie să se 
depună eforturi susținute pentru 
eliminarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile dintre state, pen
tru soluționarea problemelor din
tre state exclusiv pe cale pașnică, 
prin negocieri, pe baza respectării 
intereselor și voinței proprii ale 
fiecărui popor. Este relevată hotă
rîrea comună de a acționa în ve
derea dezvoltării colaborării și 
conlucrării partidelor comuniste și 
muncitorești cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu alte forțe de
mocratice, progresiste și antiimpe- 
rialiste, subliniindu-se că relațiile 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Francez se 
bazează pe stimă, încredere și în
țelegere reciprocă, pe respectarea 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător politica in
ternă și externă.

lizării în continuare a amplasării 
rachetelor americane în Europa și 
a contramăsurilor sovietice, evi
dențiază agenția „CHINA NOUA". 
Președintele Nicolae' Ceaușescu a 
subliniat că problema pe care ar 

trebui să și-o pună conducătorii ță
rilor nucleare — și in primul rînd 
ai S.U.A. și U.R.S.S. — este cum să 
se înlăture pericolul unei catastrofe 
nucleare, insistînd asupra hecesită- 
ții de a șe pune capăt politicii de 
înarmare, de a se trece la înghe
țarea armelor nucleare și la înce
perea de negocieri, pentru a se a- 
junge la un acord corespunzător. 
„China Nouă" pune în evidentă 
aprecierea șefului statului român 
că dacă negocierile ar fi reluate în 
condițiile continuării amplasării 
rachetelor S.U.A. în Europa și ale 
realizării contramăsurilor sovietice, 
aceasta ar însemna de fapt trans
formarea negocierilor în patrona
rea dezvoltării rachetelor nucleare 
în Europa. Totodată, și celelalte 
state europene, și în primul rînd 
țările din N.A.T.O. și din Pactul 
de la Varșovia, trebuie să acțio
neze pentru reluarea tratativelor 
si să participe, într-o formă sau 
alta, la negocieri.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că tara sa întreține rela
ții bune-atît cu S.U.A.. cit și cu 
U.R.S.S. si că legăturile comercia
le si economice ale României cu 
fiecare dintre ele sînt în creștere, 
arată agenția, care prezintă în 
continuare sublinierea că tre
buie să se insiste continuu pentru 
desființarea concomitentă a ambe
lor pacte — atit a N.A.T.O.. cit și 
a Tratatului de la Varșovia — și 
pentru diminuarea continuă a ro
lului militar al acestor pacte, pînă 
la desființarea lor.

Trecînd în revistă realizările 
economice ale tării sale în ulti
mii 40 de ani — relevă „China 
Nouă" — președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat Că acum pro
ducția industrială este de 100 cie 
ori mai mare comparativ cu aceea 
din anul 1944. iar producția agrico
lă — de șapte ori mai mare. Pen
tru a realiza toate acestea s-a alo
cat 33—34 la sută din venitul na
țional pentru acumulare și dezvol
tare. Progrese rapide au fost făcu
te în domeniile educației și sănătă
ții. Retribuția medie netă este 
acum de opt ori mai mare decît în 
urmă cu 40 de ani.

Președintele Ceaușescu a anunțat 
că țara sa a reușit ca. într-un 
timp foarte scurt, să reducă nivelul 
datoriilor sale externe cu 30 la 
sută, adăugind că această reduce
re nu s-a făcut pe seama măririi 
exportului și a restrîngerii consu
mului intern al produselor agrico
le. ci prin expansiunea industriei 
și prin reducerea cu 50 la sută a 
importurilor — a precizat agen
ția. menționind că. începînd din 
1981. România nu a mai apelat la 
noi credite.

Politica de independentă a 
României nu vine în contradicție 
cu interesele dezvoltării colaboră
rii. cu Statele Unite. Uniunea So
vietică și cu celelalte state ale lu
mii. a declarat președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. într-un. 
interviu acordat corespondentului 
diplomatic al grupului american de 
presă „Hearst Newspapers", a sub
liniat agenția iugoslavă TANIUG.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că relațiile României atît 
cu S.U.A.. cît și cu U.R.S.S. pot fi 
caracterizate ca bune, ținînd, de
sigur, seama de orinduirea socială 
— diferită față de cea din S.U.A. 
și aceeași cu cea din Uniunea So
vietică — reamintind că relațiile

Pentru realizarea unui acord corespunzător 
care să ducă la eliminarea rachetelor nucleare 

de pe continentul european

Informînd despre convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Georges Marchais. 
agenția T.A.S.S. a subliniat în
grijorarea exprimată de cele două 
partide față de agravarea situației 
internaționale, necesitatea de a se 
lupta împotriva amplasării de noi 
rachete nucleare în Europa. In 
comunicatul dat publicității la 
București — a menționat agenția 
T.A.S.S. — se relevă marea însem
nătate pe care ar avea-o crearea 
de zone dcnuclearizate în Balcani, 
în nordul Europei și în alte zone 
ale lumii, interzicerea tuturor ar
melor chimice și a militarizării 
spațiului cosmic.

Nicolae Ceaușescu și Georges 
Marchais au cerut U.R.S.S. și 
S.U.A. să reia negocierile cu pri
vire la armamentul nuclear — s-a 
evidențiat în relatarea agenției 
„REUTER", care informează despre 
aprecierea făcută în timpul con
vorbirilor că este necesar să se 
facă totul pentru a se opri ampla
sarea rachetelor americane în Eu
ropa și totodată aplicarea contra
măsurilor anunțate de U.R.S.S., 
pentru a contribui la reluarea ne
gocierilor sovieto-americane, în ve
derea ajungerii la o înțelegere care 
să ducă la eliminarea de pe conti
nentul european a rachetelor nu

tării sale cu aceste state se bazează 
pc principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc, citează agenția.

Președintele Ceaușescu a subli
niat că trebuie să se ajungă la re
luarea neîntîrziată a negocierilor 
sovieto-americane in domeniul ar
melor nucleare și și-a exprimat 
convingerea că Uniunea Sovietică 
a fost, și în trecut. și> este, și acum, 
interesată să se ajungă la un acord 
în problema rachetelor cu • rază 
medie de acțiune. în general. în 
problema armamentelor nucleare, a 
arătat. în continuare, agenția 
Taniug.

Presa scrisă și posturile de radio 
și televiziune din Siria au difuzat 
largi extrase din interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
corespondentului diplomatic al 
grupului american de presă 
„Hearst Newspapers". S-a eviden
țiat faptul că președintele Româ
niei a reafirmat poziția tării noas
tre în problemele Orientului Mij
lociu și a exprimat sprijinul pen
tru soluționarea politică a acestora, 
pe calea tratativelor, care să ducă 
la retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și la rezolvarea 
problemei poporului palestinian pe 
baza dreptului său la autodetermi
nare — inclusiv la realizarea unui 
stat palestinian independent. Zia
rul „AL BAAS" a publicat inter
viul sub- titlul „Președintele 
Ceaușescu invită la organizarea u- 
nei conferințe internaționale în 
problema Orientului Mijlociu". La 
rindul. său, cotidianul de mare tiraj 
„TICHRIN" a evidențiat’" accentul

• pus de șeful statului român pe ne- \ 
cesitatea continuării eforturilor 
pentru convocarea unei astfel de 
conferințe sub egida și cu sprijinul 
O.N.U.

România s-a pronunțat și se 
pronunță consecvent pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale. sub egida și cu sprijinul 
O.N.U., Ia care să participe toate 
Părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
— ca reprezentant legitim al po
porului palestinian — Uniunea So
vietică și S.U.A., precum și alte țări 

jcare ar putea aduce o contribuție 
pozitivă la soluționarea globală a 
problemelor, o asemenea confe
rință puțind duce la instaurarea 
unei păci trainice și juste in aceas
tă regiune, relevă presa siriană.

Președintei^ Nicolae Ceaușescu 
apreciază ca posibilă reluarea ne
gocierilor sovieto-americane. dar — 
după părerea sa — ar trebui să se 
oprească cel puțin realizarea în 
continuare a amplasării rachetelor 
S.U.A. și a contramăsurilor luate 
de Uniunea Sovietică, a subliniat 
agenția „FRANCE PRESSE" in re
latarea sa.

Postul de radio BBC a difuzat 
două emisiuni dedicate Româ
niei. care au prezentat aspecte ale 
politicii interne și externe a tării 
noastre. Reluînd pasaje din inter
viul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu corespondentului diplo- , 
matic al grupului american de pre
să „Hearst Newspapers", au fost 
evidențiate poziția României, apre
cierile șefului statului român cu 
privire la o serie de probleme de 
mare actualitate ale vieții inter
naționale.

cleare cu rază medie de acțiune, a 
oricăror arme nucleare.

Nicolae Ceaușescu și. Georges 
Marchais au lansat un nou apel la 
oprirea amplasării rachetelor ame
ricane și sovietice în Europa, a 
relevat ' agenția „ASSOCIATED 
PRESS", precizînd că apelul este 
cuprins în comunicatul cu privire 
la convorbirile dintre secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român și secretarul general al 
Partidului Comunist Francez.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu. 
și secretarul general al Partidului 
Comunist Francez, Georges Mar
chais, au cerut S.U.A. și Uniunii 
Sovietice să reia negocierile de la 
Geneva — a relatat agenția spa
niolă E.F.E. în cursul convorbi
rilor, ei au exprimat sprijinul față 
de orice inițiativă care vizează 
oprirea acumulării de noi arme și 
asigurarea securității egale a tu
turor părților și au relevat însem
nătatea creării de zone denucleari- 
zate în Balcani, în nordul Europei 
și în alte zone ale lumii. Comuni
catul cu privire la convorbirile 
dintre cei doi lideri subliniază în
semnătatea interzicerii tuturor ar
melor chimice și 
spațiului cosmic — 
E.F.E.

a militarizării 
a arătat agenția 

(Agerpres)

„Declarația de la Tokio"
J»

adoptată de Conferința internațională împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen

TOKIO 4 (Agerpres). — „Decla
rația de la Tokio", adoptată la în
cheierea etapei din capitala niponă 
d Conferinței internaționale împo
triva bombelor atomice și cu hidro
gen, la care participă delegați din 
37 de țări, inclusiv din România, 
respinge cu tărie conceptul așa- 
zisei „descurajări nucleare" prin- 
tr-un „echilibru al terorii" și ex
primă îngrijorarea participantelor 
față de escaladarea cursei înarmă
rilor. Subliniindu-se că sarcina cea 
mai importantă și de cea mai mare 
urgență a întregii omeniri constă 
in preintimpinarea unui război nu
clear și in interzicerea armelor 
nuclefire, în document se adresează 
un apel popoarelor din întreaga 
lume să-și intensifice lupta pentru 
pace, pentru înlăturarea pericolului 
unei catastrofe nucleare. Intre alte
le, in document . se cere oprirea 
amplasării de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune în Eu
ropa și în Asia, retragerea și dis
trugerea celor existente, desființa
rea tuturor blocurilor și alianțelor

Acțiuni în sprijinul creării unei zone 
denuclearizate în nordul Europei

OSLO 4 (Agerpres). — Printr-o 
reuniune a reprezentanților partiza
nilor păcii din țările nordice, la 
Oslo a început, la 4 august. Anul de 
acțiune pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei. în 
apelul difuzat de inițiatorii intilnirii 
se subliniază că majoritatea popu
lației țărilor nordice se pronunță

Convorbiri în problema 
Ciprului

VIENA 4 (Agerpres). —■ Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellab, și-a exprimat speranța, în 
cadrul unei întilniri cu ziariștii, că 
apropiatele sale convorbiri cu re
prezentanții comunităților cipriote, 
greacă și turcă, programate pentru 
luni și marți la Viena, vor contribui 
la „relansarea procesului de nego
ciere" în vederea soluționării pașnice 
a problemei cipriote. El a precizat 
că va prezenta celor două comunități 
cipriote ideile care stau la baza re
zoluțiilor Consiliului de Securitate 
în problema cipriotă.

ȘOFIA 4 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. informează că Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, s-a întîlnit cu Ezekias Papa- 
ioannou, secretar general al Parti
dului Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (A.K.E.L.), cu care a 
avut o convorbire. A fost exprimată 
hotărîrea celor două partide de a-și 
aduce și pe viitor contribuția la efor
turile îndreptate spre transformarea 
Șalcanlior Intr-o zonă făfâ Nu
cleare. Totodată, a fost subliniată 
necesitatea unei soluționări urgente 
a problemei cipriote pe baza rezolu
țiilor O.N.U. privind un stat cipriot 
independent, suveran, indivizibil te
ritorial, demilitarizat și nealiniat.

Pentru reglementarea justă 
și trainică a problemelor 

din Africa australă
LUANDA 4 (Agerpres). — Angola 

sprijină rezoluția 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. cu privire la 
retragerea trupelor R.S.A. din Na
mibia si desfășurarea de alegeri sub 
controlul O.N.U. in acest teritoriu — 
a declarat, la Luanda, ministrul ad
junct al afacerilor externe al R. P. 
Angola. Venancio da Maura. Subli
niind că tara sa este gata să nego
cieze cu autoritățile de la Pretoria 
asupra unei soluții juste si trainice 
pentru problemele care afectează 
Africa australă, da Maura a cerut re
tragerea completă a efectivelor sud- 
africane de pe teritoriul angolez și 
încetarea oricărui sprijin acordat de 
Pretoria activității elementelor anti
guvernamentale din Angola, aceasta 
reprezentind o condiție pentru ajun
gerea la un acord. El a arătat că 
Angola dorește ca Organizația Po
porului din Africa de Șud-Vest 
(S.W.A.P.O.) să participe la proce
sul de realizare a independenței Na
mibiei și ca luptele dintre R.S.A. și 
S.W.A.P.O. să ia sfîrșit.

LA LIUBLIANA s-au încheiat
lucrările celei de-a doua reuniuni 
a conducătorilor agențiilor națio
nale pentru cooperare tehnică din 
țările in curs de dezvoltare, orga
nizată sub egida „Grupului celor 
77", in colaborare cu organismele 
de resort din Iugoslavia. Timp de 
cinci zile, reprezentanți din 23 de 
țări în curs de dezvoltare și ai 
unor organizații și instituții inter
naționale specializate au examinat 
— după cum relatează agenția 
Taniug — probleme referitoare la 
rolul centrelor naționale pentru 
cooperare tehnică, precum și posi
bilitățile de dezvoltare a cooperării 
economice și financiare între țările 
în curs de dezvoltare.

ÎN LEGĂTURA CU RELAȚIILE 
TOLONO-AMERICANE. După cum 
transmite agenția P.A.P., însărci
natul cu afaceri a.i. al S.U.A. la 
Varșovia a informat partea polone
ză despre hotărîri ale președintelui 
S.U.A. referitoare la anularea unor 
măsuri ■ restrictive aplicate de 
partea americană în relațiile cu
R. P. Polonă. După o analiză pre
liminară a măsurilor anunțate de
S. U.A., partea poloneză consideră 
că guvernul american nu este gata 
să normalizeze deplin relațiile cu 
R.P. Polonă pe baza principiului 
neamestecului în treburile interne 
și respectării de către ambele părți 
a acordurilor încheiate, continuind 
să condiționeze acțiunile sale de 
considerente politice. 

militare, sporirea eforturilor pen
tru eliberarea unor regiuni tot 
mai întinse de armele nucleare, 
pentru interzicerea completă a ar
melor nucleare,. inclusiv a experi
mentării acestor arme, scoaterea în 
afara legii a utilizării oceanelor și 
spațiului cosmic în scopuri mili
tare, trecerea la realizarea dezar
mării generale și totale.

Conferința și-a exprimat, tot
odată, sprijinul și solidaritatea cu 
lupta popoarelor pentru autodeter
minare.

La încheierea dezbaterilor de la 
Tokio, în parcul 'din apropierea 
Centrului cultural Ikenohata, unde 
s-au desfășurat lucrările, a avut 
loc un miting la care au participat 
peste 4 000 de persoane. După mi
ting, participanta au demonstrat pe 
străzile capitalei nipone, protestînd 
împotriva intensificării cursei inar- 
.mărilor nucleare.

Lucrările Conferinței internațio
nale împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen vor fi reluate, du
minică, la Hiroshima.

pentru transformarea regiunii res
pective într-o zonă lipsită de arme 
nucleare. Se subliniază, de aseme
nea. faptul că proclamarea unei ase
menea zone ne baza unor acorduri 
internaționale ar constitui un aport 
substantial din partea țărilor parti
cipante la preintimpinarea unei ca
tastrofe nucleare.

Lucrările Conferinței generale 

a O.N.U.D.I.
VIENA 4 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celei de-a IV-a Conferințe 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), care se desfășoară la 
Viena. numeroși reprezentanți ai sta
telor în curs de dezvoltare au for
mulat critici la adresa politicii do- 
bînzilor înalte si a tendințelor pro-1 
tectioniste care se accentuează în 
țările occidentale industrializate, ară- 
tind că aceste politici aduc mari 
prejudicii statelor lumii a treia.

Reprezentantul Braziliei a evocat 
situația dificilă cu care este con
fruntată tara sa. afirmind că „dez
voltării industriale i-a luat locul 
dezindustrializarea. Proteclionismul 
se extinde, iar ratele dobinzilor 
cresc" — relatează agenția France 
Presse.

Ministrul industriei si comerțului 
al Turciei. Cahit Arai, a declarat, pe 
un ton amar, că teza potrivit căreia 
redresarea economică în țările occi
dentale industrializate ar atrage 
după sine, „automat", o reducere a 
protecționismului „mai trebuie Încă 
verificată".

Datoria externa - o grea povară 
pentru economia țărilor latino-americane

Un comentariu al agenției „Associated Press"
SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager

pres). — într-un comentariu pe tema 
datoriei de 350 miliarde dolari a 
Americii Latine, agenția Associated 
Press constată că „povara rambur
sării ei se ridică la 65 cenți din fie
care dolar ciștigat (de aceste țări) 
din exporturi. în ultimii doi ani, 
practic, toate noile împrumuturi au 
fost utilizate pentru plata dobinzilor 
datorate băncilor creditoare". Pova
ra datoriei se dovedește însă si mai 
traumatizantă din alt punct de ve

Dispute interoccidentale
în domeniul transferului de tehnologie

BONN 4 (Agerpres). — Guvernul
R. F. Germania este îngrijorat de 
accentuarea măsurilor restrictive din
S. U.A. împotriva transferului de teh
nologie, care afectează in prezent și 
Japonia și Europa occidentală — 
scrie publicația cercurilor de afaceri 
vest-germane „Handelsblatt". Ziarul 
relatează că un studiu al guvernului 
R.F.G., care pînă acum nu a fost

DEPUTĂȚII COMUNIȘTI DIN 
PARLAMENTUL ITALIAN au 
cei ut constituirea unei comisii par
lamentare speciale însărcinate cu 
anchetarea crimelor neofasciștilor, 
care au comis numeroase omuci
deri, jafuri, răpiri de persoane — 
în scopul obținerii unei răscumpă
rări — atacuri împotriva sediilor 
unor partide și sindicate democra
tice. Cererea a fost avansată în le
gătură cu. eșecul cercetărilor în 
problema atacului neofascist din 
august 1980, din gara de la Bologna, 
în care și-au pierdut viața 85 de 
persoane și au fost rănite peste 
200.

RIPOSTA. Postul de radio Beirut, 
citat de agenția Associated Press, a 
anunțat că nave de război israe- 
liene au violat apele teritoriale li
baneze. Unitățile de coastă ale ar
matei libaneze au ripostat focului 
dezlănțuit de agresori. S-a precizat 
că. în două rînduri, două nave mi
litare israeliene au încercat să șe 
apropie de țărm in zona Beirutu
lui, insă artileria de coastă a ar
matei libaneze le-a pus pe fugă. ne.

DUPĂ ZBORUL ORBITAL. Medicii nu au constatat nici un fel de 
modificări de substanță in starea sănătății cosmonauților sovietici Sve- ’ 
tlana Savițkaia, Vladimir Djanibekov și Igor Volk, după expediția de 11 .
zile efectuată la bordul stației orbitale „Saliut-1", transmite agenția [ 
T.A.S.S. Toți membrii echipajului se simt bine, au un somn calm și o II 
stare de spirit bună. Perioada de după zborul orbital și readaptarea la 
condițiile terestre se desfășoară normal. Svetlana Savițkaia și Vladimir 1
Djanibekov au efectuat o serie de activități în spațiul ‘cosmic în exte- j 
riorul stației orbitale „Saliut-1", ,

R. P. POLONĂ

Rezultate pozitive în procesul 
dezvoltării economico-sociale

— Ședința Consiliului 
de Miniștri —

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al R.P. Polone, 
examinînd situația social-politică din 
țară, a constatat că în Polonia con
tinuă consecvent introducerea și con
solidarea schimbărilor pozitive, al 
căror început a fost marcat de cel 
de-al IX-lea Congres al P.M.U.P. —' 
informează agenția P.A.P. Se înre
gistrează progrese în ralierea unor 
pături tot mai largi ale populației 
la programul de înțelegere națională 
șj reînnoire socialistă.

Una dintre sarcinile cele mai im
portante în perioada imediat urmă
toare — s-a subliniat — o constituie 
strîngerea recoltei.

Făcînd o apreciere a situației fi
nanciare și de piață în primul se-' 
mestru al acestui an. guvernul a sub
liniat că în acest domeniu s-a în
registrat o nouă ameliorare. Veni-j 
turile bănești și cheltuielile ' popu
lației prevăzute de planul econo
miei naționale pe anul 1984 vor fi 
depășite, dar se vor menține propor
țiile principale dintre creșterea sa
lariilor și cea a preturilor.

Au fost îndeplinite satisfăcător co
menzile guvernului la1 aproape toate 
produsele.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
proiectul de lege cu privire la mica 
producție și a relevat că va crea 
condiții pentru reconstrucția si dez
voltarea ei.

în cadrul ședinței, Wojciech Ja
ruzelski, președintele Consiliului de 
Miniștri, a atras atenția asupra ro
lului administrației de stat in înfăp- 
tuirea sarcinilor ce-i revin.

Mai multi reprezentanți ai unor 
țări occidentale industrializate, între 
care ministrul cooperării economice 
al R.F.G., Juergen Warnke, au în
cercat să riposteze la criticile for
mulate de țările lumii a treia, afir
mind că O.N.U.D.I. n-ar avea misiu
nea să abordeze teme generale, cum 
ar fi aceea a datoriei externe a ță
rilor in curs de dezvoltare sau re 
latiile Nord-Sud. care sînt de corn 
petenta altor organisme.

Grupul țărilor arabe participante 
la Conferința Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I,), de la Viena, a prezen
tat un document detaliat care evi
dențiază problemele țărilor în curs 
de dezvoltare și răspunderea care 
revine țărilor industrializate pentru 
agravarea acestor probleme, transmi
te agenția kuweitiană KUNA. Do
cumentul cere organizarea unei con
ferințe internaționale care să discute 
această situație si să ia măsuri pen ■ 
țru impulsionarea dezvoltării indus
triale a țărilor din lumea a treia.

dere. acela al zădărnicirii eforturilor 
de dezvoltare si de ridicare a nive 
lului de trai al popoarelor respect 
ve. Venitul pe locuitor în Americ„ 
Latină — relevă A.P. — sporise iii 
perioada 1973—1980. însă, după aceea, 
in condițiile în care povara crescîn- 
dă a datoriilor a contribuit la de
clanșarea recesiunii, el a scăzut. 
„Locuitorii din Argentina, Bolivia, 
Chile. Peru. Venezuela — toate țări 
cu datorii grele — cîștigă azi chiar 
mai puțin decît acum un deceniu".

dat publicității, ajunge la concluzia 
că. dacă restricțiile americane vor 
continua să" ia amploare, va fi ne
cesară elaborarea unei noi strategii 
în adoptarea deciziilor în domeniul 
tehnologiei. în context, studiul pro-1- 
pune acțiuni comune ale guvernelor 
și cercurilor de afaceri din țările 
C.E.E. ca măsură de răspuns efici
entă față de restricțiile impiise de 
S.U.A.

SPECTACOL DE MUZICA ȘI 
DANSURI POPULARE ROMA- 0 
NEȘTI, Cu prilejul turneului pe 
care-l întreprinde in Italia, ansam- “ 
blul folcloric „Doina" al Munici
piului București a susținut, la Bi- [
blioteca română din Roma, un «
spectacol de muzică și dansuri 
populare românești. Numerosul pu- ||
blic prezent, oameni de cultură și 
artă, ziariști, au răsplătit cu repe
tate aplauze virtuozitatea tinerilor .
interpreți, frumusețea melodiilor și 
a dansurilor prezentate, diversita- 
tea și bogăția costumelor din dife
rite regiuni ale țării.

REPUBLICA DEMOCRATICA ȘI 
POPULARA BOURKINA-FASO. j
Potrivit unui decret prezidențial |]
transmis de postul de radio Oua
gadougou, citat de agenția France [I
Presse, Republica Volta Superi- ||
oară se numește, începînd de la 
data de 4 august, Republica De- I
mocratică și Populară Bourkina- |
Faso, iar cetățenii țării se vor numi 
bourkinabe. Au fost schimbate, de »
asemenea, drapelul, imnul națio- ||
nai. Postul de radio menționat a 
subliniat că numele de Volta Supe- 0
rioară și celelalte embleme ale ||
țării datau de la proclamare^ in
dependenței, la 5 august 1960, ele I) 
purtind amprenta dominației străi- |j
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