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în întimpinarea marii noastre sărbători naționale

PENTRU ÎNDEPLINIREA
EXEMPLARA A SARCINILOR ECONOMICE

În interesul înfloririi necontenite o țării, al ridicării MUREȘ

bunăstării întregului popor

CONSUMURI MATERIALE
Producție 

suplimentară

Șl ENERGETICE MAI REDUSE
-in fiecare întreprindere, la fiecare produs!

Relev in d cu -pregnantă” imperativul major al creșterii susținute a efi
cienței. economice in întreagă activitate productivă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, cu toată claritatea la Plenara C.C. al P.C.R. din 
27 ipnie. precum și cu prilejul recentului dialog de lucru cu cadre de 
conducere și specialiști din ramuri importante ale economiei naționale, 
necesitatea ca ministerele, centralele și întreprinderile să treacă cu mai 
multă hotărire la adoptarea de programe concrete pe fiecare produs io 
parte, care să asigure încadrarea strictă in normele de consum de ma
terii prime, materiale, combustibil și energie electrică planificate in acest 
an, identificarea unor noi posibilități de reducere a acestor consumuri.

oa- 
or-

ternică mobilizare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor 
stabilite de conducerea partidului in 
acest domeniu, pentru realizarea ri
guroasă a programelor £i sarcinilor 
de plan pe anul 1984 privind redu
cerea consumurilor materiale și 
energetice. Amploarea și complexi
tatea acestor sarcini solicită in mo
mentul de față un efort conștient, 
participarea efectivă, permanentă a 
fiecărui muncitor, tehnician și ingi- 

. rief la realizarea programelor de în
noire și. modernizare a produselor, 

y.-de:perfecționare a tehnologiilor.'; de

disciplinei tehnologice. întărirea spi
ritului gospodăresc, stimularea ini
țiativelor muncitorești care vizează 
economisirea, pe toate căile, a ma
teriilor prime, materialelor, energiei 
și combustibilului 
privește, in egală 
oamenii muncii și 
este in beneficiul

Făcindu-și un
mindrie patriotică
cea de-a 40-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
iistă și cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului cu rezultate cit mai 
bune in creșterea. producției și efi
cienței economice, fiecare muncitor, 
tehnician și inginer se poate afirma 
și' mai puternic, in unitatea in care 
lucrează, la locul său de muncă, 
drept un bun gospodar, identifici nd 
permanent noi posibilități de redu
cere â consumurilor materiale și 
energetice, .participînd nemijlocit la 
valorificarea lor. Este o cerință e- 

. sentială â afirmării puternice, cit 
. a aiitoconducerii

— obiectiv care ii 
măsură, pe toți 
a cărui înfăptuire 
tuturor.
titlu de cinste și 
din a intimpina

„Revoluția de eliberare socială și națională din August 1944 
a inaugurat o etapă nouă în istoria patriei, a deschis calea împlinirii 
idealurilor și năzuințelor de dreptate și libertate ale poporului român, 
a cuceririi depline a independenței și suveranității naționale, a afir
mării României ca 
lumii”.

națiune liberă și demnă în rîndiil națiunilor

NICOLAE CEAUȘESCU

De ce situează ațît de stăruitor 
conducerea partidului acesțe sarcini 
în centrul preocupărilor tuturor 
menilor muncii, ale organelor și 
ganizațiilor de partid .?

Mărețele realizări dobîndite de 
■ harnicul nostru popor in cei 40 de 
ani de construcție socialistă și. cu 
deosebire, după Congresul al IX-lea 
al partidului .ilustrează convingător 
legătura indisolubilă care există 
intre reducerea cheliuielilor mate
riale de producție, creșterea venitu
lui național și progresul general ec<>- 

, nomico-social al țării, Iată, in acest 
feenSsa un calcul ctiî-d.'.ai'gumenteazăc:,■.. -jisk a-rawxzr~. tk-—
cu .o puternică . forță del convingere : .fabricație. ..la intenșific^rpij. acțiunii , mai. at°r.
acest adevăr : reducerea eu un sin
gur procent a ponderii cheltuielilor 
materiale in produsul social echivala 
în 1965 cu un spor de venit națio
nal de 3,4 miliarde lei, iar in anul 
1983 — eu un spor de 17,7 miliarde 
lei. Sint date care atestă că orice 
procent de reducere a cheltuielilor 

j de producție si, îndeosebi, a celor 
materiale se concretizează într-un 
spor substanțial de venit național — 
acesta constituind sursa trainică și',si
gură a dezvoltării și modernizării 
continue a economiei naționalei a 
înfăptuirii programelor stabilite "de 
onducerea partidului pentru ridica

rea bunăstării materiale, si spirituale 
a întregului popor.

Sarcinile stabilite în acest dome
niu pentru anul 1984 și intregul cin
cinal se înscriu, cum se știe, in șirul 
unui ansamblu de măsuri inițiate 
în ultimii ani de ■ partidul nostru, 
sub directa conducere și îndrumare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru folosirea rațională, cu maxi
mă economie a bazei de materii pri
me și resurse energetice și creșterea 
mai accentuată a eficienței econo
mice, corespunzător cerințelor impu
se de înfăptuirea unei calități noi, 
superioare in toate’ sferele produc
ției materiale. Dispunem in acest 
sens de un program .clar de acți
une. După cum se știe, din iniția
tiva secretarului general a! partidu
lui a fost elaborat un program spe
cial. de largă perspectivă, privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, de 
combustibil și energie și valorifi
carea superioară a acestor resurse, 
program ce cuprinde o seamă de 
obiective concrete, precum și măsu
rile practice ce trebuie aplicate pen
tru înfăptuirea lor. Important este 
însă, așa cum sublinia secreta
rul genera] al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca pretutindeni, 
în fiecare unitate economică, să se 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru realizarea hotăririlor 
melor stabilite privind 
consumurilor materiale și 
pentru identificarea unor 
diminuare a acestora.

în spiritul acestor cerințe, pornind 
de la experiența pozitivă acumulată 
pină acum in marea întrecere socia
listă desfășurată in întimpinarea 
gloriosului jubileu de la 23 August 
și a Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., organele și organizațiile de 
partid, de tineret și sindicat din fie
care unitate economică au înalta 
îndatorire de a asigura o și mai pu-

de.recuperare și valorificare .a, rș- . muncitorești _si autogesiiUnii. 
surselor materiale și' energetice ret'o- 
losibile, impun respectarea strictă a Ilie ȘTEFAN

cu economie 
de energie electrică

Oamenii muncii din indus
tria județului Mureș intîmpină 
marea noastră sărbătoare națio
nală de la 23 August si Con
gresul al XIII-lea al partidului 
cu noi și remarcabile fapte de 
muncă. Astfel, chimistii. con
structorii de mașini și lucrătorii 
din celelalte ramuri ale indus
triei județului au produs, de la 
începutul anului, peste sarcinile 
de plan, o producție-marfă în 
valoare de aproape 200 milioane 
lei. Ea se concretizează, intre 
altele.: ih expedierea pe adresa 
beneficiarilor a unor produse de 
mecanică fină și optică in va
loare de 28,3 milioane lei. 21 670 
tone amoniac de sinteză, 4 965 
tone îngrășăminte chimice. 3 
milioane cărămizi și blocuri ce
ramice. 5 596 tone carbid. 156 000 
metri pătrați geam tras, precum 
și însemnate'cantități de cheres- 
ea. policlorură de vinii și al
tele. Este de. remarcat faptul 
că acest spor de producție a 
fost obtinut in . condițiile in 
care, oe ansamblul industrie: 
județului, au fost realizate eco
nomii ihșumind- 54714 MWh 
energie-'; eie,c‘rieă. XGIieorglie. 
Giurgiu,;- corespondentul .'„Scin-i 
teii”). " 1 '!/

în această săptămînă, cea mai
urgentă sarcină în agricultură:

ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII GRIULUI
Incheierea recoltării griului con

stituie in aceasta săptămînă
principala preocupare a oamenilor 
muncii din agricultura județelor 
uncie această planta cerealieră se 
mai aîlă Încă in lanuri. Stringerea 
și depozitarea la timp a intregii 
producții de griu constituie, totoda
tă, principala sarcină a organelor 
și organizațiilor de partid, consilii
lor populare și organelor de spe
cialitate din județele respective, 
care au datoria să acționeze ener
gic, folosind cele mai eficiente for
me ale muncii politice și organiza
torice, astfel incit fiecare i să mar
cheze un pas important sure fina
lizarea acestei lucrări.

Aflindu-ne la ineeput de săptă- 
mină, in prima parte a lunii au
gust, întrebarea : ce a mai rămas 
de făcut la seceriș ? se impune de 
lă sine, Potrivit, datelor furnizate 

, de Ministerul Agriculturii, in seara 
zilei de duminică griul mai era de 
recoltat de pe 489 000 hectare, su
prafață care, așa cum rezultă și din 
harta alăturată, este localizată în
deosebi in județele din Moldova și 
Transilvania. Cu dotarea tehnică 
asigurată unităților agricole din ju
dețele respective, la care se adaugă 
combinele trimise in spriii-h din 
județele situate in sudul tării, strin- 
gerea in timp scurt a recoltei d'e 
pe suprafața amintită este oe de
plin posibilă.

Acum, important este ca printr-o 
temeinică organizare a muncii me
canizatorilor. a lucrătorilor care 
efectuează transportul și depozita
rea recoltei, prin folosirea din plin 
a fiecărei ore și zile bune de. lucru, 
secerișul să avanseze cit mai re-

In urmă cu 40 de ani, insurecția 
națională antifascistă și antiimperia- 
listă — ridicare la luptă a poporului 
român, hotărit să asigure libertatea 
și independența patriei sale și să 
pornească pe calea unor radicale 
transformări democratice, revoluțio
nare — marca un moment crucial in 
istoria contemporană a României. 
Actul de la 23.August 1944 reprezenta 
o ruptură cu regimul dictatorial ,an- 
tonescian și, totodată, un arc peste 
timp, ce unea trecutul milenar, de 
necurmate strădanii pentru împli
nirea idealului de progres social și 
național, cu prezentul de luptă indif- 
jită cu cel mai înverșunat dușman bl 
umanității — fascismul — și cu vii
torul socialist pe care poporul român 
avea să și-l croiască cu numeroase 
sacrificii.

Relevind semnificația complexă a 
evenimentelor din August 1944, ca li
nie de demarcație și- verigă de legă
tură intre epoci distincte ale luptei 
poporului român pentru eliberarea 
națională și. socială, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta că 
actul db la 23 August 1944 constituie 
începutul „revoluției de.eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperiaiistă, care a dus la cuce
rirea adevăratei independențe a pa
triei. la transformarea revoluționară, 
socialistă a României”.

In perioada-următoare victoriei din 
August 1944. elementul determinant 
al cursului istoriei românești l-a re
prezentat lupta clasei muncitoare, a 
țărănimii, a maselor populare — an
trenate, organizate și conduse de 
partidul comunist —. pentru a impri
ma desfășurării evenimentelor sensul 
dorit de ele : realizarea unor schim
bări fundamentale, revoluționare, in 
viața social-politică a țării. In con
dițiile doboririi regimului dictatorial 
și alăturării cu intregul potențial 
uman și material eforturilor Națiuni
lor Unite pentru zdrobirea fascismu
lui, lupta națiunii române s-a trans
format intr-o mișcare de o amploare 
nemaiintilnită in istoria contempo
rană a patriei, pentru ca idealurile 
de independență și suveranitate na
țională, de libertate și dreptate so
cială, de progres econoiiiico-soeial 
mai rapid, permanențe ale istoriei 
milenare a poporului român, să 
devină o realitate. de necontestat.,

. Est.e îRentul: esențial al partidbiuTT 
; nostru. comu.hjșt,.:ai miiitantilor-, săi,:, 

de a fi chemat, organizat si condus 
oamenii muncii la luptă pentru în
noirea democratică a tării. Intre mi
litant» revoluționari aflați în primele 
rînduri ale acestei aspre bătălii s-a 
numărat și tinărul revoluționar co
munist Nicolae Ceaușescu. activita
tea intensă depusă in acei ani con
ferind o nouă strălucire unei vieți 
dăruite în intregul ei cauzei parti
dului comunist, a poporului român. 
Calitățile de organizator si. nropa- 
gandist comunist, probate cu atita 
strălucire în anii luptei ilegale a 
partidului, s-au afirmat, plenar. în 
bătălia pentru cucerirea puterii po
litice. pentru refacerea economiei 
distruse de război, pentru sprijinirea 
războiului antihitlerist, pentru demo
cratizarea tării. In cadrul a nume
roase adunări .și demonstrații, din
tre sutele și sutele desfășurate in. 
acei ani de vie efervescentă politică, 
s-au auzit cuvintul său înflăcărat, 
îndemnul fierbinte adresat oameni
lor muncii, tineretului in primul 
rînd. de a-și incorda energiile, de a 
pune întreaga lor putere de muncă 
și creație în slujba înlăturării urme
lor războiului, a edificării unei noi 
societăți. Astfel, la începutul lunii 
februarie 1945. înt.r-0 mare întrunire 
a tineretului, relatată pe larg de zia
rul „Scînteia" nr. 132 din 7 februarie.

tovarășul Nicolae Ceausescu, subli
niind marile comandamente ale mo
mentului. îndemna : „Toate efortu
rile noastre să fie îndreptate spre 
victorie. Nu numai în vorbe, dar si 
în fapte, trebuie să muncim in fa
brici. laboratoare, pretutindeni, pen
tru armată, pentru front". în același 
timp "a cerut tineretului, oamenilor 
muncii ca in lupta .pentru un viitor 
mai bun să acționeze înfrățiți toți 
fiii patriei, fără deosebire de națio
nalitate.

Guvernul instalat în August 1944, 
din care făcea parte și reprezentân-

Comunist Român, de-

23

23

August
1944
August
1984

tul Partidului ..............
venit astfel partid de guvernămint, 
pentru prima dată in existența, sa de 
pește două dgcenii, a acționat pe 
baze unitare , pentru organizarea 
luptei împotriva hitleriștilor și hor- 
thyștilor. pentru eliberarea întregului 
teritoriu național și infringerea Un
gariei și Germaniei naziste. Guver
nul și larga coaliție de forțe politice 
închegată in vara anului 1944, sub a 
cărui influență acționa, s-au dovedit, 
astfel, capabile să conlucreze eficient 
pentru înfăptuirea acestui deziderat 
național fundamental.

Dezvoltarea procesului revoluționar 
în cadrul juridic stabilit, după victo
ria insurecției din August 1944 a con
dus, în același timp, la delimitarea 
unor poziții diferite, distincte, în. 
ceea ce privea îndeosebi evoluția so- 
cial-economicâ viitoare a României, 
problemă impusă de epocă drept ■ 
prioritară pentru destinele țării.

Partidele muncitorești, care acțio
nau in front unic, militau pentru so- 
luțiqnarea acestor-prpbjeme in dir.ee- 
ția deschiderii unor noi perspective*" 
de dezvoltare procesului revoluțio
nar, creării condițiilor pentru tre
cerea la făurirea societății socialisțe

în România. Partidele burgheze,, al 
căror obiectiv consta in revenirea Ia 
rînciuieliie anterioare instaurării dic
taturii. regale, din .1938. se pronunțau, 
în schimb, pentru evitarea oricăror 
reforme radicale, fapt care le. Va .si
tua, cu timpul, in afara, forțelor îna
intate ale. națiunii, și, implicit, le ■ va 
scoate treptat din Sfera vieții politice 
a țârii, dovedindu-se inapte in mod 
funciar oricărei adaptări la ritmul 
și profunzimea transformărilor pre
conizate și impuse de clasa munci
toare.

Hotărîtoare pentru împlinirea aces
tor năzuințe a fost înalta capacitate 
de care au dat dovadă comuniștii de 
a realiza alianțe largi, coaliții de 
forțe in măsură să acționeze pe bâza 
unor platforme comune, adecvate 
momentului respectiv, in direcția 
dezvoltării procesului revoluționar. 
De asemenea, pentru mobilizarea: la 
acțiune a forțelor capabile să-și adu
că contribuția la înfăptuirea obiecti
velor majore aflate in fața țării, au 
fost determinante elaborarea și pro
movarea de către Partidul Comunist 
Român a unei linii strategice și tac
tice juste, elasticitatea politicii sale, 
efortul de a crea condiții pentru par
ticiparea și colaborarea tuturor for
țelor interesate, fie in rezolvarea în
tregului complex de sarcini ale 
revoluției — cu perspectiva lor so
cialistă —, fie numai în atingerea 
unora dintre obiectivele general-de- 
mocratice.

Problema cuceririi pyterii — ches
tiunea fundamentală a oricărei revo
luții — a fost rezolvată, in condițiile 
concrete, interne și internaționale ale 
României, in cadrul unui proces 
treptat, materializat printr-un șir de 
modificări calitative, trecind de la o 
fază a puterii revoluționar-democra-, 
tice in care clasa muncitoare și.alia- 
ții săi aveau rolul hotăritor — mar
cată prin instaurarea; la- 6 martie 
1945, a guvernului revoluțiohar-de- 
mocrat—, la faza în care clasa mun
citoare, împreună cu celelalte cate
gorii de oameni ai muncii, a cucerit 
pe deplin puterea, ca urmare a de
miterii din guvern a ultimilor repre
zentanți ai burgheziei, a abolirii mo
narhiei și proclamării ■ Republicii. 
Noua formă de stat, "instaurată la 

; 30 Decembrie^ lȘUTzr a Pdhstituit ca-
Dr. Ion ALEXANDRI.SCU

(Continuare in pag. a III-a)

și progra- 
reducerea 

energetice, 
noi căi de

ZALĂU

NÂSAUD
- NEAMȚ

SALA!

MUREȘ

IAL0MTȚA

procente, pe județe, în seara zilei dein

recoltarea griului

an. 
sint

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI,
5 august. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii). La închiderea edi
ției s-a primit telegrama care informează că și județele Dîmbovița și 

Prahovo ou incheiat

BHAșmSIBIU

cede. Pentru aceasta este ne
cesar ca in fiecare fermă si uni
tate agricolă să fie utilizate cu ran
dament superior toate combinele, 
iar pe terenurile imburuienate si 
pe cele cu spice căzute să lucreze 
echipe de secerători și de cosași. 
Iată de ce datoria organe
lor județene de partid, a organiza-

țiilor de partid de la sate, a con
siliilor populare comunale din zo
nele unde griul se află incă în 
lanuri este de a asigura zi de zi 
mobilizarea tuturor forțelor meca
nice și umane, astfel incit secerișul 
să se încheie grabnic, iar întreaga 
recoltă să fie transportată si de
pozitată cu grijă maximă.

platforma industriala a 
municipiului Zalău a fost pusă 
în funcțiune Fabrica de nutre
țuri combinate. De la tovarășul 
inginer Grigoriu Țigle, șeful 
producției, am aflat că noua fa
brică de nutrețuri combinate din 
Zalău este echipată aproape în 
întregime cu mașini și utilaje 
realizate de industria româneas
că. Ea dispune de linii tehno
logice complet automatizate și 
are o capacitate de 60 000 tone 
nutrețuri combinate pe 
Principalii săi beneficiari 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Sălaj. 
(Eugen Teglas. 
„Scînteii").

județul
corespondentul

Oglinda e un obiect . situdinl. și maltratări. 
'............. 23 August a fost ziua

acestei, întoarceri. A- 
tunci. , beneficul șoc 
revoluționar, a dat nav 
țiunti. întregi forța de 
a, se .smulge din ghia- 
rele barbariei naziste 
și de a participa cu 
tot ce i-a stat în pu
tere, alături de Uniu
nea Sovietică și. de 
celelalte țări ale coa
liției antifasciste, la 
cu-cerirea victoriei fi
nale asupra celui mai 
fioros monstru pe 
care l-a născut vreo
dată somnul rațiunii. 
Atunci, lă 23 August

necruțător. Șirul de 
portrete pe care . mi 
le-a oferit de-a lungiți 
anilor treptat,. pină la 
zăpada totală, irever
sibilă, a virste'i răzi- 
mate de amintiri dacă 
ar fi să le reașez 'in 
consecuția lor cronolo
gică, nu mi-ar da nici 
un prilej de incintare.

Presupun că ar fi 
posibil să existe și o 
altă oglindă, de maxi
mă fidelitate, dar la 
dimensiuni 
nicidecum 
Numai o 
oglindă ar 
să capteze 
flecte chipui,_să 
cem,

Anii „Epocii Ceaușescu",

anii renașterii frumosului

oraș de pe țărmul mării
PAGINA A ll-A Unu! din inspirotele edificii indlțate la Constanța in acești ani : Casa de cultură o sindicatelor

planetare, 
casnice, 

astfel de 
fi in stare 
și să re- 

zi- 
cem. al României 
noastre avînd ca mă
sură potrivită măsura 
fa-ptelo.r, singurele 
care ne oglindesc cu 
fidelitate. . închipui
ți-vă cum va fi arătat 
(ara pe parcursul ani
lor ce s-au succedat 
de la 23 August 1944 
încoace, văzută intr-o 
asemenea oglindă. 
Față de modul cum o- 
perează timpul asu
pra portretului uman, 
ceea ce s-a petrecut 
cu înfățișarea Româ
niei vădește .un 
cu totul opus, o 
manentă mișcare 
tinerețe, spre o 
mai durabilă și 
prinzătoare tinerețe. 
Căci timpul lucrează 
și intr-un 
sens, al 
bineînțeles, 
du-ne la creații 
anvergură și cu con
diția ca oamenii să-i 
dea impulsul necesar.

La 23 August 1944 
țara, se găsea vlăguită, 
secătuită, prădată de 
cotropitori 
insingerată 
război pe care nu 
l-a dorit și pe care l-a 
repudiat, plină , de ci
mitire, de ruine încă 
fumegind, de văduve 
și orfani, de vieți chi
nuite in bezna Închi
sorilor.
. Dar, în același timp, 

dispunind de o uriașă 
voință patriotică, de 
o istorie milenară ca
pabilă să-i mobilizeze 
cele mai înalte virtuți 
și de un partid comu
nist devotat trup 
suflet poporului 
care s-a născut și ho- 
tărit să-și ducă la în
deplinire. trecind peste 
orice sacrificii, misiu
nea de ferment și con
ducător al luptei pen
tru libertate socială, și 
națională, pentru în
toarcerea pămintului 
strămoșesc cu fața la 
soarele ce i se cuve

nea după atîtea vici-

asemenea 
întineririi, 

referin- 
de

nemiloși, 
de un 

și

Și 
din

ÎNSEMNĂRI
de Eugen FRUNZĂ

1944. Făt Frumos al 
basmelor noastre a 
răsărit' aievea, izbind 
năprasnic-stinca știută 
de el. A crăpat-o in 
două, făcind să țîș- 
nească din străfund 
izvorul de apă vie 
spre care s-au indrep- 
tat milioanele de guri 
însetate și care ne-a 
dăruit neamul cu o 
vigoare constructivă 
amplificată an de an.

Privească-se, deci, 
țara in oglindă și va 
vedea cit de miilt s-a 
schimbat în bine, în 
tinerețe, in 
în frumos 1 
inșira, ca 
mărgele, pe 
tetică, una 
înfăptuirile 
răstimp ar fi o treabă 
de miniaturist velei
tar. Ajunge să obser
văm deosebirea din- 

. tre miile de maidane 
cu scaieți și tot atîtea 
verticale de oțel, de 
beton, de marmură 
care s-au instalat in 
locul, lor. Ajunge să 
pomenim tractorul, 
autocamioanele, auto
turismele, 
locomotiva 
diesel, navele 
mare tonaj și de 
lungă, avioanele 
gerînd pe cer — 
in locul acelui trist și 
gemut „hăis-cea“ scu
fundat în noroaiele 
trecutului. Cîte șosele, 
magistrale, poduri, 
viaducte ! Cite uriașe 
complexe industriale, 
cite orașe și cartiere 
noi, cită mulțime de 
locuințe pentru oame
nii acestui pămint ! 
Cite instituții de cul
tură, de înnobilare a 
inimii, de instruire a 
minții 1 Dar „Transfă-

avuție și 
Să caut a 
pe niște 
o ață ipo- 
după alta, 

acestui

combina, 
.electrică 

de 
cursă 

ful- 
toate

gărășanul" 1 Dar 
ralul românesc ! 
metroul bucureștean I 

, Dar colosala realizare 
.numită canalul Du
năre—Marea Neagra 1. 
Dar, și. iarăși dar...

Și. mai presus, 
toate, să privim 
prema realizare a 
cestui timp eroic : 
chipul mindru și demn 
al omului nou, con
structor conștient al 
propriului său destin 
care, făurindu-se pe 
sine înalță patria 
noastră pe noile culmi 
ale civilizației socia
liste și comuniste..

Oglinda presupusă 
de mine; ar deborda 
de tinerețea care stă
ruie și se adaugă me
reu in apele ei. Și de
butul acestei întine
riri a toate cîte aică- 
tuiesc existența noas
tră ca popor liber, 
demn și stăpin în casa 
lui se cheamă 23 
Auguit 1944. De atunci 
incoace, sub conduce
rea Partidului Comu
nist Român, am învă
țat eroismul construc
ției și construcția e- 
roismului. Am trăit 
intens greul nașterii, 
și cu atit mai mare 
ne-a fost satisfacția. 
Ne-am ridicat pe cul
mile de azi fără să 
uităm nici adîncurile 
de unde am pornit, 
nici efortul care ne 
mai așteaptă spre a 
instaura în toată mă
reția ei societatea co
munistă la care ,nă- 
zuim. Ultimele două 
decenii mai ales, avind 
privilegiul de a-1 ști 
in fruntea partidului 
și a țării, mereu neo
bosit și novator, 
tovarășul 
Ceaușescu, cel 
bit fiu *al 
noastre, ne-au 
strat din plin 
mori de concepție și 
acțiune revoluționară 
sălășluiesc în geniul 
poporului român și pe 
ce vaste arii ne putem 
alădi viitorul.

întîmpinînd marele 
jubileu, ne 
și mai mult _______
în lupta pentru trium
ful adevărului și lu
minii, al dragostei și 
al păcii universale. 23 
August este ziua noas
tră catarg, cu tricolo
rul larg desfășurat, 
spre știința lumii cum 
că ne aflăm printre cei 
mai hotărîți și cre
dincioși combatanți ai 
dreptelor rînduieli' în
tre oameni și națiuni, 
ai progresului pașnic 
pe întreaga 
Pămint.

lito- 
Dar

de 
su- 
a-

pe 
Nicolae 
mai iu- 
națiumil 
demon - 
cite co-

stringem 
rindurile

planetă
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CONSTANȚA - municipiu distins cu titlul de „EROU Al MUNCII SOCIALISTE"
Luni, la Casa de cultură a sindicatelor din Constanta, 

s-a desfășurat festivitatea înminării înaltului titlu de* 1 
Erou al Muncii Socialiste, conferit prin Decret prezi
dențial Consiliului popular al municipiului Constanta, 
care, în ultimii patru ani consecutiv, a ocupat locul în- 
tii în întrecerea socialistă pe tară între consiliile popu
lare municipale.

* n fiecare zi cînd
| soarele începe să se 
| ridice deasupra mă

rii, Nicolae Buda 
urcă la etajul 10 al blocu
lui M 12 din centrul ora
șului Constanța, unde lo
cuiește fiul său Eugen, ma
rinar de cursă lungă pe 
cargoul „Hîrșova", pentru 
a-și vedea nepoții. Vizita 
aceasta a devenit de multă 
vreme un ritual al vieții 
lui de fiecare zi, in care re
vederea nepoților se aso
ciază cu un alt motiv, la 
fel de sentimental. Blocul 
turn M 12 este unul din cele 
trei puncte din care poate 
fi cuprinsă panorama în
tregului municipiu. Spre 
răsărit se vede soarele 
roșu ca focul ieșind din 
mare, îar în vilvătaia lui 
spre sud, zecile de nave 
Intrînd sau ieșind din port, 
uriașele hale și, docuri ale 
șan ti eruRff nhWâl? f fife unde ' 
se aud, simfonie a muncii, 
zgomotele ^'trepidante'»» ale- - 
ciocanelor pneumatice și 
fulgeră aparatele de sudu
ră care dau formă unor 
hol transoceanice. Dinspre 
vest și dinspre nord, cele
două mari bulevarde ale 
orașului aduc la acea oră, 
de la gară și dinspre șo
seaua E 15, turiști din toa
tă țara și din toată lumea. 
Este ora cînd în unitățile 
industriale ale orașului se 
Încheie ultimul schimb al 
zilei precedente și începe 
altul, crelnd de jur Împre
jur un puternic clocot de 
viață.

De acolo de sus, orașul 
se vede puternic, frumos,

într-o atmosferă de vibrant entuziasm și mindrie pa
triotică. participanții au adresat o telegramă TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune :

Asemenea tuturor localităților țării, municipiul Con
stanta a avut deosebitul privilegiu de a se bucura de 
îndrumarea dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de prețioasele orientări și 
indicații pe care cu atîta căldură ni le-ati dat, în nu
meroasele vizite de lucru pe care le-ati efectuat pe meleagurile tomitane.

Practic, nu există nici un aspect mai important al vie
ții noastre economico-sociale si politice care să nu 
poarte amprenta gîndirii și acțiunii dumneavoastră în
noitoare, a spiritului revoluționar probat în cei peste 
50 de ani de pilduitoare activitate comunistă pe care 
i-ați dedicat propășirii și prosperității tării.

Prin grija dumneavoastră deosebită, municipiul Con
stanta, întregul nostru județ a devenit locul unde s-au 
construit mari obiective de investiții, care probează vi
goarea și capacitatea economiei românești, potențialul tehnic și uman de care dispunem.

Prin Canalul Dunăre — Marea Neagră, platforma pe
trochimică Midia — Năvodari, șantierele navale din 
Constanta și Mangalia, prin moderna bază tehnico-ma- 
terială >de pe litoral, prin zecile și zecile de întreprin
deri si instituții, municipiul Constanta s-a înscris stabil 
și definitiv pe traiectoria ascendentă a unei impetuoase 
dezvoltări economico-sociale.

„Epoca Ceaușescu" se concretizează astfel și la Con
stanta prin strălucitoarele realizări inaugurate de cel 
de-al IX-Iea Congres al partidului.

De aceea, cu înflăcărat entuziasm si aleasă însufle
țire am alăturat totala noastră adeziune hotărîrii co
muniștilor, a întregului partid, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a fi reales ca secretar general al parti
dului Ia cel de-al XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Această realegere reprezintă cea mal 
înaltă garanție că amplul si cutezătorul program de 
dezvoltare economicO-socială a tării va fi in întregime 
realizat, convingerea si certitudinea că victoriilor de 
pină acum li se vor adăuga altele, siguranța că Româ
nia va inainta neabătut pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului.

Deplini încrezători că viitorul României se află In 
miinile unul partid puternic. în frunte cu dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
noi toti nu există datorie mai mare decît aceea ca, 
urmîndu-vă exemplul, să slujim cu devotament și cre
dință patria și partidul.

PflSl HI PE OHIIl DEZVOIM MLTILAIBiAlf
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în întreaga sa amploare, 
trezind reverii tuturora, 
dar amintiri numai celor 
care l-au cunoscut așa cum 
îl cunoaște el, Nicolae 
Buda. Era un copil ceva 
mai răsărit decît nepoții 
lui, cu 44 de ani în urmă, 
cînd a început ■ să învețe 
meseria de sudor la Șan
tierul naval Constanța. 
Șantierul de altădată În
semna de fapt cîteva ate
liere insalubre în care se 
făceau simple reparații.

A fost arestat în 1941, 
împreună cu alți comuniști, 
participant la una din ac
țiunile de sabotare a infer
nalei mașini de război și 
condamnat la temniță pe 
viață. Gleznele lui poartă 
și acum urmele lanțurilor...

La 23 August 1944, Nicolae 
Buda s-a născut pentru a 
doua oară. Și tot atunci
s.ra născut cu adevărat și. marțului exteriqriJa|. )Româ- 
orașiil de azi, laolaltă cu niei, al navâliștilor;: • care 
țara. La șantierul naval, construiesc cele mâi mari
'avariat de bombe șie obuze, 
muncitorii au început să 
așeze din nou cărămidă 
peste cărămidă, seîndură 
lingă seîndură pentru a 
putea repara puținele nave 
care mai rămăseseră. In 
port, docherii scoteau din 
apă epavele navelor scu
fundate în urma luptelor 
de eliberare. în oraș, lo
cuitorii astupau urmele 
schijelor de pe ziduri. 
Dincolo de oraș, în satele 
din jur, soldații Întorși din 
război, la îndemnul comu
niștilor, intrau cu plugu
rile în moșiile bogătașilor, 
împărțindu-și pămîntul.

„în perioada aceea, spu

ne Nicolae Buda. am avut 
încă o dată fericirea ca 
aici, la Constanța, să-1 
avem în fruntea comuniș
tilor, a organizației jude
țene de partid, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul 
care electriza cu prezența 
lui masele, mobilizindu-ne 
in marile acțiuni revoluțio
nare pentru o viață nouă, 
așa cum ne-am dorit-o“.

Ceea ce se vede de la 
etajul zece al unui 
bloc de locuințe 
constituie aproape 

în exclusivitate istoria și 
geografia nouă a Constan
ței pe parcursul ultimelor 
două decenii. Orașul cu 
aspect de metropolă de 
azi, al muncitorilor por
tuari, care manipulează 
peste 60 la sută din trafi
cul de mărfuri destinat co- 

rîave Sie” țării? (atingînd 
performanța de a realiza, 
incepind din 1975 cînd a 
fost lansat la apă primul 
mineralier de mare tonaj 
și pină în prezent, două 
treimi din actuala capaci
tate de 3,4 milioane tone a 
flotei maritime românești), 
capitală de vară a turismu
lui românesc, a început să 
se construiască din 1965, 
cînd în fruntea partidului 
a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Săpînd temeliile noilor 
ansambluri de locuințe și 
ale noilor edificii sociale și 
culturale, mai Intîi pe te
renurile fostelor gropi și 

maidane, apoi pe vatra 
fostelor magazii de cereale 
ale vechiului Obor și ale 
mahalalelor dezafectate, 
constructorii au scos la 
iveală mărturiile milenarei 
istorii a orașului. Ele au 
fost catalogate, interpreta
te și expuse atenției între
gului popor și numeroșilor 
turiști de peste hotare — 
in cadrul unuia din cele 
mai bogate muzee de isto
rie națională și arheologie 
ale țării, amenajat, la in
dicația secretarului general 
al partidului, in monumen
tala clădire a fostei primă
rii, pe scările căreia comu
niștii au plătit cu singe 
actul preluării puterii in 
1944. Edificiile noi se ri
dică semețe de jur împre
jur ca niște superbe palate 
albe din beton și sticlă, o 
fantastică dantelărie în 
capgt, fgpțeziji, cea.. jpai In- 
ârăzpeațăsa arhit.ecților,,jn- 
ginerilor și:■ muncitorilor 
constructori»^, a-, - împodobit 
cerul albastru dinspre mare 
al țării. Aceasta este ima
ginea de azi a orașului 
văzut de pe puntea nave
lor care intră în port, pri
vită de la bordul sutelor 
de aeronave care-1 survo
lează pentru a ateriza pe 
aeroportul internațional de 
la Mihail Kogălniceanu cu 
turiști de pe toate meri
dianele globului, descope
rită cu surprindere, mereu 
mai frumoasă de la un an 
la altul, de către sutele de 
mii de cetățeni ai țării care 
vin să-și petreacă concediul 
de odihnă la mare.

----- FILE DE ISTORIE--------

O noua vizităefectuează1981 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
lucru în portul Constanța
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Obișnuit să vorbească 
precis, la obiect, to
varășul Gheorghe 
Popa, primarul mu

nicipiului Constanța, își 
scoate carnețelul cu date 
ori de cîte ori prezintă 
orașul. Pentru o cit mai 
mare precizie a cifrelor, dar 
și pentru că ele sînt atît 
de încărcate de fapte, 
mereu mai numeroase de 
la zi la zi, îneît cu greu 
p.gt fi memorate in dina-. 

, mismul lor. ;,Sînt fapte cu 
adevărat eroice", adaugă 
primarul de fiecare dată, 
atunci cînd trece în revistă 
marile investiții pentru e- 
dificarea uriașelor obiecti
ve economice, de transport 
și social-culturale ale mu
nicipiului. cum sînt cele 
două mari șantiere navale 
de la Constanța și Manga
lia, creșterea de 7 ori a 
capacității actualului port 
și noua extindere a lui 
spre Sud, pînă la ieșirea în 
Canalul 
Neagră, 

Dunăre—Marea 
la Agigea, con- 
celor două noi 

Mangalia și 
marii platforme 

lice Midia—Năvo-

porturi 
Midia,

dări, care Înglobează 29 de 
fabrici și unități de pro
ducție, cele peste 40 de 
întreprinderi de diverse 
profiluri, care alcătuiesc 
platforma industrială a 
orașului Constanța etc. 
„Tot ce s-a construit și se 
construiește de două de
cenii în municipiul și ju
dețul Constanța — sub
liniază interlocutorul nos
tru — s-a făcut din indica
ția și cu sprijinul direct șL 
Secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a vizi-' 
tat în fiecare an, uneori 
chiar de mai multe ori, 
sfătuindu-se cu muncitorii 
și specialiștii, cu lucrătorii 
din agricultură și construc
ții, dîndu-ne tuturor pre
țioase îndrumări și cerîn- 
du-ne să realizăm o nouă 
calitate a muncii in toate 
domeniile".

Drept urmare, producția 
Industrială a municipiului 
atinge in acest an o valoare 
de 27 miliarde lei, deci de 
peste 10 ori mai mare de- 
cit cea realizată in 1965.

Pe măsura dezvoltării 
economice, prin punerea In 

funcțiune a noilor capaci
tăți de producție care au 
creat mereu noi locuri de 
muncă, orașul a cunoscut o ■ 
puternică dezvoltare demo
grafică : de la 78 586 de lo
cuitori în 1948 la dublarea 
populației în 1966, cînd 
s-au înregistrat 150 276 lo
cuitori, cifră aproape tri
plată în prezent, care se 
ridică la circa 430 000 de 
locuitori în municipiul Con- 
stanța ...și în . lpșalitșițite^. 
subordonate. Cifră lă:. care 
se mai adaugă și cei peste 
-200’000' de turiști aflați 
acum zilnic pe litoral.

în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului, din 1965 și pină 
astăzi, in municipiul Con
stanța s-au construit 80 770 
de apartamente, in noile 
ansambluri, în care locuiesc 
circa 280 000 de oameni. 
Gradul de confort și civi
lizație se reflectă, de ase
menea, în creșterea de 7,3 
ori a volumului desfacerii 
mărfurilor cu amănuntul în 
aceeași perioadă. Numai în 
prima jumătate a acestui 
an au fost deschise 40 de 
noi unități comerciale în 

complexe moderne sau Ia 
parterul noilor blocuri, cu- 
mulînd o suprafață da 
10 000 metri pătrați și ri- 
dicînd astfel numărul total 
al unităților de desfacere a 
mărfurilor la 2 430, cu, o 
suprafață comercială de 
611 000 metri pătrați. S-au 
construit de asemenea zeci 
de școli noi, altele au fost 
dotate cu noi săli de clasă, 
grădinițe pentru preșcolari, 
dispensarese ftfj$.,în faza 
finală de .construcție un 
nou spitâl municipal si o 
policlinică. Rfefcent. într-jil- 
nul din cele mai noi an
sambluri de locuințe, s-a 
dat în folosință Casa de 
cultură a sindicatelor.

— Trebuie subliniată lar
ga și entuziasta participare 
a cetățenilor la tot acest 
vast program edilitar și 
gospodăresc — adaugă 
primarul municipiului. O 
participare efectivă prin 
muncă attt la construc
ția noilor blocuri do locu
ințe. cit si la numeroa
sele acțiuni de mun
că patriotică, datorită că
rora s-a realizat parcul de 
odihnă și cultură din jurul 

lacului Tăbăcărie, s-au a- 
menajat falezele dinspre 
mare, s-a construit un 
complex sportiv în cel 
mai nordic ansamblu de 
locuințe al orașului. Ast
fel. numai anul trecut, va
loarea acțiunilor de mun
că patriotică s-a ridicat 
la suma de 634 milioane 
lei. în cadrul întrecerii pe 
țară între consiliile popu
lare, municipiul nostru s-a 
situat patru ani consecutiv 
pe locul I, fapt pentru care 
a fost recent distins cu 
înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste. Este un 
titlu de onoare pe care lo
cuitorii municipiului îl vor 
răsplăti cu noi și deosebite 
fapte de muncă dedicate 
celor două mari evenimen
te din viața poporului nos
tru — aniversarea a 40 de 
ani de la victoria revolu
ției de eliberare Socială si 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congre
sul al XlII-lea al parti
dului.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

DINAMICA INVESTIȚIILOR

58,4 miliarde lei

9,8 miliarde lei
1966-1970

DE PESTE 10 ORI
> a crescut producția industrială 

a municipiului Constanța față de anul 1965

' \ 1

PESTE 80000
DE APARTAMENTE

au fost construite între anii 1966-1984

I

rmul mării și-a schimbat din temelii înfățișarea. Imagine a modernului cartier TomisIn perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului municipiul de pe ță

/
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Manifestări omagiale
dedicate zilei de 23 August

Luni la amiază, la sediul Muzeu
lui Militar Central s-a deschis o 
expoziție foto-documentară consa
crată celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă.

Intitulată sugestiv „August 1944 
— pagini de înălțător eroism", ex
poziția este 
conceptului 
în opera 
Ceausescu, 
partidului, președintele republicii, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, potrivit căruia 
evenimentele din urmă cu patru 
decenii au reprezentat o revoluție 
de eliberare care a îmbinat carac
terul social si national cu cel anti
fascist si antiimperialist, înscriin- 
du-se ca piatră de hotar In istoria 
patriei.

Prin bogatul său conținut știin
țific. documentar, expoziția relie
fează pregnant activitatea profund 
patriotică și revoluționară a glo
riosului nostru partid comunist, 
lupta lui neînfricată împotriva fas
cismului și a războiului hitlerist, 
uriașa sa investiție de înțelepciune 
și cutezanță probată în organizarea 
șl conducerea luptei armate a în
tregului popor român pentru tri
umful revoluției din August 1944. 
La loc de cinste se situează docu
mentele ce atestă dăruirea revolu
ționară si patriotismul înflăcărat 
dovedite încă din fragedă tinerețe, 
în acele vremi grele, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit 
fiu al națiunii, stegarul strălucit al 
destinelor noastre prezente si vii
toare, arhitectul României socia
liste moderne, libere, independen
te și deplin suverane.

Exponate interesante — unei® 
inedite — evidențiază, convingător, 
vitejia, eroismul și înaltul spirit de 
sacrificiu manifestate în acel au
gust de foc de armata română, care, 
la chemarea Partidului Comunist 
Român, a întors armele. în totali
tatea ei. împotriva hitleriștilor. an- 
gajîndu-se plenar. împreună cu 
formațiunile patriotice. în bătăliile 
pentru eliberarea patriei, pentru 
zdrobirea mașinii de război naziste.

realizată în lumina 
științific fundamentat 

tovarășului Nicolae 
secretar general al

tema unei ample expoziții de artă 
plastică organizată de Muzeul de 
artă din Tîrgu Mureș în stațiunea 
balneară Sovata. In suita de mani
festări omagiale dedicate celor 
două importante evenimente poli
tice ale anului se înscrie simpo
zionul „Glorie eternă eroilor ro
mâni căzuți în războiul antifascist", 
care a 
Mureș 
torici, 
de pe

avut loc in municipiul Tîrgu 
si la care au participat is- 

ofiteri. veterani ai luptelor 
valea Mureșului din toamna

s

„Clasa muncitoare oglindită în 
arta plastică contemporană" — este

n 1
0

■u Ț\

anului 1944. cînd la Oarba de Mu
reș au căzut eroic peste 11 000 de 
ostași români. în semn de aleasă 
cinstire a eroilor neamului, se află 
în pregătire. în comuna Iernut. un 
muzeu dedicat faptelor eroice ale 
militarilor români participant la 
luptele pentru alungarea fasciștilor 
de pe aceste meleaguri. în comu
nele Deda. Vătava. Gurghiu, Za- 
găr. Mihai Viteazul. în alte loca
lități rurale mureșene s-au desfă
șurat expuneri, simpozioane, dez
bateri, spectacole cultural-artistice 
si alte manifestări în cadrul cărora 
au fost evidențiate marile realizări 
ale poporului nostru în anii con
strucției socialiste, cu deosebire 
cele din perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui. epocă de cea mai mare înflo
rire a României 
cu mîndrie o 
Ceausescu".

socialiste, pe care 
numim „Epoca

Comitetului deIn organizarea
cultură si educație socialistă al ju
dețului Alba, la Intregalde a fost

deschisă o tabără de creație, la care 
iau parte artiști plastici din jude
țele Alba si Brașov. Lucrările rea
lizate în această pitorească zonă 
vor fi reunite într-o expoziție ce 
va fi organizată la Alba Iulia în 
cinstea marii sărbători de la 23 
August. O altă tabără, inaugurată 
la Sugag. este rezervată folcloriș
tilor si etnografilor. Pe lingă valo
rificarea unor creații populare, 
participanții vor organiza dezbateri 
pe marginea literaturii contempo
rane si a creației populare, acțiuni 
de cercetare si culegere a folcloru
lui din zona Sebeșului.

Sportivii României
la cota de 29 de medalii

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1984

Petre BecheruSimona PăucaEcaterina Szabo

„23 August 1944 — 23 August 1984, 
o etapă de mari prefaceri revolu
ționare" — a fost tema simpozio
nului omagial desfășurat în cadrul 
Șantierului național al tineretului 
de la sistemul hidroenergetic si de 
navigație „Porțile de 
centrala electrică de 
Drobeta-Turnu Severin 
rele școlare organizate ... ... 
Mehedinți. La întreprinderea 
construcții navale si prelucrări la 
cald Drobeta-Turnu Severin a avut 
loc dezbaterea „40 de ani de la ac
tul istoric de la 23 August 1944". iar 
la Casa de cultură din Orșova — 
expunerea „România — inițiatoa- 
rea concepției privind noua ordine 
economică internațională". în ace
lași timp, la căminele culturale din 
județ s-au desfășurat concursul 
„Cine știe răspunde" cu tema „Pa
gini din literatură si secvențe de 
film inspirate din lupta pentru eli
berarea patriei", festivalul cîntecu- 
lui. dansului și portului popular.

Fier-2", la 
termoficare 
și în tabe- 
în județul 

de

La complexul muzeal din Focșani 
a fost vernisată o amplă expoziție 
sub genericul „August 1944 — pia
tră de hotar în multiseculara isto
rie a poporului român". Reunind 
mai bine de 300 fotografii si docu
mente. expoziția reconstituie in 
imagini evenimente si fapte ale 
glorioasei zile de 23 August 1944, 
al cărei initiator si organizator a 
fost Partidul Comunist Român, 
precum si marile înfăptuiri dobîn- 
dite de poporul român în anii con
strucției socialiste, in special lu
minoasele realizări care au urmat 
Congresului al IX-lea al partidului.

(Agerpres)^

Q2P îs -aur, 9-argint și 5-bronz
• Ecaterina Szabo - marea performeră a turneului de gimnastică - patru titluri 
de campioană olimpică • Revelația turneului - tînăra Simona Păuca - meda 
lie de aur la bîrnă • Nicu Vlad - al doilea halterofil român medaliat cu aur 

autor a trei noi recorduri olimpice ® Amplu ecou internațional la 
entuziasmanta evoluție a canotoarelor noastre

O ZI DE VERITABIL TRIUMF

Epoca celor mai profunde 
transformări structurale

■ c
7 •' ' V

din istoria contemporană a României
(Urajare din pag. I)
drul propice pentru manifestarea 
jilenără a potențelor creatoare ala 
poporului român, pentru transfor
mări structurale fundamentale în 
domeniile economic, politic, social 
și cultural.

O importanță hotărîtoare pentru 
construcția orînduirii socialiste a a- 
vut întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare, realizarea, în fe
bruarie 1948. a unității depline a 
mișcării muncitorești din punct d« 
vedere politic, ideologic și organiza
toric prin făurirea partidului unic, 
ca rezultat al unificării Partidului 
Comunist Român și Partidului So- 
ial-Democrat, pe baza concepției 

materialismului dialectic șl istoric, a 
socialismului științific. A fost creată, 
astfel, forța politică în măsură să 
asigure conducerea unitară a pro
cesului complex de transformare so
cialistă a societății românești.

Naționalizarea principalelor între
prinderi industriale, bancare, de asi
gurări, miniere și de transport, rea
lizată la 11 iunie 1948, a deschis o 
etapă nouă în istoria relațiilor de 
producție, a dus la lichidarea marii 
burghezii industriale și financiare. Ia 
crearea unui puternic sector socialist 
de stat in economie, a permis tre
cerea la conducerea planificată a e- 
conomiei naționale.

Eforturile umane șl materiale au 
fost dirijate în concordanță cu ce
rințele și obiectivele majore ale con
strucției socialiste. Pornind de la 
realitățile țării noastre și sprijinin- 
du-se pe forțele poporului. Partidul 
Comunist Român a pus în centrul 
politicii sale industrializarea țării ca 
bază a progresului economiei și cul
turii, ridicării nivelului de viață al 
poporului, dezvoltării multilaterale a 
societății, asigurării independentei și 
suveranității naționale. Concomitent 
cu făurirea sectorului socialist în in
dustrie, cu desfășurarea procesului 
de industrializare a țării. Partidul 
Comunist Român a trecut la soluțio
narea uneia dintre cele mai com
plexe probleme social-economice ale 
făuririi noii orînduiri : rezolvarea 
problemei agrare. A fost elaborat un 
vast program de perspectivă pentru 
trecerea de la mica producție, înte
meiată pe proprietatea privată, la 
marea producție socialistă, avînd ca 
bază proprietatea obștească, în ca
drul unui proces de durată — în care 
țărănimea muncitoare s-a convins, 
treptat, de superioritatea marii gos
podării socialiste —, corelat cu dez
voltarea industriei și pregătirea ca
drelor. Adoptarea acestui program la 
plenara Comitetului Central al parti
dului din martie 1949 a constituit, 
prin implicațiile și urmările sale, un 
moment de importanță covîrșitoare 
pe calea dezvoltării socialiste a 
României.

Procesul făuririi și dezvoltării in
dustriei socialiste și a agriculturii 
socialist-cooperatiste, de creare a 
bazei tehnico-materiale a societății 
socialiste, încheiat în cursul celui 
de-al patrulea cincinal (1961—1965), 
făurirea relațiilor socialiste unitare a

; marcat,victoria definitivă a socialis
mului în toate sectoarele de activi- .. 
tate. afirmarea principiilor funda», 
mentale socialiste în viața socială.

O nouă epocă în construcția socia
listă s-a deschis incepind cu Con
gresul al IX-lea (1965), care, prin 
problematica abordată, prin modul 
profund creator și revoluționar de 
tratare a sarcinilor și obiectivelor 
social-economice ale țării, prin larga 
deschidere spre înnoiri și perfecțio
nări în toate domeniile de activitate, 
a inaugurat cea mai rodnică perioa
dă în dezvoltarea contemporană a 
țării, aceea a consolidării cuceririlor 
și a creării condițiilor pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, 
sonalității 
partidului. 
Ceaușescu, 
pe tărîmul 
generalizării teoretice a practicii re
voluționare — concretizată în elabo
rarea și fundamentarea unor teze și 
concepte de mare valoare teoretică 
și practică cu privire la problemele 
de bază ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism — a 
înarmat partidul și poporul cu orien
tări principiale, a îmbogățit patrimo
niul cunoașterii științifice și creației 
isțorice a epocii noastre.

Originalitatea concepției Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate se 
exprimă, înainte de toate, in faptul 
că această operă este concepută ca 
un proces complex și atotcuprinză
tor, care vizează dezvoltarea armo
nioasă și perfecționarea necontenită 
a forțelor de producție și sociale, 
perfecționarea permanentă a între
gului sistem al suprastructurii, pro
movarea principiilor eticii și echi
tății socialiste, afirmarea personali
tății umane, a umanismului nou, care 
pune pe primul plan omul cu nece
sitățile lui.

Strategia dezvoltării economice a 
țării noastre în etapa actuală se ca
racterizează printr-un curs înnoitor, 
concretizat în accentuarea rolului 
factorilor intensivi. In temeiul aces
tei strategii, se acționează pentru 
modernizarea structurii economice, 
îndeosebi pornind de la sursele de 
materii prime, pentru aplicarea fer
mă a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, pentru sporirea ro
lului cercetării științifice, pentru 
promovarea unei politici de econo
misire severă a materiilor prime și 
materialelor, combustibililor și e- 
nergiei, pentru intensificarea coope
rării economice internaționale.

Un loc prioritar se acordă trans
formării acumulărilor cantitative din 
economia națională într-o nouă cali
tate, superioară, pe seama creșterii 
productivității muncii și sporirii efi
cienței economice in toate domeniile, 
pentru a se realiza reducerea deca
lajelor față de țările avansate din 
punct de vedere economic.

O grijă aparte se acordă moderni
zării agriculturii, ramură de bază a

Ea poartă pecetea per- 
secretarului general al 

tovarășul Nicolae 
a cărui vastă activitate 
gindirii social-politice. al

economiei, naționale, prin.. înfăptuirea... 
unei noi revoluții agrare.. Obiectivele 
urmărite privesc în egală-măsură re
considerarea critică a factorilor de 
progres economic în agricultură, ale
gerea acelor soluții care reduc con- . 
sumurile energetice și micșorează 
riscul și incertitudinea In producția 
agricolă, sporirea rapidă a produc
ției și productivității muncii, dezvol
tarea economică generală a satelor.

Diversificarea și perfecționarea 
producției materiale, precum și ge
neralizarea relațiilor ' sociale socia
liste, care au modificat radical în
treaga structură socială a României, 
au fost însoțite de o puternică dez
voltare a învățămîntului. științei, ar
tei și literaturii, de ridicarea' nive
lului de cultură al populației.

Dezvoltarea rapidă a economiei 
naționale, îmbunătățirea continuă a 
structurii producției materiale, ca 
urmare a procesului de moderniza
re în plină desfășurare, au permis 
intensificarea participării României 
la schimbul internațional de valori 
materiale, la diviziunea internațio
nală a muncii, caracteristice unei e- 
conomii aflate în plină dezvoltare.

Succesele înregistrate în creșterea 
forțelor de producție, a economiei, 
în perfecționarea raporturilor so
ciale au creat o puternică bază ma
terială pentru afirmarea plenară și 
suverană a României pe plan inter
național. pentru participarea sa ac
tivă și de sine stătătoare 
viață internațională. Sub 
secretarului general al 
președintele Republicii, .__
Nicolae Ceaușescu, România și-a a- 
firmat plenar personalitatea în lu
mea contemporană, intervenind efi
cient și constructiv în promovarea 
unei politici de destindere și pace, 
de independentă națională, de largă, 
colaborare internațională, și-a spus 
cuvîntul — ascultat și respectat — 
în problemele majore care confruntă 
popoarele lumii. întreaga omenire.

Volumul, intensitatea și ritmul 
transformărilor social-economice pe
trecute in țara noastră în cele patru 
decenii de la victoria revoluției de 
eliberare națională și socială din 
August 1944 impun concluzia, larg 
acceptată in lumea de azi. că, în
tr-o perioadă istorică scurtă. Româ
nia a trecut de la o economie slab 
dezvoltată, preponderent agrară, la 
o economie dinamică, cu o industrie 
și agricultură socialistă în plin pro
ces de dezvoltare și modernizare, cu 
un nivel de viață civilizat. Societa
tea socialistă românească asigură 
unitatea social-politică a tuturor 
claselor și păturilor societății noas
tre, lichidarea oricărei forme de dis
criminare sau asuprire națională. în
florirea națiunii socialiste. Ea întru
chipează azi aspirația legitimă a po
porului de a fi stăpîn pe destinele 
sale, ideal pentru care au militat și 
s-au jertfit generațiile de înaintași 
și. ca un corolar, întărirea indepen
denței și suveranității naționale. în 
respectul ferm al libertății și drep
turilor tuturor popoarelor.

LOS ANGELES 0 (Agerpres). — 
Competiția feminină de gimnastică 
din cadrul Olimpiadei de vară de la 
Los Angeles s-a încheiat Ia .,Pauley 
Pavilion" odată cu desfășurarea con
cursului special pe aparate. Printre 
sportivele incununate cu laurii olim
pici s-au numărat și gimnastele ro
mânce Ecaterina Szabo, care a cuce
rit trei medalii de aur. la sărituri, 
bîrnă și sol, precum și una, tot de 
aur, cu echipa noastră, și Simona 
Păuca, medaliată cu aur la birnă. La 
sărituri, Lavinia Agache a obținut 
medalia de bronz.

Această zi de veritabil triumf al 
gimnasticii românești a început încă 
de la primul aparat — săriturile — 
unde Ecaterina Szabo a făcut dova
da excepționalei- sale valori, execu- 
tind cu siguranță, amplitudine si per
fecțiune tehnică două sărituri de 
mare dificultate, pentru care a fost 
răsplătită cu o medie de 9,925 puncte. 
Pe podiumul de premiere, alături de 
Ecaterina Szabo s-a aflat la acest 
aparat și Lavinia Agache. situată pe 
locul-3 — medalie de bronz.

Iată clasamentul final al probei de 
sărituri, primele trei.,locuri : 1. Eca
terina Szabo (România) — 19,875 
puncto (9,925 în finala pe aparate) — 
campioană olimpică ; 2. Mary Lou 
Retton (S.U.A.) — 19,850 puncte (9.90 
puncte) ; 3. Lavinia Agache (Româ
nia) — 19,750 puncte (9,850 puncte).

Dar clasa deosebită, valoarea de 
excepție a școlii' românești de gim
nastică s-au vădit în mod absolut în 
timpul exercițiilor la aparatul cel 
mai dificil — birna, „puntea suspi
nelor" pentru majoritatea gimnaste
lor din lume. Pornite cu prima șan
să. Ecaterina Szabo si Simona Păuca 
si-au materializat cu strălucire supe
rioritatea. prezentînd. în fata unui 
public fermecat de grația evoluțiilor, 
exercițiile cele mai dificile din con
curs. cu o siguranță impresionantă.

Ecaterina Szabo a fost notată cu 
9.95 puncte, egalînd-o în clasament 
pe Simona Păuca (9.90 în finală). 
Astfel, foarte tînăra Simona, aflată 
la primul ei concurs de mare anver
gură, urcă pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere, alături de 
Ecaterina Szabo, fruntașa gimnasticii 
mondiale !

Clasamentul finalei la bîrnă, pri
mele trei locuri, este următorul :
I. Ecaterina Szabo și Simona Păuca 
(ambele România) — cîte 19,800 
puncte — campioane olimpice ; 
3. Kathy Johnson (S.U.A.) — 19,650 
puncte (9,85 în finală).

La paralele inegale, pe primul loc 
s-au clasat, la egalitate, Ma Yanhong 
(R. P. Chineză) și Julianne McNa
mara — cîte 19,950 puncte (ambele 
sportive au primit 
nală). medalia de 
americancei Mary 
19,800 puncte.

Ultima finală a 
gimnastică — cea de la sol — a pri
lejuit o nouă victorie a sportivelor 
noastre, intonarea Imnului de Stat al 
României și ridicarea drapelului tri
color pe cel mai înalt catarg amin
tind tuturor celor ce au urmărit 
competiția faptul că 
fost dominate de 
Carpați.

Ecaterina Szabo a 
zele entuziaste ale publicului, cu un 
exercițiu in care grația execuției a 
potentat excepționala dificultate a - -
elementelor tehnice. Arbitrele îi t-
acordă din nou nota maximă : 10,00, 
consfințind un succes clar ; după trei 
zile de concurs, la acest aparat Eca
terina Szabo a obtinut 19,975. ceea ce 
înseamnă două note de 10.00 si una 
de 9,95. la numai 25 de miimi de to
talul absolut I

Iată clasamentul finalei la sol. pri
mele trei locuri : 1. Ecaterina Szabo 
(România) — 19,975 puncte — cam
pioană olimpică ; 2. Julianne McNa
mara (S.U.A.) — 19,950 puncte ;
3. Mary Lou Retton (S.U.A.) —
19,775 puncte.

Cu aceste succese, bilanțul gimnas
ticii românești la actuala ediție a
J. O. de la Los Angeles cuprinde o 
salbă superbă de trofee strălucitoa
re : 5 medalii de aur, una de argint 
și două de bronz. Un rezultat rar 
intilnit in marile întreceri, un mo
ment de referință în sportul româ
nesc și international. Cei trei antre
nori de merit ai echipei feminine de 
gimnastică sînt Adrian Goreac. Ma
ria Florescu-Cosma si Octavian Belu.

nota 10,00 in fi- 
bronz revenind 
Lou Retton —

concursului de

întrecerile au 
sportivele din

cucerit aplau-

„TRIPLĂ CUNUNĂ DE LAURI 
PENTRU ECATERINA SZABO“

t
15,00 Telex
15,05 Pe urmele lui August 23 — docu

mentar
15,25 Ecran de vacantă
15,45 Laureați ai Festivalului national 

„Cintarea României". Cînt de 
dragul țării mele — muzică popu
lară
Simboluri (color). Documentar- 
artistic realizat la Muzeul de Isto
rie al Republicii Socialiste Româ
nia
A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 
(color). Los Angeles 1984 
1001 de seri (color)
Telejurnal (parțial color) 
Actualitatea în economie

20,35 Marea epopee revoluționară. Bătă
liile eliberării noastre (III)

20,55 August biruitor, Cîntece Interpre
tate de ansambluri muncitorești

21,05 Teatru TV (color). „Povestiri din- 
tr-o nouă locuință", de Nicolae 
Tic. premieră pe tară

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

(color). Los Angeles 1984

16,15

16,30

19,50
20,00
20,20

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 8, 9 și 10 august. In țară : 
Vremea va fi în general caldă. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în vestul, centrul și nordul ță-

la întreaga 
conducerea 
partidului, 
tovarășul

rit, unde vor cădea ploi locale care 
vor avea și caracter de averse, înso
țite de descărcări electrice. Izolat, can
titățile de apă vor putea depăși 20 
de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
în rest, aversele și descărcările elec
trice vor fi izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări îndeosebi în vestul țării și la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, local 
mai ridicate în sud. Dimineața, pe 
alocuri, se va produce ceață. în 
București.: Vremea va fi în general 
caldă, cu cerul variabil. Va ploua sub 
formă de averse. însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor 
oscila între 14 și 17 grade, iar cele 
maxime între 27 și 30 de grade.

LOS ANGELES 6 (Agerpres). — 
Corespondenții agențiilor interna
ționale de presă relatează în ample 
și elogioase comentarii despre succe
sul gimnastelor românce în con
cursul special pe aparate. Sub titlul 
„Triplă cunună de lauri pentru 
Ecaterina Szabo", agenția France 
Presse transmite : „Micuța Ecateri
na Szabo, o româncă in virstă de 17 
ani, care pare de 12, cu trei medalii 
de aur din patru posibile in finalele 
de gimnastică pe aparate, 
sat-o complet pe adversara 
rioanca Mary Lou Retton. 
na olimpică la individual 
Ecaterina Szabo, clasată a 
concursul general, s-ar îi putut con
sidera nedreptățită vinerea trecută, 
de către musculoasa Mary Lou 
Retton. făcută „stea" doar pentru o 
seară. Duminică insă Ecaterina Sza
bo și-a luat o revanșă strălucită asu
pra americancei Mary Lou Retton, 
care, fapt singular în analele olim
piadelor. estfe singura laureată la in
dividual compus fără să fi obținut 
nici un titlu la concursul special pe 
aparate. Succesul Ecaterinei Szabo, 
completat cu medalia de aur la bir- 
nă, împărțind locul I cu compatrioa
ta sa Simona Păuca. a făcut ca 
România să iasă învingătoare în me
ciul său cu S.U.A., terminînd deta
șat în frunte cu cinci medalii de aur, 
una de argint și două de bronz, față 
de două medalii de aur. trei de ar
gint și două de bronz ale echipei 
S.U.A. în această seară. în care Se 
trăgea cortina peste concursul de 
gimnastică, spectatorii au fost dar
nici cu aplauzele pentru protagonis
tele celor patru finale pe aparate. 
Cele mai puternice ovații au revenit 
Ecaterinei Szabo la evoluțiile aces
teia în concursul de la bîrnă. să
rituri și pentru acea notă de 10 la 
sol. Cu vii aclamații a fost apreciată 
sportiva Ma Yanhong din R.P. Chi
neză. virtuoasă și îndrăzneață în 
exercițiu] la paralele răsplătit cu me
dalia de aur".

La rîndul său. comentatorul agen
ției Reuter notează : „Mii de ame
ricani sperau să o vadă pe noua lor 
favorită, Mary Lou Retton, urcind 
prima pe podium în ultima zi a com
petiției de gimnastică.

Dar campioana mondială la exer
cițiile la sol. Ecaterina Szabo, a 
eclipsat-o pe tînăra eroină america
nă. smulgîndu-i medalia de aur la 
specialitatea lui Retton, proba de să

a eclip
sa. ame- 
campioa- 

compus. 
doua la

rituri. și împărțind premiul la birnă 
cu compatrioata sa Simona Păuca.

Apoi Szabo a stirnit aplauze fur
tunoase prin executarea exercițiului 
său la sol. unde a primit nota ma
ximă de 10. care i-a adus medalia de 
aur și al treilea titlu olimpic indi
vidual".

în comentariul agenției China 
Nouă se scrie. între altele : „Gim
nastele românce au cucerit patru 
medalii de aur. iar R.P, Chineză una 
în concursul special pe aparate al 
competiției de gimnastică. Ecateri
na Szabo, care a obținut trei titluri 
olimpice în ultima zi a turneului, a 
impresionat in special la sol. unde a 
realizat un total de 19,975 puncte, cu 
o notă perfectă, de 10,00. Mary Lou 
Retton (S.U.A.), campioana absolu
ta, care declara că va lupta pentru 
alte medalii de aur, în special la să
rituri. și-a văzut speranțele spulbe
rate. nereușind să urce pe prima 
treaptă a podiumului la nici un 
aparat".

HALTEROFILUL VLAD, CAMPIONUL 
CU TREI RECORDURI OLIMPICE! *

LOS ANGELES 6 (Agerpres). — 
Cel de-al 15-lea titlu olimpic cîsti- 
gat la Olimpiada de vară de la Los 
Angeles de delegația sportivă a 
României a fost obtinut de haltero
filul Nicu Vlad, la categoria semi
grea (90 kg), concurentul român cu
cerind medalia de aur de o manie
ră impresionantă, cu performante ex
cepționale ce reprezintă noi recorduri 
naționale si olimpice : 392,5 la tota
lul celor două stiluri, 172,5 la „smuls" 
și 220 kg la „aruncat". Noul campion 
olimpic a fost secundat cu brio de 
celălalt sportiv al tării noastre pre
zent in concurs. Petre Dumitru, me
daliat cu argint.

întrecerile halterofililor de la ca
tegoria semigrea au însemnat un ve-

ritabil triumf pentru Nicu Vlad. „o- 
mul-macara". cum este denumit de 
specialiști, care si-a impus calități
le tehnice si de voință încă de la 
primul stil, „smuls", unde, ridicînd 
haltera în greutate de 172,5 kg, a 
realizat un nou record olimpic — 
primul de la începutul competiției de 
haltere. Dintre ceilalți concurenti. 
doar Petre Dumitru a putut să se 
mențină „în plasa" compatriotului 
său. cu 165 kg. Demonstrația lui Nicu 
Vlad a continuat, cu și mai mare e- 
videntă. la stilul aruncat, tehnica sa 
cizelată, puterea extraordinară de 
concentrare ale campionului român 
aducîndu-i două noi recorduri : cel 
olimpic si cel național, cu 220 kg !

Agenția France Presse
» ■
ST „Posesorul unei forțe excepționale

LOS ANGELES 6 (Agerpres). — 
Sub titlul „Românul Nicu Vlad face 
să se respecte tradiția", coresponden
tul sportiv al agenției France Presse 
scrie :

„Nicu Vlad a respectat duminică 
tradiția unui sport ale cărui recor
duri sînt doborîte cu regularitate la 
Olimpiade, bineînțeles, din 4 în 4 
ani. Românul. învingător detașat la 
categoria 90 kg. a stabilit trei noi 
recorduri olimpice, primele de la de-

butul competiție! de haltere a Jocu
rilor Olimpice de la Los Angele®. 
Halterofilul român. în virstă de nu
mai 20 de ani. dar posesorul unei 
forte excepționale. îsl înscrie nume
le ne tabelele recordurilor olimpice. 
Nicu Vlad. într-o zi excepțională, a 
obținut la total 392,5 kg. și cu toa
te că nu are o experiență competl- 
tlonală prea bogată, a dominat în
trecerea semigreilor la ambele sti
luri".

Agenția Reuter

„Becheru a confirmat
„Halterofilul român Petre Beche

ru a confirmat oe deplin așteptă
rile. intrind sîmbătă seara în pose
sia medaliei de aur. El a cîștigat cu 
ușurință concursul în cadrul catego
riei 82,5 kg cu un total de 355 kg, 
obtinînd pentru România orima ei

Vaier Toma și Petru losub - echipa
jul campion olimpic la dublu rame 

fără cirmaci

pe deplin așteptările”
medalie de aur olimpică la această 
disciplină".

Agenția France Presse remarcă șl 
ea că Becheru „s-a impus cu ușu
rință" la categoria sa și că „a fost 
ovaționat pe podium".

CLASAMENTUL
PE MEDALII

în clasamentul pe medalii 
al J.O. de vară de la Los An
geles, după opt zile de în
treceri, pe primul loc se al'Iă 
echipii S.U.A., cu 43 medalii 
do aur, 35 de argint și 14 de 
bronz, urmată do România 
— 15 medalii do aur, 9 de 
argint și 5 de bronz, R. P. 
Chineză — 13 medalii do 
aur, 6 de argint și 5 de bronz; 
Italia 8—2—5; R.F. Germa
nia 7—11—12; Japonia 7— 
4—8; Canada 6—8—7; Aus
tralia 3—7—10 ; Finlanda 
3—1—2 ; Marea Britanie 
2—3—11 : Franța 2—2—6 
etc.

DUPĂ ENTUZIASMANTA EVOLUȚIE A CANOTOARELOR NOASTRE
l

FRANCE PRESSE : „Româncele erau în mod logic 
favorite. Rezultatele au confirmat pronosticurile"

„Canotoarele românce au cucerit, 
«imbătă. cinci din cele sase titluri 
puse în 1oc la finalele feminine de 
canotaj academic ale Jocurilor O- 
limoice de la Los Angeles, lăsînd să 
le scape medalia de aur doar în ul
tima cursă a zilei, cea de 8 plus 1, 
ceea ce 
salveze 
barcă.

Acest 
departe . .. . .
Româncele erau în mod logic favo
rite la schif simplu, 2 rame. 2 vîsle, 
4 plus 1 rame si 4 plus 1 vîsle. Re
zultatele au confirmat pronosticu
rile.

Filiala de 4 plus 1 rame, care a des-

a Permis americancelor să 
onoarea, cu o jumătate de
rezultat de ansamblu este 
de a constitui o surpriză.

chis competiția, a fost ciștigată fără 
probleme de românce înaintea echi
pajului canadian. Exemplu] lor a 
fost imitat puțin mai tîrziu. și la fel 
de detașat, de echipajele de 2 vîsle 
si 2 fără cîrmaci.

Cei 12 000 de 
umplut pînă la 
malurile lacului 
deja să învețe 
României. Dar

o cursă perfec- 
ei, Geer, adău- 
fata unei -mari
Victor Moclan!

«Cred că am făcut 
tă», a spus, la rîndul 
gind că a pierdut în 
sportive».

Antrenorul român
a declarat că este bucuros de rezul
tatele tuturor canotoarelor românce, 
inclusiv de cele ale medaliatelor cu 
argint".

spectatori, care au 
refuz tribunele si 

Casitas, începuseră 
pe de rost Imnul 
ei urmau să-1 mai

asculte încă de două ori. după succe
sul Valeriei Răcilă — cea 
canotoare din lume după 
compatrioatei sale Sanda 
la schif simplu si cel al 
lui de 4 plus 1 vîsle.

REUTER : „Fetele de aur ale României 
avantaj net“

„Canotoarele românce 
adevărată demonstrație 
cîstigind cinci din cele ___ ____
Iii de aur în finalele olimpice. Fe
tele de aur ale României au deți
nut un avantaj net. Echipajul ame
rican

au făcut o 
de forță, 

sase meda-

si-a discutat cu cel român

mai bună 
retragerea
Toma — 
echipaju-

încursa de 8+1, reușind să cîștige 
final la o mică diferență.

«Condițiile au fost perfecte», a de
clarat Valeria Racilă ziariștilor, după 
cîstigarea cursei de simplu cu un a- 
vantaj de trei secunde asupra ame
ricancei Carlie Geer.

ASSOCIATED PRESS: 
„O adevărată defilare 

a sportivelor românce 
pe podium"

„Echipa de canotaj feminin a 
României a fost la un nas de succe
sul total sîmbătă. obtinînd cinci vic
torii în cele sase finale de canotaj 
academic ne lacul Casitas.

Conduse de puternica Valeria Ră
cilă. care a cistigat cursa de schif 
simplu cu peste o lungime de bar
că înaintea principalei ei adversare, 
Charlotte Geer, Ș.U.A., româncele 
si-au sporit de peste două ori co
lecția de medalii de aur. A fost o 
adevărată defilare a sportivelor ro
mânce pe podiumul de premiere, ia» 
Imnul de Stat al României a răsu
nat în mod repetat deasupra ape
lor".
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Excelenței Sale Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Republicii Populare Benin, 

Șef al statului, 
Președintele Consiliului -Executiv Național

COTONOU

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Populare Benin, vă adresez calde felicitări si cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de succese depline in îndeplinirea înaltei misiuni.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și cooperare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în 
interesul popoarelor noastre, al politicii de pace, independentă, cooperare și 
înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
■ Președintele

' Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei Marinei 
Republicii Socialiste România

Ziua Marinei Republicii Socialiste 
România a fost sărbătorită în con
dițiile in oare oamenii muncii de pe 
întregul cuprins al tării, strîns uniți 
în jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, intimpi- 
nă cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio- 

: nală. antifascistă și antiimperialistă 
și marele forum al. comuniștilor ro
mâni cu succese deosebite în dezvol- 
tarea economico-socială a patriei.

Tradiționala sărbătoare a marina- 
: rilor a fost marcată prin multiple ma
nifestări politico-educative și cultu- 
ral-artistice. In marile unități și uni
tățile, marinei militare, la casele ar- 

i matei din garnizoanele unde există 
; asemenea unități, la șantierele na- 
: vale, la întreprinderile și instituțiile
■ marinei civile au fost organizate a- 
, dunări festive în cadrul cărora a fost

prezentată expunerea : „Tradițiile 
înaintate ale marinei militare. Pre- 

i, ocuparea Partidului Comunist Ro- 
; mân, personal a tovarășului Nicolae 
. Ceaușescu pentru dezvoltarea și mo- 
; dernizarea marinei române".
j Comandamentul Marinei Militare.
. Institutul de marină „Mircea cel Bă- 
trîn“ și Muzeul Marinei Române au 
organizat simpozioane pe tema „Ma-

• rina română la cea de-a 40-a ani- 
! versare a eliberării patriei".
J Duminică. 5 august, la bordul na- 
i velor militare și civile a fost ridicat, 
j Intr-un cadru solemn, marele pavoaz, 
i în telegrama adresată cu pri
lejul acestei sărbători tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al For-

■ țelor Armate, de către Comanda
mentul Marinei Militare se arată : 
„La tradiționala sărbătoare a Zilei 
Marinei Republicii Socialiste Româ
nia, marinarii militari vă adresează 
cele mai alese și profunde senti
mente de dragoste și recunoștință 
pentru deosebita grijă pe care dum-

I neavoastră, cel mai iubit fiu al po- 
: porului român, ctitorul României so- 
1 rialiste, conducătorul încercat al 
! partidului și statului, o manifestați 
: statornic pentru destinele scumpei 

i noastre patrii, pentru înflorirea ei 
multilaterală, consolidarea indepen
denței și suveranității țării, întărirea 
capacității de apărare a patriei, pen-

țru politica de pace și colaborare 
intre uațiunile lumii.

împreună cu întregul partid și po
por, apărătorii fruntariilor de ape 
ale patriei iși manifestă adeziunea 
fierbinte și nemărginita bucurie față 
de Ilotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră la 
Congresul al XIII-Iea in funcția de 
secretar general al partidului, ga
ranție sigură a mersului nostru ferm 
înainte, spre comunism.

însuflețiți de luminosul exemplu 
comunist de muncă și viață pe care 
generos ni-1 oferiți, cu adincă sa
tisfacție și entuziasm, vă raportăm, 
tovarășe comandant suprem, că in 
posturile noastre de muncă și veghe 
nu precupețim nici un efort pentru 
îndeplinirea prevederilor ce ne re
vin din Directiva privind pregăti
rea militară și politică a armatei in 
scopul obținerii unei calități noi, su
perioare in activitatea de instruire 
și educare, in întărirea ordinii și 
disciplinei, in ridicarea capacității 
combative a unităților și marilor 
unități de nave, in conlucrarea 
strinsă cu ostașii celorlalte arme, cu 
luptătorii gărzilor patriotice si ai 
unităților de pregătire militară a ti
neretului, ai celorlalte componente 
ale sistemului național de apărare.

în atmosfera de puternică anga
jare patriotică, revoluționară cu care 
întregul popor intimpină a 40-a ani
versare a marii noastre sărbători 
naționale și Congresul al XIII-Iea 
al Partidului Comunist Român, noi, 
ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, 
elevii, militarii in termen și perso
nalul muncitor civil cc slujim sub 
faldurile tricolorului în marina mi
litară, ne angajăm solemn să depu
nem întreaga noastră capacitate de 
muncă și inteligență, fără a Pre
cupeți nici un efort, pentru organi
zarea și desfășurarea întregului pro
ces instructiv-educativ in conformi
tate cu cerințele doctrinei militare 
naționale — al cărei strălucit fon
dator sinteți —, pentru formarea 
marinarilor militari ca luptători is
cusiți, cu o inaltă conștiință poli
tică, revoluționară, gata oricind să 
apere cu strășnicie. împreună cu loti 
ostașii țării, cu întregul popor, in
dependența. suveranitatea si integri
tatea teritorială ale României so
cialiste".
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AMPLE DEMONSTRAȚII ÎN DIVERSE ȚĂRI ALE LUMII CU PRILEJUL

COMEMORĂRII A 39 DE ANI DE LA BOMBARDAMENTELE ATOMICE

SĂ NU SE MAI REPETE TRAGEDIILE
DE LA HIROSHIMA Șl NAGASAKI!

Puternice acțiuni antiatomice în Japonia
cațillor avînd ca origine bombar
damentul atomic — in total 4 315 
persoane.

Primarul orașului Hiroshima. Ta
keshi Araki, a dat apoi citire „De
clarației păcii", apreciind că ab
sența negocierilor privind stăvili
rea cursei înarmărilor, intr-un mo
ment in care aceasta emoaște o 
intensificare deosebită, atit in do
meniul nuclear, cit și al armelor 
spațiale, constituie o amenințare la 
adresa păcii. Pentru a evita o ca
tastrofă nucleară și -pieirea omeni
rii — se subliniază în declarație — 
este necesară reluarea grabnică a 
negocierilor în vederea opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la re
alizarea dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare.

TOKIO -6 (Agerpres). —'Luni, la 
Hiroshima, au avut loc ample ma
nifestări consacrate comemorării a 
39 de ani de la bombardamentul 
atomic. Punctul central al acestora 
l-a constituit marea adunare din 
Parcul Păcii, ridicat in zona epi
centrului exploziei atomice, la care 
au participat peste 45 000 de per
soane. La ora 8,15 — cind asupra 
orașului Hiroshima a explodat, la 
6 august 1945, prima bombă ato
mică.— a fost păstrat un minut.de 
reculegere in memoria celor 113 271 
de victime ale căror nume se află 
înscrise pe listele din cenotaf. 
Acestor liste li s-a adăugat și cea 
cu persoanele care au decedat in 
ultimele 12 luni din cauza Compli-

„Flacăra păcii"
„Flacăra păcii", adusă de Ta Hiro

shima, a fost aprinsă, luni - dimi
neața, la Los Angeles, la ora 4,15, 
care corespunde momentului cind, 
la 6 august 1945, a explodat prima 
bombă atomică — informează agen
ția Kyodo. Participanta — repre
zentanți ai unor organizații de lupta 
pentru pace din Japonia, S.U.A., 
Europa, America Centrală și Ame- 

■ rica de Sud — au păstrat, apoi, un 
minut de reculegere in memoria 
victimelor holocaustului de acum 
39 de ani. In alocuțiunea rostită in 
cadrul ceremoniei, Kenichi Yasui, 
supraviețuitor ai bombardamentu
lui de la Hiroslvima, care â adus 
„Flacăra păcii", și-a exprimat spe
ranța că omenirea nu va mai cu- 
noaște o asemenea tragedie, iar ge
nerațiile viitoare vor trăi in pace.

Tot luni, la Los Angeles a avut 
loc un marș al păcii in cursul că
ruia participanta au chemat lă ac
țiune unită pentru preintimpinarea 
unui eventual război nuclear, pen
tru. oprirea curseț înarmărilor nu-, 
cleare și trecerea la dezarmare.

Ia Los Angeles
Pentru comemorarea a 39 de ani de • 

la bombardamentele atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki, în capitala 
americană a avut loc o mare de
monstrație împotriva războiului nu
clear și a cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace. Participanta 
purtau pancarte pe care se putea 
citi : ..Nu vrem noi Hiroshime". 
„Catastrofa de la Hiroshima nu tre
buie să se repete", „14u — războiu
lui nuclear !“.

+
Reprezentanții a zeci de organiza

ții obștești care fac parte din coali
ția „Pentru ca portul New York să 
fie lipsit de arme nucleare!" au luat 
parte .la o. demonstrație . organizată 
în cel niai mare oraș din S.U.Ao, 
cerind să nu se admită transforma
rea portului metropolei americane 
intmun loc de debarcare pentru na
vele militare care au la bord, arme 
nucleare. Demonstrația s-a desfă
șurat sub devize ca „Nu — drtnei 
nucleare „Să fie oprită construc
ția bazei' maritime militare a Pen
tagonului din State Island !“.

Apel către parlamentele 
din țările nord-europene

OSLO 6 (Agerpres). — Forțele 
păcii din țările nordice au adresat 
un apel parlamentelor T)anemarcei, 
Finlandei, Islandei, Norvegiei și 
Suediei, cerindu-le să-și intensifice 
acțiunile in vederea creării unei 
zone lipsite de arme nucleare in 
nordul continentului și să ia mă
suri corespunzătoare.

In cadrul unei reuniuni a repre
zentanților mișcărilor pentru puce 
din țările nordice s-a anunțat că 
acestea intenționează ca, sub de
viza „Un acord acum să organi
zeze, in perioada 6 august 1984—9 
august 1985 (cind se împlinesc 40 
de ani de la aruncarea bombei ato
mice asupra orașului japonez Na
gasaki), un „An nordic de acțiune 
pentru pace", împotriva, cursei în
armărilor. Se așteaptă ca la mani
festările din cadrul Anului de ac
țiune să ia parte reprezentanți ai 
unor partide muncitorești, ai sindi
catelor, personalități politice pro
gresiste, parlamentari, oameni J~ 
artă, știință și cultură, juriști, 
prezentând ai organizațiilor de 
mei și de tineret.

de . 
re- 
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Demonstrații
(Agerpres). — Im
ani, de la tragicele 
atomice de la Hi- 

din august 
prin ample'

. CANBERRA 6 
plinirea a 39 de 
bombardamente 
roshima și Nagasaki 
1945 a fost marcată 
manifestări împotriva pericolului 
nuclear și a cursei .înarmărilor .de 
către militanții pentru pace din nu
meroase localități australiene. După 
cum relatează agențiile internațio
nale de presă, la.Canberra. Sydney. 
Adelaide. Brisbane st' in alte . mari

în cadrul 
pronunțat 
înarmări-

în Australia
monstrafli și mitinguri, 
cărora participanta s-au 
pentru încetarea cursei
lor, în special a înarmărilor nuclea
re. ■ reducerea cheltuielilor militare, 
desființarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, Inclusiv a bazelor 
militare ale Ș.U.A. din Australia, 
și adoptarea, altor măsuri care să 
permită înaintarea pe calea dezar- 

_ ,___ , _ ______ ... ..... ......... mării și'salvgardarea păcii pe pla-
■gr,g.șe australiene-,-au-oavutr loc-de- neta noastră: ; - s

-■)

o ,
’’ Duminică a sosit în Capitală o 

delegație a Partidului Comunist Do- 
j iminican, condusă de tovarășul Nar

ciso Isa Conde, secretar general al
, partidului, care, la invitația C.C. al
i P.C.R., face o vizită în țara noastră.

>| '

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Olimpia Solomo- 
nescu. adjunct de șef. de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit, luni, pe 
J Philip Binye Koroye.. noul «eifnbâ- 
' sador extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Federale Nigeria in Re
publica Socialistă România, in ve
derea apropiatei prezentări a scriso
rilor de acreditare.

În județele Dîmbovița, Prahova și Vrancea 
s-a încheiat recoltarea griului

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Dîmbovița, Prahova.. și 
Vrancea raportează încheierea recol
tării griului de. pe toate suprafețele 
cultivate.

In telegramele adresate cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de către comitetele de partid ale 
acestor județe se arată, că. in pre
zent, lucrătorii ogoarelor sint mobi
lizați la realizarea grabnică a. elibe
rării terenului și insămințârii cultu
rilor duble, a strîngerii si depozitării

furajelor, executării arăturilor de 
vară, precum și a lucrărilor din hor
ticultura.

Hotăriți să întîmpine jea . de-a 
40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul al 
XIII-Iea al partidului cu rezultate 
cit mai bune, oamenii muncii din 
agricultura acestor județe se anga
jează să acționeze cu inaltă respon
sabilitate comunistă pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, sporindu-și astfel contribuția 
la opera de înflorire multilaterală a 
patriei noastre socialiste. (Agerpres)

cinema
• Tinerețea patriei, tinerețea noastră:
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Evadarea : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Departe de Tipperary : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18; 20. 
® Actorul și sălbaticii : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12,15; 16: 19.15.
• Alarmă în Deltă — 9; 10.45; 12.30;
14,15, Atunci i-am condamnat pe toți 
Ia moarte — 16,30; 19 : DOINA
(16 35 38).
0 B.D. la munte șî la mare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
• B.D. in alertă : UNION (13 49 04)
— 9.30; 11,30: 13.30: 15.45; 18; 20.
• Ca-n filme : FERENTARI (80 49 85)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Titanic vals : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Probă de microfon : COTROCENI 
(49 48 48) — 15;. 17,15; 19,30.
• Nea Mărln miliardar : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cerul n-are gratii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Șapte băieți $i o ștrengărită : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Calculatorul mărturisește : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Străinul: ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19.
• Ștefan cel Mare a PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
• Campionul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Planke : TIMPURI NOI (15.61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Căpitanul negru : CAPITOL
(15 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duminică zbuciumată : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăreții de dimineață : LIRA 
(31 71 71) — 15.30; T9.
• Nava aeriană : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,90.
• Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 1«; 19,15.

• Salutări cordiale de pe Terra : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11,15: 13,30: 
15,45: 18; 20.
• Răfuieli personale : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30:
.17.30; 19.30.
• Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30: 14: 16,15: 18,15: 20.15.
• Lovitură fulgerătoare : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12: 14; 16: 18; 20.
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11;
13,15; 15,15; 17,30; 19,45. la grădină — 
20,45.
• Lupii mărilor: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13,30:
15;45: T8; 20,15, MELODIA (11 13 49) — 
9: 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.
• Marfă furată: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 13: 20. la gră
dină. — 20.45, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20. la grădină
— 20.45.
• Legenda călărețului singuratic :
DACIA (50 35 94)-— 9: 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• Omul și fiara : CIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19. TOMIS (21 49 46) — 
9: 12; 16; 19.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(14 75 46, la complexul sportiv „Lacul 
Tei4*) : O zi de odihnă — 20.30.
• Teatrul Mic (14 70 31) : Mitică Po
pescu — 19,30; (Rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : August eliberator — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
<'Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 
(15 56 78. grădina Boema) : Constela
ția Boema — 19.30; (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment 
și film — 19,45.
• Ansamblul „Rapsodia română*4 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre'caftan și smoking — 18,30.

ORIENTUL MIJLOCIU
• In Liban continuă consultări în vederea extinderii planului 
de securitate asupra regiunii de munte. • Opinii ale unor 
personalități politice israeliene privind formarea noului guvern

BEIRUT 6 (Agerpres). — Luni au 
continuat la Beirut operațiunile pen
tru punerea in aplicare a planului 
de securitate elaborat de guvernul de 
uniune națională.

Agențiile internaționale de presă 
informează că reuniunea extraordi-, 
nară a cabinetului libanez progra
mată să aibă loc luni pentru a discu
ta și aproba extinderea planului de 
securitate asupra regiunii de munte 
a tost aminatâ, problema respectivă 
urmind a fi abordată la ședința săp
tămânală d^" miercuri. Au: continuat 
insă consultările politice, pe margi
nea acestui subiect in vederea apro
pierii pozițiilor.

Agenția U.P.I. informează despre 
noi acțiuni represive ale forțelor is- 
raeliene care ocupă sudul Libanu
lui împotriva populației locale. Ci
tind surse ale forțelor libaneze de 
securitate, agenția citată releva , că 
trupele israeliene au arestat 17 ti
neri din satul Jbaa, la 16 km est ,de 
Saida, ca răspuns, la, intensificarea 
acțiunilor de rezistență față de tor
țele de ocupație.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Lide^ 
rul Partidului Muncii din Israel, 
Shimon Peres, căruia președintele 
Chaim Herzog i.-a Încredințat dumi
nică misiunea formării unui pou ca
binet pientru a , bune capăt impasu
lui' politic in unuia, alegerilor, legis
lative de la 23 iulie, â declarat' că 
dorește să formeze. un guvern de 
uniune națională, exprimindu-și soe- 
ranta că „t^at.e pai-tidele vor colabo
ra' pentru ca un asemenea guvern 
să fie format cit mai curind posi
bil". El a lansat un apel primo lui mi
nistru in exercițiu, Yitzhâk Shamir, 
liderul blocului Likud, să se alăture 
unei coaliții conduse de Partidul 
Muncii..........

Intr-o. declarație ' făcută postului 
de radio israelian, Yitzhak Shamir a 
arătat că a. acceptat să se intilneas- 
că cu Shimon Peres pentru a conti
nua negocierile în vederea creării 
bazelor unui eventual guvern de 
uniune naționali. Ulterior, vicepre- 
mier,ul David .Levy a spus că nego
cierile intre cele douâv formațiuni 
politice nu vor duce, la) n ici un re
zultat dacă funcția de prim-ministru 
nu va ff deschisă negocierii.

ț 

ț

s

,1

I 
ț
I

I 
I 
I 
I

i

i:

*

I 
ț

A

„Marș al păcii" 
în Franța

PARIS 6 (Agerpres). — In Fran
ța, din orașul Crozon, din Breta- 
nia — unde iși au baza submarine 
cu rachete nucleare la bord — a - , 
pornit „Marșul vieții", organizat de 1 
Mișcarea . franceză pentru pace ' cu 
ocazia comemorării a 39 de ani de 
la bombardamentul atomic asupra ( 
orașului, japonez Hiroshima: Parti- 
cipanții, care poartă pancarte cu i 
inscripții : „Să fie distruse arsena- ( 
lele nucleare existente „Să fie 
oprită ctirsă ihărmărilor !“, vor j 
străbate un număr de 23 de orașe, 
unde vor avea Intilnlri cu locuito- I 
rii, cu care vor discuta probleme , 
ale luptei pentru pace și dezar
mare- I

Elveția: campanie 
de semnături pentru pace

BERNA 6 (Agerpres). — Mișcarea 
pentru pace din Elveția ă inițiat 
o campanie de strîngere de semnă
turi pe p petiție prin care se cere 
Consiliulwi Federal.— guvernul el
vețian — să sprijine inițiativele de 
pace, împotrivă cursei înarmărilor, 
in primul r‘nd a înarmărilor nu
cleare, să. ia măsuri eficiente pen
tru.'- înfăptuirea IOV.

■ ■ ,iiov95 taur.

VIENA

Consultări în problema cipriotă
VIENA 6 (Agerpres) — Secreta

rul general al O.N.U., Javier Perez 
de . Cuellar, a început , la Viena o 
nouă rundă de consultări cu repre
zentanții celor două comunități din 
Cipru, in vederea relansării, riego- 

< ciorilor intercomunitare și găsirii 
unei soluții politico pentru pro
blema cipriotă. Luni, Perez de 
Cuellăr, a avut două întrevederi cu 
'reprezentantul Ministerului de Ex
terne ăl Ciprului. Marți, secretarul 
general al O.N.U. ,se intilnește sepa
rat cu reprezentantul comunității 
turco-cipriote.

Conferință la Georgetown
GEORGETOWN 6 (Agerpres).'— tn 

capitala Guyanei se desfășoară lu
crările unei conferințe internaționa
le consacrate marcării împlinirii, a 
150 de ani de la abolirea sclaviei în 
țări din zona Caraibilor. Iau parte 
oameni de știință din Guyana. Cuba. 
Țrinidad-Tobago,- Surinam, S.U.A, și 
alte țări. Vor fi prezentate expuneri 
cu privire ia istoria mișcării de 'eli
berare a sclavilor din această regiu
ne in cursul secolelor al XVIII-lea 
și al XIX-lea.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

CONVORBIRI LA BEIJING. 
Președintele R. P. Chineze. Li 
Xiannian, l-a primit, la Beijing, pe 
Kang Song. San, .preniierul Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene, I informează agenția China 
Nouă. Cu acest prilej s-a expri
mat încrederea că vizita va con
tribui la întărirea- relațiilor prie
tenești si a cooperării dintre cele 
două țări.

continent, cinci milioane de copii de 
virstă preșcolară suferă de subnu
triție. Față de această tristă reali
tate trebuie depuse eforturi sus
ținute. pentru depășirea stării de 
subdezvoltare , și in direcția imbu- 
nătățirii. asistentei medicale in re
giune — â adăugat președintele 
Columbiei.

fășurat la Lima, l-a desemnat pe 
Javier Alva Orlandini. vicepre
ședinte al republicii și secretar ge
neral al a'cestei formațiuni politice, 
drept candidat oficial la funcția 
supremă în stat, în perspectiva ale
gerilor prezidențiale si legislative 
programate să se desfășoare la 14 
aprilie, anul viitor.

LA TUNIS se vor deschide marți 
lucrările, unei Conferințe. arabe de 
solidaritate cu mișcările de elibe
rare din Africa australă. Partipi- 
paiiții • vor examina aspecte ale 
luptei împotriva discriminării ra
siale și politicii de apartheid pro- 
mdvate de 'regimtil rasist de la Pre
toria și vor explora modalitățile de 
a acorda un sprijin politic si' ma
terial mai larg, mișcărilor de,£li* 
berare- din sudul continentului 
african.

REUNIUNE. O reuniune a mi
niștrilor' afacerilor externe afri
cani și arabi urmează să aibă loc 
în aprilie. 1985. la Tripoli, pentru 
pregătirea celei de-ă doua Confe
rințe afro-arăbe'la nivel înalt — 
informează agenția marocană de . 
presă M.A.P.

L‘

CONSECINȚELE SUBDEZVOL
TĂRII. Intr-o, cuvîntare. -rostită în 
capitala tării, președintele Colum
biei. Belis.ario Betanco.ur Cuartas, 
a relevat că. din cei 350 milioane 
de locuitori ai Americii Latine. 
180 de milioane nu se, bucură de 
condiții, corespunzătoare de îngri
jire a sănătății. Totodată, șeful sta
tului columbian a menționat, că,' pe

DECLARAȚIE. Ministrul infor
mațiilor' al Indoneziei, Har.moko, 
luînd cuvin tul la Jakarta cu ocazia 
numirii reprezentanților, indone
zieni. in. Comitetul. de ■ coordonare 
al „Pool“-ului agențiilor de presă 
dpi țările participante la mișcarea 
de nealiniere,-a. lansat un apel la 
creșterea rolului comitetului in dez
voltarea sistemului de cooperare in 
domeniul informațiilor al țărilor 
nealiniate. '

DECES. Cunoscutul actor brita
nic Richard Burton a decedat, du
minică seara, la spitalul cantonai 
Geneva din cauza unei hemoragii 
cerebrale. Născut la 10 noiembrie 
1925, la Ponthrydfen. in Țara Ga
lilor, ca cel de-al 12-lea fiu al unui 
miner. . Richard Burton a debutat 
in teatru la virsta de zece ani. 
După război se face cunoscut in- 
terpretind toate marile roluri din 
repertoriul shakesperean.

CANDIDATURA. Convenția., na
țională a partidului „Acțiunea 
Populară" (A.P.). de guvernămint, 
din Peru, ale cărei lucrări s-âu des-

O PUTERNICA FURTUNA a 
făcut ravagii in noaptea de dumi
nică spre luni in Austria inferioa
ră. tntr-o serie de localități, trăsne
tele au provocat mai multe incen
dii. Ploile abundente au dus la 
inundarea unor întinse suprafețe 
agricole si a citorva sate. Tn ulti
mele -saptămini, pe,teritoriul Aus
triei s-au înregistrat neobișnuite 
capricii ale vremii. In iulie, tem
peraturile au oscilat intre un grad 
Si 33 grade Celsius. J

Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale 

a poporului român
Pe diferite meridiane ale globului se desfâșoarâ manifestări dedicate 

revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 
din August 1944. Se relevă marile realizări obținute de țara noastră in 
toate domeniile, îndeosebi în ultimele două decenii, politica. externă a 
țării noastre elaborată de președintele Nicolae Ceaușescu și consacrată 
întăririi păcii, promovării destinderii și colaborării intre națiuni.

MONROVIA 6 (Agerpres). — La 
Monrovia, intr-un cadru festiv, a 
fost donat Ministerului Informații
lor un set de cărți -romanești, in
clusiv opere ale președintelui Re
publicii Socialiste . România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In timpul ceremoniei, ministrul 
liberian . al informațiilor, Alhâji 
Kramah, a făcut aprecieri elogioa
se la adresa politicii externe a ță
rii noastre, cu referiri speciale la 
activitațea neobosită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu consacrată 
salvgardării păcii, promovării des
tinderii șl înțelegerii in lume.

O acțiune' similară's-a desfășurat 
la' Universitatea Liberiahă din 
Monrovia. Cu această ocazie, rec
torul universității., dr. Mary Antoi- 
netta Brown Sherman a elogiat 
succesele științei românești, activi
tatea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

La ceremonie au participat oficia
lități guvernamentale,- reprezen
tanți al presei, radioului și televi
ziunii liberiehe.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
La Universitatea Claremont din 
California a avut loc o reuniune in 
cadrul căreia au fost reliefate rea
lizările poporului roman in anii 
noii orin'duiri. principiite și obiec
tivele politicii externe a țării 
noastre, bogata activitate interna
țională , și inițiativele valoroase ale 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu pen
tru menținerea. și consolidarea pă
cii in Iunie.

Totodată. ■ ,a , fost . prezentată 
conferința „Președintele Nicolae 
Ceaușescu „și rezolvarea pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state".

. Expuneri.pe-această..temă au- ■ maț 
fost făcute la Universitatea Stan
ford din California și la Universi
tatea Ucla din Los Angeles. Parti
cipanta au manifestat un viu in

teres și o apreciere deosebită față 
de activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a României jndreptață 
spre întărirea păcii, promovarea 
destinderii, și cooperării intre state.

ROMA 6 (Agerpres). — O ma
nifestare culturală s-a desfășurat 
în localitatea italiană Latina. Cu 
acest prilej, primarul orașului. Do
menico Caira, reprezentanți ai 
conducerii provinciei Froșinone și ai 
regiunii Lazio s-au referit la sem
nificația .evenimentului săr.bătorit, 
la politica de pace și colaborare 
promovată de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

In sălile primăriei au fost deschi
se o. expoziție de .fotografii prezen- 
tind imagini despre România, pre
cum șl o expoziție de artă. Ansam
blul . folcloric „Rapsodia someșană" 
din Cluj-Napoca a susținut ,un 
program de muzică și dansuri 
populare românești. La manifestare, 
care s-a bucurat de un deosebit 
succes, ,au fost prezente autoritățile 
locale, precum și uh numeros pu
blic. '

BElJiblQ 6 (Agerpres). ■— Gale
riile de artă, din Beijing găzduiesc 
in' prezent expoziția „Acuarela, con
temporană românească". La cere
monia inaugurală au participat re
prezentanți ai ministerelor culturii 
și afacerilor externe, membri ai 
conducerii Uniunii artiștilor plas
tici din R.P. Chineză, oameni de 
artă, ziariști, un numeros . public.

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — In municipiul Pachuca, 
din Mexic, capitala statului Hidal
go, a fost organizată o expoziție 
de carte romanească, la loc. de 
cinste fiind expuse operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Au 
participat oficialități locale, oameni 
de artă și cultură, ziariști, un nu
meros public.

Creșterea șomajului
BONN 6 (Agerpres). — Intr-un in

terviu acordat publicației „Welt am 
Sonntag" și citat de agenția France 
Presse. ministrul de finanțe vest- 
germăn. Gerhard Stoltenberg, a sub
liniat că din cauza situației economi
ce actuale, prognozele cu privire, la 
indicatorii economici pe anul in curs 

■ au trebuit să.,fie revizuite. .După .cum 
is-ax anunțat recent,’ in R.F.G. ișomau 
la sfirșituT lupii iulie, peste' 2,2 mili
oane .de persoane. ■

BERLINUL .'OCCIDENTAL 6 
(Agerpre^). — Sub deviza „Pentru 
dreptul la muncă !“. în Berlinul occi
dental a avut loc o conferință la care 
au participat tineri șomeri. ’ membri 
ai consiliilor de producție din mari 
întreprinderi industriale, reprezen
tanți ai unor partide politice, si ai 
sindicatelor. Vorbitorii au relevat 
creșterea șomajului in rîndul tinere
tului vest-berlinez. cerind autorități
lor să ia măsuri urgente pentru 
crearea de noi. locuri de muncă si de 
ucenicie. S-a arătat că. in prezent, 
in Berlinul occidental mii de tineri 
și .tinere care au absolvit in ultimii 
ani școlile nu reușesc, să găsească 
un loc de. muncă sau de calificare 
profesională.

■HAGA 6 (Agerpres). — Perspecti
vele industriei construcțiilor navale 
din Olanda — cindva o ramură în
floritoare ă economiei tării — sint 
neincurajațoare. Aceasta este conclu
zia. care se desprinde dintr-o anali-

în țări occidentale
ză efectuată la solicitarea Ministeru
lui Economiei de ,1a Amsterdam. 
Prin închiderea porților unor șan
tiere navale' și prin concedierile in 
masă, un mare număr de lucrători 
au completat armata șomerilor.

COPENHAGA 6 (Agerpres). — In
dustria construcțiilor din Danemarca 
este confruntată-cu o. criză' prelun
gită. După cum a comunicat . Direcția 

' de statistică de la Copenhaga, numă
rul apartamentelor construite,în pri- 

. mul semestru al acestui an a fost cu 
30 la sută mai mic fată.de perioada 
corespunzătoare a anului 1983. In 

.aceste condiții, crește rapid numărul 
șomerilor din ramura construcțiilor. 
Nivelul șomajului în rîndul persoa
nelor cu această profesiune este unui 
dintre cele mai ridicate din Dane- 

. marca — peste o treime din construc
tori nu găsesc un loc de muncă.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Gu- 
. vemul. Belgiei a adoptat, bugetul t' 
rii pe .anul 1985. care prevede, co: 
tinuarea politicii de austeritate pen
tru ca deficitul bugetar să nu de
pășească.'8.4 miliarde dolari. Intro- 
ducind in parlament proiectul de bu
get. primul ministru. Wilfried Mar
tens. a declarat că guvernul său va 

. continua programul economic pe 
trei ani inițiat in martie a.c„ care 
prevede o diminuare a cheltuielilor 
publice, reducînd anul .viitor cu .încă 
6,7.1a sută cheltuielile sociale. Pro
gramul implică o scădere cu doi la 
sută anual a salariilor.'. . .

Consecințele deficitului bugetar al S.U.A.
— relevate intr-un discurs al Iui Walter Mondale

WASHINGTON 6 (Agerpres). — Tn 
primul sân discurs electoral radio
difuzat.'in calitate, de candidat al 
Partidului Democrat la alegerile pre
zidențiale din S..U.A., Walter Mon
dale a avertizat că uriașul deficit 
bugetar federal subminează eco
nomia americană, menține la un 
nivbl ina.lt ratele dobinzilbr bancare 
și constituie un factor de dezechili
brare a ' balanței comerciale — 
relatează agenția Reuțer; „De fapt.

1984 va fi cel mai dificil an 
pentru comerțul exterior ameri
can" \ — ă spus el, relevîhd, 
intre altele, că in total se pierd cam 
trei milioane locuri de muncă. El 
s-a pronunțat pentru măsuri vizînd 
reducerea deficitului . bugetar al 
S.U.A., indeosebi. pe calea majorării 
impozitelor, pentru frinarea tendin
țelor protectionism din comerțul in
ternational’ și pentru impulsionarea 
exporturilor Statelor Unite.

Relatări semnificative ale unei publicații vest-germane: 

„înăsprirea restricțiilor 
față de imigranți"

Primiți, intr-o vreme, „cu. brațele 
deschise", acum, in condiții de 
criză, străinii aflați in țările occi
dentale au devenit indezirabili.

Perspectivele de viitor ale tine
rilor străini in R.F.G. — scrie pu
blicația vest-gerriiană ..Deutsches 
Allgemeines Sonnțagsblatt" — sinț, 
in prezent, mai degrabă incerte : se 
preconizează să nu se mai acorde 
autorizație de rezidență tinerilor 
străini din a doua și a treia gene
rație dacă ei nu pot să-și justifice 
veniturile din care iși asigură 
subzistenta.

Ca tineri străini, ei intimpină mari 
dificultăți in găsirea unui loc unde 
să. sc formeze . profesional sau a 
unui loc de muncă. Trebuie să li 
se ceară justificarea că sint in sta
re să-și ciștige. existența pentru a 
putea răm.ine. in țara unde majori
tatea dintre1 ei s-au- născut sau au 
crescut 7 înăsprirea politicii față 
de străini este motivată, în primul 
rind, prin dificultățile sociale și 
economice, indeosebi, șomajul. Dar 
in acest caz concret, al șoma
jului. este -vorba de o problemă 
mai profundă, care nu va putea fi 
soluționată, prin expulzarea tineri
lor străini ce n-au încă existența 
asigurată.................

Numărul șomerilor înregistrați

oficial s-a triplat in ultimii ani. 
Șomajul ii afectează in special pe 
tineri. Dacă in 1979 „numai" 26,1 
la sută din totalul șomerilor înre
gistrați aveau sub 25 de ani, acest 
procent a ajuns deja la 30,3 la sută 
în 1982, iar cifrele, neoficiale tre
buie să fie cu. mult mai ridicate.

„Grupurile cu probleme" — cum 
ar fi lucrătorii necalificați; tinerele 
fete, tinerii străini, șomerii care nu 
se bucură de o sănătate excelentă, 
cei handicapați și cei fără expe
riență profesională — nu încetează 
să crească. Șdmajul de lungă dura
tă, cu toate consecințele lui sociale 
și psihice, este practic împământe
nit. Acești, tineri n-au șanse de a 
intra in lumea muncii. Lor le este 
imposibil să se impună in lupta 
din ce in ce mai înverșunată pen
tru ocuparea locurilor de muncă, ce 
sint din ce in ce mai puține...

Noi nu trebuie să tolerăm să' se 
încerce să se soluționeze unilateral 
problemele pe spinarea unei mino
rități, cu ajutorul unor soluții fal
se, cum ar fi sloganul „Afară cu 
străinii .!“■

Tinerii străini suportă1 nu. numai 
riscul șomajului, cu toate tarele lui 
economice, sociale și psihice, dar și1 
amenințarea de a fi expulzați de
finitiv. (Agerpres)
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