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„VOM KW CU TOM HOTAHIREA
PENTRU SPORIREA RAZEI ENERGETICE

SI SE MATERII PRIME"

CINSTIRE TINEREȚII, 
ROMANTISMULUI

0 concepție dialectică, profund 
științifică privind procesul 

revoluționar în dezvoltarea 
societății românești

Interesul deosebit dc care se 
bucură cunoașterea trecutului con
stituie o trăsătură definitorie a 
epocii noastre contemporane. Ex
presia cea mai pregnantă in 
acest sens o consțituie a- 
tentia pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu. pre
ședintele unei țări cu o atit 
de bogată istoric, o. acordă 
cercetării acesteia, aducind o 
viziune înnoitoare, stimula
toare. pentru o cit mai 
corectă intelegere a ci. Vo
lumul recent apărut, in E- 
ditura politică, in care sint 
reunite texte referitoare la 
Revoluția socială si națio
nală in istoria României, se 
înscrie ca o mărturie remar
cabilă in acest sens.

niment • constituie. in ultimă 
instanță, o sinteză a evoluției 
anterioare și. in același timp, lasă 
posterității o anumită moștenire.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Romcin, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participant» Ia adunarea festivă de la Petroșani, consacrată „Zilei 

minerului", dind glas sentimentelor de cca mai aleasă dragoste si stimă 
ale minerilor, preparatorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor, în
tregului personal muncitor din unitățile aparținătoare Combinatului minier 
Valea Jiului, vă adresează, din adincul inimilor, mulțumirile cele mai 
profunde și recunoștința fierbinte pentru grija cu adevărat părintească 
și pentru atenția deosebită ce o acordați oamenilor muncii din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, dezvoltării și modernizării întreprinderilor mi
niere. creșterii neîncetate' a bunăstării materiale si spirituale a minerilor 
și familiilor lor.

Avem deosebita bucurie de a vă raporta, mult iubite si stimate to
varășe secretar general, că, sub conducerea înțeleaptă si fermă a parti
dului nostru comunist, minerii din această vatră străbună de cărbune, 
la aniversarea a 40 de ani de Ia victoria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă si in întimpinarca Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., au obținut un bilanț bogat de realizări în toate 
domeniile vieții economice, politice si social-culturale.

In decursul celor patru decenii, dar mai cu seamă în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., care v-a investit în funcția 
supremă, de secretar general al partidului, și care a marcat trecerea noas
tră în epoca celor mai profunde transformări structurale din istoria con
temporană a României, aflîndu-se tot timpul la datorie, oamenii muncii 
din întreprinderile miniere ale combinatului, în frunte eu comuniștii, 
și-au adus o contribuție esențială la dezvoltarea continuă a producției 
dc cărbune, constienti de faptul că aceasta va conduce efectiv si sigur 
la obținerea, cît mai devreme, a deplinei independențe energetice a țării 
și Ia înflorirea continuă a economiei naționale.

Acționind consecvent pentru înfăptuirea prețioaselor dumneavoastră 
orientări și indicații date in cele șapte vizite de lucru efectuate in Va
lea Jiului, in -perioada de cind vă aflați în fruntea conducerii partidu
lui si statului, am reușit să reorganizăm toate minele, să le asigurăm 
un grad înalt de mecanizare si automatizare si să extindem cele mai 
noi tehnologii in exploatarea si prepararea cărbunelui.

în prezent. în întreprinderile noastre miniere există 43 complexe 
mecanizate. 101 combine de abataj, 57 combine de înaintare, 121 ma
șini de extracție, care, împreună cu celelalte utilaje și instalații de care 
dispunem și care se ridică la valoarea impresionantă de peste 10,5 mi
liarde lei — cu personalul muncitor care se cifrează la aproape 38 000 — 
ne permit ca, in acest an, să realizăm o producție de cărbune brut ex
tras de două ori și jumătate mai mare decit cea din anul 1965. Din 
aceasta, aproape o treime este huilă spălată pentru siderurgie.

Fată de aceeași perioadă a anului trecut, in primele 7 luni din acest 
an, producția totală de cărbune este mai mare cu 230 000 tone, iar de 
huilă netă cu peste 51 000 tone în comparație cu sarcinile planului.

Avem deplina convingere, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sporurile ce le obținem an de an in producția de cărbu
ne, îndeosebi a celei de huilă spălată pentru cocs și semicocs. vor 
conduce efectiv la asigurarea, intr-un viitor apropiat, a cel puțin 80 la 
sulă din necesarul de cărbune cocsificabil al țării, contribuind astfel 
Ia realizarea unui obiectiv de mare importanță înscris in programul 
elaborat de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.

Odată cu aceste mari realizări, toate localitățile acestei zone pitorești 
s-au reînnoit din temelii. Constructorii au realizat aici, în blocuri, mai 
mult de 39 000 apartamente confortabile, un mare număr de unități 
școlare și sanitare, creșe și grădinițe, cantine și microcantine în toate 
unitățile, șosele și spații verzi, baze sportive, rețele de termoficare și 
multe altele, care dau Văii Jiului nota modernă si eleganța caracteris
tice întregii țări.

în aceste zile premergătoare marilor evenimente ale anului jubi
liar 1984, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din unitățile miniere 
ale Combinatului minier Valea Jiului trăiesc și muncesc intr-o at
mosferă dc puternic entuziasm și mulțumire, știind că viitorul le va 
aduce noi și remarcabile succese, noi și tot mai multe împliniri, ga
rantate de realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIII-lea, în 
funcția supremă de secretar general al partidului nostru, așa cum-a 
hotărit Plenara C.C. al P.C.R. din iunie anul acesta și așa cum doresc 
comuniștii, întregul nostru popor. Mai mult ca micind, numele 
dumneavoastră, personalitatea dumneavoastră și activitatea pestigioasă 
ce o desfășurați se află în inimile tuturor minerilor și se rostesc la 
fiebare pas, în abataje, sectoare și secții, peste tot și cu orice prilej.

Ne bucurăm din adincul inimilor de această hotărîre. o susținem 
și o aprobăm în unanimitate, cu convingerea fermă că, in înaltele 
dumneavoastră misiuni încredințate de partid și popor, veți conduce 
patria și națiunea noastră, cu aceeași demnitate, fermitate, înțelepciune 
și clarviziune, pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

Cu aceste gînduri și convingeri, cu inimile pline de bucuria și 
mindria de a vă avea la locul cuvenit in fruntea partidului și a tării, 
minerul dc onoare și prietenul cel mai apropiat al oamenilor muncii 
din adîncuri, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminentul nostru conducător și luptător revoluționar de cea 
mai înaltă cutezanță, că și în viitor, sub conducerea organizațiilor de 
partid, minerii si ceilalți oameni ai muncii din bazinul carbonifer al 
Văii jiului iși vor consacra toate eforturile, capacitatea și puterea de 
muncă luptei consecvente pentru îndeplinirea planului de producție 
pe 1984, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, conștienți că prin 
aceasta, alături de compatrioții lor, vor contribui efectiv și constant la 
înfăptuirea Programului de înflorire continuă a României socialiste.

PARTICIPANTI1 LA ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ „ZILEI MINERULUI”

REVOLUȚIONAR
Poporul întreg privește cu deplină 

încredere. în viitor. Acum, într-un 
moment în care ne pregătim să săr
bătorim cea de-a 40-a aniversare a 
mărețului act istoric de la 23 August 
1944 și să întîmpinăm, cu noi și în
semnate fapte de muncă, forumul 
suprem al comuniștilor, problemele 
viitorului se interferează profund cu 
activitatea de zi cu zi din uzine, din 
unități agricole, din instituții știin
țifice, de învățămînt și cultură. Cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
va trasa liniile directoare ale dez
voltării economico-sociaie a patriei 
în perioada 1986—1990 și, în perspec
tivă, pînă la orizontul anului 2000 ; 
așa cum este firesc, impresionantul 
tablou al României de miine trezește 
un viu interes in 
rîndurilc între
gului popor, pen
tru că el va fi în
făptuit prin mun
ca .tuturor si va 
înriuri viata tutu
ror.

Iată, într-un 
moment în care 
partidul proiec
tează imaginea 
viitorului — vii
torul insusi al 
națiunii noastre 
socialiste. tine- 
.retul. este sărbă
torit dc către in-' 
treaga tară. „Ziua 
brigadierilor", a- 
flată în acest an 
la prima sa edi- 
tife, se constituie 
într-o emoțio
nantă sărbătoare 
a muncii tinerei 
generalii, a parti
cipării sale eroi
ce. împreună eu 
întregul popor, 
sub conducerea 
partidului comu
nist. la opera de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. In
stituită din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ..Ziua brigadieri
lor" se dovedește a fi o nouă măr
turie elocventă a grijii deosebite pe 
care partidul, secretarul său gene
ral o manifestă fată de tineretul țării.

Viața, istoria au dovedit că tinere
țea este vîrsta marilor elanuri și a 
marilor înfăptuiri. Chipul tinereții 
este luminat de pasiunea noului, de 
patos revoluționar, de voință și ho
tărîre în acțiune.

Este semnificativ faptul că afir
marea tineretului în societate, ma
nifestarea lui ca puternică forță so
cială au la bază tot ceea ce partidul 
înfăptuiește pentru tinăra generație 
a țării. Sub directa conducere a 
partidului. Uniunea Tineretului Co
munist oferă, pentru milioane de ti
neri, nu numai' un cadru organizato
ric, ci și un amplu program de ac
țiune, obiective concrete și reale, 
pentru a căror îndeplinire este, ne
voie de muncă și creație, de abnega
ție patriotică, dc spirit revoluționar.

Acum, in anul 40 al libertății pa
triei, rememorarea evenimentelor, a 
momentelor de cea mai mare în
semnătate ale noii istorii a României 
socialiste reliefează, incă o dată, ro
lul determinant al partidului comit-

nișt, al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in' organizarea tineretului, în atrage
rea sa la vasta activitate constructi
vă pentru înnoirea din temelii a so
cietății românești. La marea școală 
a muncii pentru țară, în focul viu 
al practicii revoluționare, milioane și 
milioane de tineri s-au călit și s-au 
maturizat neîncetat.

Au fost, mai întîi, anii reconstruc
ției țării. Din inițiativa partidului 
comunist, in acești ani de ayînt re
voluționar s-a aprins flacăra, unei 
tradiții ce avea să se înscrie cu li
tere de aur în istoria eroică a parti
dului, în activitatea Uniunii Tinere
tului Comunist : tradiția muncii pa
triotice. La Agnita-Botorca nu s-a 
construit numai o conductă de gaz 

metan. La Bum- 
bești-Livezeni sau 
la Salva-Vișeu nu 
au fost durate nu
mai drumuri de 
fier. La Bicaz nu 
s-a înălțat numai 
o nouă hidrocen
trală. Pe aces
te prime șantiere 
naționale de mun
că patriotică s-a 
afirmat un nou 
mod de înțelege
re a răspunderi
lor tineretului 
fată de tară si 
fată de el insusi. 
Tineretul a învă
țat să răspundă 
prezent pretu
tindeni unde se 
muncește. unde 
se creează, unde 
se înaltă mărețe 
edificii ale socia
lismului. A învă
țat că adevăratul 
patriotism revo
luționar se identi
fică in mod fun
damental cu fap
tele dăruite țării.

Dar construcția socialismului nu 
poate fi opera unei singure generații. 
Tradiția muncii patriotice a conti
nuat și s-a îmbogățit continuu. După 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, în anii cei mai rodnici ai ță
rii. alte și alte șantiere ale tinere
tului au intrat în istorie. Noi și im
punătoare obiective, 'ridicate în acești 
ani glorioși ai „Epocii Ceaușescu", 
poartă și semnătura tinerei generații. 
Stau mărturie hidrocentrala Porțile 
de Fier, Metroul, Transfăgărășanul, 
grandioasa construcție a Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, numeroa
se alte edificii ale dăruirii în muncă 
și creație a tinerelor generații. Pen
tru milioane de tineri, șantierul . a 
devenit un exigent examen al corn-, 
petenței. al curajului, al voinței de 
a învinge.

Poporul întreg nutrește, în această 
zi dedicată tinerei generații, un pro
fund sentiment de mîndrie în fața 
faptului că generația viitorului, ur- 
mind luminosul exemplu al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care de pes
te jumătate de secol promovează cu 
strălucire modelul unui înălțător pa
triotism, duce mai departe, îri timp, 
cu abnegație și eroism, bogata tra
diție a muncii patriotice.

Apărut înainte de sărbă
torirea a patruzeci dc ani de 
la începutul revoluției de e- 
liberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialis
tă. noul volum al colecției 
„Din gindirea social-politică 
a președintelui României" 
subliniază contribuția esen
țială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la înțelegerea a- 
ceslui eveniment de funda
mentală importantă în evo
luția tării noastre. Actul de 
la 23 August 1944 constituie 
un moment organic al isto
riei noastre, este un act fi
resc. un răspuns dictat nu 
de clemente conjuncturale. 
ci făcut necesar de o în
treagă dezvoltare a poporu
lui nostru. Analiza sa este 
un nou prilej de a sublinia 
caracterul unitar al istoriei 
patriei, trăsătură pusă atit de 
limpede in evidentă de ope
ra tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Construcția isto
riei noastre s-a înfăptuit prin 
contribuția fiecărei generații din 
întreg spațiul carpato-danubiano- 
pontic. ca si prin conlucrarea 
realizată în efortul succesiv al dife
ritelor generații, intre care există o 
înfrățire manifestată de-a lun
gul timpului. Fiecare mare eve

ceea ce il face să rămină. tocmai 
prin consecințele sale, contemporan 
cu întreaga istorie a patriei. Pen
tru înțelegerea acestui fapt, deose
bit de sugestivă este o apreciere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu’ asu
pra evenimentului din 24 Ianuarie 
1859, care constituie Înfăptuirea

unuia din punctele esențiale ale re
voluției de la 1848. „Realizarea 
Unirii, in 1859 — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a stat la baza 

tuturor evenimentelor ulteri
oare — războiul pentru in
dependență. realizarea statu
lui national unitar, dezvol
tarea forțelor de producție, 
a științei si culturii, ridica
rea bunăstării poporului. 
S-ar putea spune că există o 
strinsă legătură intre reali
zarea Unirii Principatelor și 
înfăptuirea insurecției ar
mate antifasciste si antiim- 
perialiste, in 1914, care a dus 
la răsturnarea dictaturii fas
ciste, la eliberarea tării de 
sub dominația hitleristă și 
trecerea României pe calea 
dezvoltării noi”.

Istoria este privită, astfel, 
in logica sa internă, stabi- 
lindu-se cu claritate legătu
ra dintre trecut si prezent, 
cu implicațiile acesteia pen
tru viitor. în același timp, 
ea este considerată in sfe
ra sa cea mai cuprinzătoa
re. cu corelația dintre dife
ritele elemente care o com
pun si care subliniază im
portanta. in contextul gene
ral. a fenomenului revolu
ționar.

Unitatea istoriei noastre 
apare ca tridimensională. Ea 
este spațială, fiindcă, deși 
românii au fost nevoiti. da
torită vicisitudinilor istoriei, 
să trăiască multă vreme se
parați de granite politice, ei 
s-au manifestat într-o atitu
dine si acțiune unitară pe 
intreg cuprinsul pc care il 
locuiau. Ea este, de aseme
nea. temporală, deoarece e-

xistă o continuitate in prin
cipalele direcții dc dezvoltare.

Conf. univ.
dr. Vasile CRISTIAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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BRIGADIER — un titlu de onoare 
al tineretului, expresie a înaltului spirit 

patriotic, revoluționar
Pagina a lll-a

Mineri ai patriei, de ziua voastră „Noroc bun!"
Ca in fiecare an, sărbătorim în această duminică de august „Ziua 

", zi in care întregul nostru popor omagiază glorioasele tradiții 
revoluționară ale minerilor, cinstește munca plină de dăruire și 

acestui detașament de frunte al clasei noastre muncitoare, 
d larg întrecerea socialistă în întîmpinarea gloriosului ju- 

la 23 August și a Congresului al XIII-lea al partidului, minerii 
la sărbătoarea zilei lor cu un bogat raport muncitoresc.

minerului 
de luptă 
abnegație a

Desfășurîn
bileu de
țării se prezintă

La panoul de onoare. 
Aflat printre minerii din VALEA 
JIULUI, corespondentul nostru Sabin 
Cerbu se înscrie primul la cuvînt 
cu o veste de „ultimă oră" :

— Acum, simbătă dimineața, in 
preziua sărbătorii lor. minerii dc la 
PAROȘENI au rotunjit la 35 000 tone 
cantitatea de cărbune energetic ex
tras peste prevederile planului.

— Aș dori să subliniez — intervi
ne directorul minei, inginerul Iosif 
Bocan — că acest spor de producție 
l-am obținut in condițiile aplicării 
întocmai a indicațiilor pe care ni 
le-a dat la fața locului secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care ne-a .cerut 
să trecerii cu toată hotărirea Ia extin
derea mecanizării și perfecționarea 
metodelor de lucru. Acum putem să 
raportăm că lucrările de extragere a

cărbunelui din abataje sint mecani
zate in proporție de aproape 90 la 
sută, iar transportul se efectuează in 
întregime pe un flux de benzi su
pravegheat prin televiziune cu 
circuit închis.'

— Felicitări !
— Vă mulțumim, dar și alți mineri 

din Valea Jiului sint alături de noi 
la panoul de onoare al întrecerii și 
merită aceleași felicitări.

Intr-adevăr, aceleași felicitări li se 
cuvin și minerilor de la URICANI, 
cu 26 000 tone cărbune peste plan 
și celor de la LIVEZENI — cu 25 000 
tone, și celor din LONEA — cu 
peste 10 000 de tone.

In continuare. Sabin Cerbu ne face 
legătura cu Constantin Popa, miner, 
șef de brigadă. Erou al Muncii So
cialiste, de Ia întreprinderea minie
ră LUPENI :

— Acum, in pragul marii noastre

sărbători naționale de la 23 August 
și de „Ziua Minerului", gînilurile 
noastre cele mai frumoase se în
dreaptă spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „minerul . de onoare al 
țării". De fiecare dată cînd a fost in 
mijlocul nostru, l-am simțit nespus 
de apropiat de noi și ne-a impresio
nat profund dorința de a ne cunoaș
te mai bine, de a ne vedea la locu
rile noastre de muncă aici. în 
inima muntelui, de a ne ajuta cu 
un sfat, cu un îndemn. La Lupeni, 
la Paroseni si la Vulcan a coborît 
în abataje, a mînuit manetele com
binelor de tăiere a cărbunelui, ne-a 
îndemnat să mecanizăm intr-un ritm 
si mai susținut lucrările de pregă
tire si extragere a cărbunelui, să 
sporim mai mult productivitatea 
muncii., eficienta producției. Dorim 
să-i adresăm, și cu acest prilej, cele 
mai călduroase mulțumiri și să ne 
exprimăm recunoștința noastră fier
binte pentru condițiile de muncă și 
viată tot mai bune asigurate mine
rilor. tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră. împreună cu toii co
muniștii. cu întregul popor, noi. mi
nerii. susținem din toată inima reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XIII-lea in funcția

supremă dc secretar general al parti
dului. văzînd in aceasta garanția 
sigură a înfloririi necontenite a 
României socialiste.

Recorduri ale sâptămînii.
De aici, de la ROVINARI, de unde 
vă transmit acum — intervine Du
mitru Prună — am mai multe vești 
despre tot atitea recorduri în pro
ducție ale acestei săptămîni.

— Să stăruim asupra celui mai 
important.

— Imposibil ! Toate sint la fel de 
importante și, in plus, s-aii realizat 
în unități diferite. Brigada lui 
Constantin Căldărușe, de la cariera 
TISMANA II, a obținut în fiecare zi 
din această săptămînă producții 
record de 10 000 tone cărbune. O 
altă brigadă, cea condusă de Ion 
Cucu. de la cariera Rovinari-Est. a 
realizat un volum record de masă 
minieră excavată — peste 100 000 
metri cubi. Și tot in această săptămi- 
nă, in cinstea marii sărbători națio
nale de la 23 August și a „Zilei mi
nerului". s-au extras peste 200 000
(Continuare în pag', a Il-a) 

_______________________________y

„Biruința" — un nou petrolier 
de 150 000 tdw construit în docu- 
rile întreprinderii de construcții 
navale Constanța — a plecat in 
probe de mare, marcind. astfel un 
nou succes al navaliștilor constăn- 
teni în cinstea celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revoluției de e- 
liberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a

Congresului al XIII-lea al parti
dului. Petrolierul — o adevărată 
insulă plutitoare de oțel, avînd 
lungimea de 304 metri și lățimea 
de 46 metri — se remarcă prin fap
tul că este echipat intr-un inalt grad 
cu instalații, mașini și aparate fa
bricate in țara noastră. Operațiu
nile de incărcare și descărcare, de

spălare a tancurilor, de control 
asupra activității in toate compar
timentele navei se execută cu 
mijloace automatizate. Noul petro
lier, făcind parte din clasa navelor 
de mare tonaj, are o autonomie de' 
navigație de 18 000 mile. (George 
Mihăescu, corespondentul „Sein-
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AUGUST CU PÎINE ȘI SARE
noas- 

piinea 
celor 
celor

de Teofil BĂLAJ
«

August cu .pline si sare 
pe masa bucuriilor 
tre adevărate. Cu 
și sarea bucuriei 
care sintem și a 
care .vor mai veni.

August cu pline și sare 
pe masa mai bogată a 
celor peste șapte milioa
ne și jumătate de oameni 
ai muncii care beneficia
ză astăzi de venituri spo
rite ca urmare a înche
ierii acțiunii de majorare 
a retribuțiilor personalu
lui muncitor, pe baza. 
Programului elaborat din 
inițiativa și sub îndruma
rea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român.

August în care retribu
ția medie netă lunară a 
personalului muncitor

este de 2 925 lei, adică'de 
aproape 9 ori mai 
decit. in 1950.

August 
la sută 
României 
case noi.

August 
două familii are televizor, 
aparat de radio și frigider.

August din 
care societatea 
alocă pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale 
cit a alocat în întregul 
deceniu 1950—1960.

August cu o Românie 
in care la fiecare trei 
minute și jumătate o 
nouă familie se mută

mare

in care peste S0 
din populația 
' locuiește in

in care una din

anul in 
noastră

într-un apartament nou.
In sfirșit, im August in 

care împlinirile noastre 
sint cunoscute pe toate 
meridianele globului prin 
cea mai autorizată măr
turie care o ___ .
volumele de articole Șt 
cuvintări ale 
lui. președinte 
Ceaușescu. publicate 
edituri cunoscute, ; 
cum și prin volumele 
biografice dedicate vieții 
și activității conducăto
rului partidului și statu
lui nostru, semnate de 
publiciști de prestigiu Și 
puse la dispoziția citito
rilor lumii in peste 140 
de titluri apărute în 31

măr- 
constituie

tovarășu-
Nicolae

• in
pre-

de limbi și 34 de țări.
August al faptelor unui 

popor care își privește cu 
încredere viitorul de lă 
înălțimea împlinirilor cu 
care se pregătește să săr
bătorească — mai strîns 
unit ca aricind in jurul 
partidului comuniștilor in 
frunte cu cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre 
modeme. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidu
lui, președintele țării — 
cea de-a 40-a aniversare 
a. Augustului demnității, 
noastre și Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Un August cu plinea și 
sarea mândriei prin mun
că pe masa mărețelor 
noastre împliniri, cărora 
le dedicăm aceste ver
suri.

RITMURI DE SĂRBĂTOARE
Cîntînd în August țara își cinstește
Eroi și oameni simpli, lăudați
Prin faptele cu care-au scris în vreme 
Nume de lupte, liniști și bărbați.

Crezînd în August, țara se-mplinește 
Prin permanentul nostru anotimp 
în care griul știe gustul pîinii 
Iar pomii, mustul fructului presimt.

Și cînd din oameni și livezi începe 
Mutatul florii-n fructă și-mplinire 
E semn că vremea ne-a rămas recoltă 
Cît timp acest pămînt e Românie.

Și România este Românie
Că oamenii și pomii, „rîul, ramul”
Nu știu să-și schimbe-aici pămîntul, neamul 
Și-acest pămînt ne este temelie.

Cîntînd în August, țara își cinstește
Eroi și oameni simpli, lăudați
Prin munca lor, cu care-au scris în vreme 
Nume de lupte, liniști și bărbați.

Și-s fapte multe și mai sînt și pruncii 
Care gîndesc și fac ce facem noi 
De-aceea veșnic se va scrie Țara 
Cu nume de recolte și eroi.
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La toate mărețele realizări obținute de poporul nostru, minerii din întreaga țară au adus 

aduc o contribuție de însemnătate deosebită. Doresc să adresez felicitări călduroase tuturor
minerilor din Republica Socialistă România, împreună cu urarea de a obține noi și tot mai 
mari succese în munca si lupta pentru a da patriei cît mai mult cărbune!

NICOLAE CEAUȘESCU

A FI, AZI, MINER 
ÎN ROMÂNIA

...A /z, azi, miner in 
România inseamnă a 
îndeplini o îndatorire 
patriotică de cea mai 
mare răspundere și 
onoare, inseamnă a te 
situa in primele rin- 
duri ale bătăliei pen
tru continua dezvolta
re a bazei proprii de 
materii prime și re
surse energetice, pen
tru asigurarea inde
pendenței energetice a 
țării, pentru înălțarea 
patriei pe noi trepte 
de progres și civili
zație.

...A fi, azi, miner in 
România inseamnă a 
practica una dintre 
cele mai bărbătești și 
nobile profesiuni. Mi
nerul, acest „culegător 
de stele" din adîncuri, 
scoate la lumină re
sursele materiale și e- 
nergetice încremenite 
in straturile geologice 
vechi de milioane de 
ani. Nimeni nu mai 
are un asemenea loc 
de muncă și, probabil, 
tocmai de aceea, pro
fesiunea de miner nu 
este la îndemâna ori
cui. Munca minerului 
solicită la maximum 
forță, curaj, pricepere, 
dăruire, generozitate.

...A fi, azi, miner în 
România echivalează 
cu o permanentă stră

danie de autodepășire, 
cu o continuă încerca
re de a obține azi mai 
mult decît ieri și mii- 
ne mai mult decit azi.

Iar faptele dovedesc 
că, intr-adevăr, mine
rii muncesc fără pre
get pentru a produce 
mereu mai mult. în 
cele șapte luni care au 
trecut din acest glorios 
an aniversar, compa
rativ cu aceeași peri
oadă a anului trecut, 
s-au extras mai mult 
cu 234 000 tone căr
bune pentru cocs, 
1 240 tone minereu de 
plumb, 1 620 tone zinc 
în concentrate, 765 
tone cupru în concen
trate, însemnate can
tități de caolin, argile 
refractare, bauxită, 
sare, nisip cuarțos ș.a. 
în luna iulie din acest 
an, in carierele de ex
tracție la suprafață a 
lignitului s-au excavat 
și transportat 13 mili
oane tone de steril, 
cea mai mare cantita
te realizată intr-o lună 
pină acum, asigurln- 
du-se importante fron
turi de lucru pentru 
producția de cărbune.

Acestea și încă mul
te altele -sint mo
tivele pentru care azi, 
de ..Ziua minerului", 
partidul, întregul nos

tru popor omagiază 
glorioasele tradiții de 
luptă revoluționară ale 
minerilor, cinstesc și 
dau o înaltă prețuire 
muncii lor destoinice, 
neobosite, plină de dă
ruire, consacrată dez
voltării și înfloririi 
multilaterale a patriei. 
Ca în toți anii con
strucției socialiste, mi
nerii sint chemați și 
acum să asigure canti
tăți cit mai mari de 
cărbune, minereuri fe
roase și nefe'roase, 
substanțe minerale u- 
tile pentru progresul 
neîntrerupt, în ritmuri 
înalte, a economiei na
ționale. Și, ca și pină 
acum, minerii nu-și 
vor precupeți energii
le, vor munci cu în
treaga lor abnegație și 
pricepere, cu un înalt 
spirit patriotic, revo
luționar pentru a in- 
timpilia cu noi și cit 
mai importante succe
se marile evenimente 
politice ale anului — 
aniversarea a 40 de 
ani de la victoria re
voluției de eliberare 
socială ,și națională, 
antifascistă și antîim- 
perialistă și Congresul, 
al XIII-lea al parti
dului.

Noroc bun. bravi 
mineri ai țării!

Ecou[ în timp a[ unei^ vibrante 

chemim patriotice

PATRIEI - MAI MULT CĂRBUNE, 
MAI MULTE MINEREURI!

DINAMICA PRODUCȚIEI ÎN INDUSTRIA MINIERĂ

7------FILE DE ISTORIE------------- t
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ț „CEAUȘESCU ȘI MINERII I" — expresia fierbinte a celui mai i 
ț profund respect pe care minerii țării îl poartă secretarului i 
( generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ?

INVESTIȚII MEREU MAI AMPLE-LA BAZA SPORIRII RODNICIEI 
MUNCII, A PRODUCȚIEI

I

CONDIȚII DE VIAȚA LA NIVELUL CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

© Apartamente în orașele 
minerilor

® Numărul locurilor în că
mine muncitorești

® Dispensare medicale de 
întreprindere

® Creșe și grădinițe pen
tru copiii minerilor

® Cluburi muncitorești și 
case de cultură

® Baze sportive

1945 1965 1984

580 25 000 88 000

— 8 000 22 000

9 46 83

—■ 33 165

6 31 47

9 30 70

în perioada 1950—1984, RE
TRIBUȚIA TARIFARĂ A UNUI 
MINER DE CEA MAI ÎNALTA 
CALIFICARE A CRESCUT DE 
10,6 ORI. Oamenii muncii din 
această ramură de bază a 
economiei naționale au bene
ficiat primii de majorarea re
tribuției în actualul cincinal. 
Este încă o dovadă a preocu
pării permanente a conduce
rii partidului și statului nostru 
pentru ridicarea continuă a 
bunăstării acestui detașament 
de frunte al clasei noastre 
muncitoare, a prețuirii de care 
se bucură minerii în România 
socialistă.

— la principalele produse, în milioane tone —
1950 1965 1984

Cărbune 3,9 12,1 65,1
Minereuri metalifere 1,3 8,7 25,9
Substanțe minerale

nemetalifere 0,7 4,2 15,9
Din anul 1950 și pînă în acest an, producția de 

cărbune a crescut de CIRCA 16,7 ORI, producția de 
minereuri metalifere de APROAPE 20 ORI, iar pro
ducția de substanțe minerale nemetalifere de 
22,7 ORI.

CONDIȚII DE MUNCĂ RADICAL SCHIMBATE
GRADUL DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR 

ÎN MINERIT
— în procente —

Motru — unul din numeroasele orașe ale țării care își leagă existența și nivelul de dezvoltare de industria mineritului

1950 1965 1984

• Săparea cu 
galeriilor în 
cărbune

• Extragerea 
cu complexe de aba
taj

• Extragerea minereuri
lor neferoase cu me
tode de mare randa
ment
Procesele de producție

MECANIZATE în carierele de extracție la supra
față a lignitului și minereurilor.
DOTAREA TEHNICĂ — ÎN CONTINUĂ CREȘTERE 

Șl MODERNIZARE
— în procente —

combine a 
minele de

cărbunelui
0,7

0,3

60

58

857 30
sînt ÎN ÎNTREGIME

Excavatoare cu rotor
Transportoare de mare capacitate
Combine de înaintare
Combine de abataj
Complexe mecanizate de abataj

1965 1984
~100
100
100
100
100

17
38
18
14
32

ori 
ori 
ori 
ori 
ori

(Urmare din pag. I)
tone, cărbune, ceea ce pentru Rovi- 
nari reprezintă un nou record de 
producție. Și nu numai atît. Cu can
titatea din această săptămină s-a 
atins cifra de 100 milioane tone.

Tot despre un record al săptămî- 
nii ne relatează și Constantin Căpra
rii de la FILIPEȘTII DE PĂDURE, 
mină fruntașă pe ramură :

— Printr-o perfectă organizare a 
muncii, cu dăruire si abnegație mun
citorească. brigada lui Gheorgjie 
Banii din sectorul Palanga-Nord a 
depășit in această săptămină olanul, 
în fiecare zi. cu peste 100 de tone 
cărbune. La rîndul său. formația de 
lucru de la microcariera 4 Palanga- 
Sud. condusă de subinginerul Gheor- 
ghe Cîrlănescu. se înscrie cu un nou 
record, cantitatea de cărbune peste 
plan fiind de 400 tone zilnic.

Angajamentele muncito
rești — exemplar onorate. 
Raport muncitoresc al minerilor de la 
Exploatarea AGHIREȘU, județul Cluj: 
angajamentul luat in întrecerea socia
listă a fost îndeplinit. ..Și nu e vor
ba de un angajament oarecare — ne 
spune corespondentul nostru Marin 
Oprea — ci. de angajamentul pe în
tregul ani După cum ne-a informat 
directorul exploatării, inginerul Ni
colae Nistor. în cinstea zilei de 23 
August si a Congresului al XIII-lea 
al partidului, minerii de la Aghire- 
su au hotărît să-și suplimenteze 
propriul angajament, astfel că pină 
la sfîrsitul anului ei vor realiza 
peste prevederi 10 000 tone caolin 
refractar. 15 000 tone cuarturi granu
late si 15 000 tone nisipuri cuarțoase 
pentru plăci refractare.

Și-au îndeplinit angajamentele 
anuale si colectivele de la întreprin
derea minieră BĂLAN si de la în

treprinderea minieră HARGHITA, 
ambele din același județ, de unde 
corespondentul nostru I. D. Kiss, 
după ce ne spune că planul la zi a 
fost depășit. între altele, cu 11 000 
tone mipereu cuprifer, peste 1 400 
tone pirită si 1 000 tone caolin pre
parat. ne cere să subliniem neapă
rat că aceste succese au fost obți
nute în condițiile desfășurării în 
cursul acestui an a unor ample lu
crări de. dezvoltare și modernizare a

economii de 62 lei. E o economie, 
nu ?

Nici n-apucăm bine să terminăm 
discuția cu corespondentul nostru 
de pe plaiurile Bistriței și Năsăudu- 
lui, că și primim legătura cu unul 
din cele mai importante șantiere ale 
actualului cincinal, de la ROȘIA PO- 
ENI, județul Alba, unde se constru
iește marele combinat minier al 
cuprului. Aflăm de la directorul 
combinatului, inginerul Cornel Ni-

profesionale de specialitate. 4 licee 
industriale cu profil minier și un 
institut de învătămint superior de 
subingineri.

— Cu cele 15 locuințe în care s-au 
mutat zilele acestea tot atitea fami
lii de mineri din bazinul carbonifer 
BERBEȘTI — ALUNU, județul Vil- 
cea. creație a actualului cincinal, 
numărul apartarpentelor inăltate aici 
a ajuns la 900. continuă corespon
dentul nostru Ion Stanciu.

Mineri ei patriei, de ziua voastră
„NOROC

capacităților existente și a fluxu
rilor tehnologice.

Producții mai mari, cu 
cheltuieli mai mici. Veste bună 
ne dă si Gheorghe Crișan, prezent 
printre ortacii de la Exploatarea mi
nieră RODNA, județul Bistrița-Nă- 
săud :

— Prin generalizarea acordului 
global si datorită hărniciei de. care 
dă dovadă în sporirea producției de 
minereuri, personalul muncitor de 
aici își sporește substanțial venitu
rile. Totodată, producția din acest an 
se realizează cu consumuri materiale 
mult mai reduse. Concret, este vorba 
de economisirea unor mari cantități 
de lemn de mină, mețal. energie 
electrică.

— Și mai concret !
— Și mai concret, la fiecare 1 000 

lei produictie-marfă se obțin acum

coară, că în această săptămină au 
fost depășite prevederile din grafi
cele de execuție a lucrărilor la toate 
„punctele fierbinți" ale șantierului. 
Âșa se face că, pînă ieri, planul pe 
acest an la lucrările de construcții- 
montaj a fost depășit cu aproape 60 
de milioane lei.

Condiții tot mai bune de 
muncă și viață. La ora cînd 
citiți aceste rînduri, zeci de familii 
de mineri din toată tara abia s-au 
mutat sau îsi iau in primire noile 
apartamente moderne, confortabile. 
Din MARAMUREȘ, corespondentul 
nostru Gheorghe Susa ne spune că 
numărul apartamentelor construite 
pentru minerii din această parte a 
tării a ajuns la 12 500. la care se 
adaugă 4 460 de locuri în căminele 
de nefamilisti. Pentru pregătirea, ca
drelor. în județ funcționează școli

— Asa cum a devenit COMA- 
NESTI. orașul minerilor de pe Va
lea Trotușului — preia legătura 
Gheorghe Baltă. Și aici continuă să 
se dea în folosință noi blocuri, noi 
dotări social-edilitare. La dispoziția 
minerilor comănesteni se află 2 800 
de apartamente, la care se adaugă 
cele de lâ Dărmănești si Asău. un 
spital cu policlinică, scoli, grădinițe, 
cantine. Din centrul minier BARA- 
OLT, județul Covasna, corespon
denta noastră Păljânos Măria ne 
transmite : „în această frumoasă 
așezare, declarată oraș in anul 1968,

s-au dat in ultimul timp in folosință 
noi apartamente pentru mineri, do
tări social-edilitare, magazine și 
unități prestatoare de servicii.

La rîndul său. Sava Bejinariu ne 
anunță că pentru minerii suceveni 
s-ati construit pină acum 2 800 de 
apartamente, și 284 de garsoniere. 
Patru dispensare medicale cu stațio
nar. trei cluburi muncitorești, 12 
cantine și altele. Răspunsul munci
toresc al minerilor din Țara de Sus 
fată de condițiile de muncă și viată 
tot mai bune : depășirea planului la 
zi cu 9 000 tone pirită, peste 270 
tone metale neferoase în concen
trate. 2 500 tone barită flotată. 16 000 
tone minereu de mangan-marfă. La 
panoul de onoare al fruntașilor : 
colectivele de exploatări miniere 
LEȘU URSULUI și VATRA DOR- 
NEI.

întrucît spațiul nu ne mai îngă
duie. intenționăm să încheiem aici 
turul de orizont prin... orizonturile 
miniere ale țării, dar Constantin Că
prarii revine și insistă să mai facă 
o foarte scurtă completare. Cît de 
scurtă ?

— Vă dau legătura cu primarul 
localității FILIPEȘTII DE PĂDURE, 
Ion Duțit :

— Pe scurt, vă anunț că am dat 
în folosință 132 de noi apartamente 
pentru mineri. Marian Poenaru, 
Gheorghe Mihăilă. Constantin Pădu
re. Constantin Brata și ceilalți iși 
vor petrece ziua lor. a minerilor. în 
casă nouă.

S-o stăpînească sănătoși !
în semn de cea mai aleasă cinstire și prețuire pentru acest 

puternic detașament al clasei muncitoare, împreună cu întregul 
popor să le adresăm, din inimă, bravilor noștri mineri, de ziua lor, 
tradiționala și atît de frumoasa lor urare : „NOROC BUN !“.

Pagină realizată de Ion TEODOR și Petre POPA
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40 DE AM SUB PARTIDULUIwtft/ucfe al tineretului,

expresie a înalțiM_ spirit patriotic, revoluționa^

reînnoit întreaga țară. Priviți localitățile patriei noastre; nu există 
se poată vedea munca fără preget a întregului popor, a tineretului

Am transformat și am 
oraș, nu există sat unde să nu 
patriei noastre! Prin munca noastră, sub conducerea partidului comunist, am făurit intr-adevăr o 
Românie nouă, cum nu a fost niciodată pînă acum.

NICOLAE CEAUȘESCU

/----- \o
|S44<^§-ȚJS1J)

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

AUGUST 1983. La sărbătoarea prilejuită de a 35-a aniversare a șantierelor tineretului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat generației viitorului chemarea înflăcărată de a fi întotdeauna în primele rînduri ale muncii pentru țară

De la Bumbești-Livezeni
la magistrala albastră

Bumbești-Livezeni. Aici â țost în
ceputul. Aici, în primăvara eroică a 
anului 19-18, peste' 27 001) de tineri 
brigadieri au intrat intr-o marc bătă
lie cu natura și cu ei inșiși.

De aici, de la Bumbești-Livezeni, 
ca și de la Agnita.-Botorca. Salva- 
Vișeu. Lunca Prutului, cu cintece 
înflăcărate, cu drapele fluturînd in 
vintul unei noi primăveri ce se aș-

ternea peste țară. în 1948. an de 
rodnice înfăptuiri și de speranțe, au 
pornit brigadierii marele marș al 
muncii, fundind tradiția eroică a 
șantierelor tineretului.

...In vara anului 1968 se împlineau 
două decenii de la constituirea pri
melor șantiere naționale ale tinere
tului. Secretarul general al partidu
lui a cerut organizațiilor U.T.C. 
să îmbogățească tradiția muncii pa- 
tridtice,' să' organizeze’ șălitiere ale 
tineretului care să fie înalte școli 
ale patriotismului revoluționar, ale 
educației comuniste. In conștiințele 
tinerilor, vibranta chemare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu a avut un 
ecou profund. Carnetul de reporter 
a memorizat semnificative fapte care 
redau imaginea participării tineretu
lui la amplele acțiuni de muncă pa
triotică, în cadrul organizației sale 
revoluționare.

ÎNSUFLETtTOR ANGAJAMENT
© Peste 4 milioane de tineri participă, în întreaga țară, la ample 

lucrări de muncă patriotică.

© Uniunea Tineretului Comunist s-a angajat ca planul valoric de 
muncă patriotică a tineretului pe anul 1984, in care sint cuprinse lu
crări de peste 17 miliarde lei, să fie îndeplinit de ziua Țnarii noastre săr
bători naționale, )

@ în cinstea celui de-al Xlll-lea Congres al partidului, tineretul pa
triei, organizația sa revoluționară s-au angajat să realizeze suplimen
tar lucrări de muncă patriotică în valoare de 850 milioane lei.

ȘANTIERELE NAȚIONALE ALE TINERETULUI
- EDIȚIA Î984

© Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari O Centrala termoelec
trică Drobeta-Turnu Severin ® Porțile de Fier II 0 Sistemul de irigații 
și îmbunătățiri funciare Viișoara-Nord 0 Sistemul de desecări București- 
Nord © Sistemul de îmbunătățiri funciare Sculeni - Țuțora - Gorban, i 
județul lași © Combinatul minier Rovinari G Combinatul minier Motru 
© Centrala termoelectrică Anina ® Sistemul de îmbunătățiri funciare 
Cimpia Caracal, județul Dolj.

Atunci, în vara anului 1968. au în
ceput să sosească, la comitetele ju
dețene ale U.T.C., emoționante scri
sori in care tineri de diferite pro
fesii cereau să plece pe șantiere. O 
tinără muncitoare din Iași scria : 
..Tatăl meu a lucrat la Lunca Prutu
lui : a fost unul dintre brigadierii' 
care, in anii reconstrucției țării, au 
întemeiat tradiția muncii patriotice a 
tineretului. Mixa povestit fapte, in
tim plări din care am înțeles că pe 
acele șantiere, de.. pionie.rat.ji-a.ii .fo.itr. 
mat caractere tari, oameni ale căror 
convingeri și aspirații nu se consu
mă odată cu infrîngerile temporare. 
Consider că generația noastră nu 
poate renunța, la șansa de a. se for- 
ma in spiritul șantierului". Un elev, 
aflat deja pe șantier, la Lotru, unde 
începea construcția unei salbe de 
hidrocentrale, adresa o 'emoționantă 
scrisoare ziarului de șantier „Lumi
na de pe Lotru" : „Aici, pe șantier,

totul se supune transformărilor și 
regenerării. Pentru că însuși sensul 
șantierului este reîntinerirea. Cind, 
la chemarea partidului, venind din 
întreaga țară, ne-am încolonat și am 
pornit cu entuziasm spre locuri care 
astăzi sint model de cutezanță și 
eroism, tineri abia trecuți de vîrsta 
jocului am avut pentru prima dată 
copleșitoarea revelație a operei pro
prii, in superbele arcuri ale galerii
lor de pe Lotru". Un alt ti- 
n;jr. . .l»:czen.t..-.la ... iL<>n.str.ucli.a ...sis
temului hidroenergetic de pe . Va
lea Sebeșului, nota în jurnalul de 
șantier.: „îmi place o expresie a lui 
George Călinescu — Fericirea este 
viața activă. Dar abia aici, pe șan
tier, am înțeles adevăratul sens al 
acestor cuvinte". ■ ,

Da, fericirea este viața activă! 
Știau, simțeau acest mare adevăr 
si tinerii brigadieri care au lucrat la 
PORȚILE DE FIER I. Au fost cu 
toții citeva mii. Prezența lor pe acest 
mare șantier al țării, munca lor avin- 
tată. recordurile doborite s-au dove
dit a fi dovezi concludente ale par
ticipării tineretului la extinderea si 
consolidarea salbei de hidrocentrale 
a țării. Sau la GIURGIU-RAZMI- 
REȘTI. Aici a început să se extindă 
aria participării tineretului la ridi
carea unor importante obiective eco
nomice. Un nou sistem de irigații s-a 
născut din munca avintată a peste 
5 000 de brigadieri tineri. Și din nou 
remarcăm acel semn distinctiv al 
muncii pe șantierele naționale ale 
tineretului : realizat înainte de ter
men. Tradiția a continuat la NEDE- 
IA-MĂCEȘU — un alt mare sistem 
de irigații construit de tineri. Alte 
sute de zile și nopți de muncă, de 
înfruntare eroică cu natura. Alte 
mii de dovezi de abnegație tinereas
că, de patriotism. Și încă o victorie 
in bătălia pentru recolte bogate. 
Apoi s-a deschis Șantierul național 
al tineretului de la COMBINATUL 
MINIER ROVINARI. Tinerii partici
pă aici, impreună cu minerii gor- 
jeni, la marea bătălie pentru spori
rea producției de cărbune. A urmat 
PORȚILE DE FIER II. După 10 ani 
— un nou șantier al tineretului pe

DIN CARTEA DE ONOARE A MUNCII PATRIOTICE
© La Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari, de la începutul anu

lui și pînă în prezent s-au realizat excavații de peste 3,1 milioane mc. 
Tot pe acest șantier, planul valoric pe semestrul I a fost depășit.

• Pe șantierul național al tineretului Porțile de Fier II, pe primul 
semestru al acestui an au fost planificate lucrări în valoare de 113 mi
lioane lei ; realizările însumează 123 milioane lei.

• Pe șantierul național al tineretului de la Motru, planul valoric 
a fost in primul semestru de 61 milioane lei, iar realizările de 107 mi
lioane lei.

• Pe cele zece șantiere naționale ale tineretului, precum și pe cele 
207 șantiere județene și locale, tinerii brigadieri au realizat și depășit 
planul pe primul semestru al anului cu mult înainte de termen, făcînd 
dovada hărniciei lor, a devotamentului și abnegației patriotice proprii 
tinerei generații.

Dunăre. O nouă generație de briga
dieri s-a avintat în bătălia pentru 
energie electrică. ANINA constituie 
încă un episod al participării tineri
lor la bătălia pentru energie electri
că. Două obiective de primă impor
tanță, centrala termoelectrică și ex
ploatarea șisturilor bituminoase, vor 
fi date nu peste mult timp in func
țiune.

...Și a urmat cea dintîi magistrală 
albastră : CANALUL DUNĂRE — 
MAREA NEAGRĂ, care a fost inau
gurat de curînd, in prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu. Tineretul a 
fost prezent la realizarea acestei lu
crări, cea mai grandioasă din întrea
ga istorie a țării, iar acum participă 
la realizarea celei de-a doua magis
trale albastre — CANALUL POAR
TA ALBĂ — MIDIA — NĂVODARI. 
Ca și pe șantierul Canalului Dunăre 
— Marea Neagră, aici, unde se con
struiește a doua magistrală albastră, 
entuziasmul, hărnicia și romantismul 
revoluționar amintesc de Agnita-Bo- 
torca sau de Bumbești-Livezeni. Dar 

. azi, imaginea șantierului exprimă, 

în termeni concludenți. saltul pe care 
l-a făcut România în anii revoluției 
și construcției socialiste. Acolo, la 
Agnita—Botorca, la Bumbești—Li- 
vezeni, forța fizică a tinereții era 
factorul hotărîtor. Se lucra cu lopata, 
cu tîrnăcopul. Stînca se încăpățina 
să opună rezistență și numai după 
multe încercări ceda. Aici, la noua 
magistrală albastră, tinerilor li se 
cere gîndire profundă, li se cere să 
stăpînească tehnica modernă. Utilaje 
ultraperfecționate. de mare capaci
tate. le oferă, aici, tinerilor un vast 
cîmp de afirmare a competentei 
lor, a pasiunii lor pentru cunoaștere, 
pentru. nou. Dorința lor cea mai 
arzătoare este să-și îndeplinească în 
mod exemplar angajamentul ce și 
l-au asumat în fața secretarului ge
neral al partidului.

De la Bumbești-Livezeni la magis
trala albastră — un itinerar, in timp 
și spațiu, al afirmării entuziasmului 
și elanurilor creatoare proprii tine
rei generații. Pe acest itinerar s-a 
născut, s-a consolidat și s-a dezvol
tat tradiția șantierelor tineretului.

„Șantierul tineretului" 
-țara întreagă

Desigur, un titlu de mîndrie pen
tru tineri, fie că sint muncitori, ță
rani. intelectuali, elevi ori studenti, 
este acela de brigadier al muncii 
patriotice. Acest titlu evocă erois
mul generațiilor de tineri care. în 
toți anii construcției socialiste, răs- 
punzînd chemării partidului, și-au 
dăruit tinerețea si entuziasmul,, 
energia lor activității desfășurate pe 
șantierele muncii patriotice.

Omagiindu-i azi. de Ziua briga
dierilor. pe tinerii care, pe șantie
rele țării, participă la ridicarea unor 
importante obiective economice și 
social-culturale. omagiem, de fapt, 
întregul tineret al țării. Omagiem 
munca tinerilor pe marele ..șantier 
al tineretului", care este întreaga 
noastră patrie. Pe acest impunător 
șantier, viata. întreaga activitate a 
tineretului se rinduiesc sub semnul 
generos al muncii.

A munci este, azi, in anii luminoși 
de după cpl de-al IX-lea Congres, 
supremă răspundere a întregii gene
rații tinere, ca expresie a participă
rii sale directe la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Tineretul este o puternică forță 
socială, este viitorul însuși al națiu
nii noastre socialiste. Așa gindeșle 
partidul, asa gindeșle secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această concepție revoluționară cu 
privire la locul si rolul tineretului 
in societate are ca fundament trai
nic munca sa in folosul tării. Pre
zenta activă a tinerilor, zi de zi. in 
linia int.ii a muncii, participarea lor 
la întreaga viată si activitate din 
întreprinderi, de ne șantiere, de pe 
ogoare, din instituții științifice, din

scoli si facultăți prefigurează ima
ginea luminoasă a unei generații 
însuflețite de idealurile de progres 
si dezvoltare socială, de patos revo
luționar.

Tineretului i-au fost si îi sint 
adresate înflăcărate si mobilizatoare 
chemări de către secretarul general 
al partidului pentru a contribui si 
mai activ la indeplinirea exemplară 
a planului de producție in industrie 
și agricultură. în activitatea de cer
cetare științifică. în toate domeniile 
vieții economico-sociale. Este che
mat să aibă un rol tot mai impor
tant in promovarea noului. în lupta 
împotriva a tot ceea ce este vechi, 
perimat si nu mai corespunde ce
rințelor actualei etape. Nu există 
nici un compartiment al vieții eco
nomico-sociale din patria noastră 
care să nu ofere tineretului un ca
dru larg de afirmare,a spiritului 
revoluționar, a romantismului revo
luționar. a voinței ardente de a des
coperi noi domenii ale cunoașterii, 
de a făuri noi valori materiale si 
spirituale. Iar răspunsul unanim al 
tinerei generații la asemenea lumi
noase. patriotice chemări se configu
rează plenar si durabil in convinge
rile sale profunde.' materializate prin 
pilduitoare fapte, că numai prin pa
siunea ardentă pentru învățătură, 
pentru nou. printr-o implicare acti
vă in solutionarea tuturor proble
melor construcției socialismului in 
România, isi poate îndeplini menirea 
în societatea noastră socialistă, ca 
răspuns la condițiile bune de mun
că. de viată, de pregătire profesio
nală ce-i sint asigurate prin grija 
partidului. a întregului popor.

CONTINUĂ RIDICARE A PREGĂTIRII PROFESIONALE
@ in întreaga țară funcționează 688 politehnici muncitorești pentru 

tineret, în cadrul cărora sint cuprinși 204 600 tineri.

® Organizațiile U.T.C. din întreprinderile economice au organizat, în 
acest an, 3 746 cursuri de perfecționare pentru tineret, în cadrul cărora 
sint cuprinși 166 000 tineri.

® La faza de masă a concursurilor profesionale pentru tineret au 
participat, în acest an, 1 320 000 tineri ; întrecerile s-au desfășurat în 
cadrul a 14 profesii și 32 de specialități.

PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN RINGURILE CLASEI MUNCITOARE
© în totalul muncitorilor încadrați în economia românească, pon

derea tinerilor este de 35,65 Ia sută.

O in industria țării, tineretul reprezintă 42,01 la sută.

© Ponderea tinerilor în cadru! personalului muncitor este de 32,33 
la sută în construcții, 24,8 la sută in transporturi, 30,67 la sută în cir
culația mărfurilor, 17,59 la sută in activitatea de ocrotire a sănătății.

© Tineretul reprezintă 23,92 la sută din totalul personalului munci
tor care lucrează în activitatea de cercetare-dezvoltare.

TINERETUL - 
PUTERNICĂ FORȚĂ 

SOCIALĂ
0 1 884 000 tineri sînt cuprinși 

in întrecerea utecistă „Tineretul 
— factor activ în realizarea o- 
biectivelor deceniului științei, 
tehnicii, calității și eficienței". 
Realizările obținute de tineri în 
cadrul acestei întreceri, in pri
mul semestru al acestui an, în
sumează 12,1 miliarde lei.

O Tineretul din industrie a 
realizat, în primul semestru al 
acestui an, lucrări de muncă pa
triotică în sprijinul producției și 
cercetării în valoare de 5,6 mi
liarde lei.

® Economiile realizate de ti
neri în semestrul I al acestui an, 
prin lucrări de desecări, drena
je, combaterea eroziunii solului, 
amenajări și întrețineri la siste
mele de irigații se ridică la pes
te 2 miliarde lei.

® Tinerii au organizat în a- 
cest an acțiuni pentru recupe
rarea materialelor refolosibile 
prin care au obținut economii ce 
depășesc 600 milioane lei.

® Valoarea lucrărilor edilitar- 
gospodărești realizate de tineri 
in primul semestru al acestui an 
este de peste 2,2 miliarde lei.

Pagină realizată de
Adrian VASILESCU
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I concepție dialecîică, proW stiM'fică phcO 
procesul revoluționar in dezvoltarea ssătâiii românești

FORMAREA OMULUI NOU
— dimensiune fundamentală 

a creației artistice contemporane
(Urmare din pag. I)
cu fireasca ascensiune istorică ne 
care acestea le presupun. Si este, 
în sfîrsit. structurală, intrucit în
tre diferitele fenomene, procese si 
forte istorice există o strînsă in
terdependentă.

Revoluția socială si națională în 
istoria noastră este o sinteză a 
acestor trăsături, o manifestare ma
joră a lor. Firește, ea este caracte
ristică pentru epocile modernă și 
contemporană, dar rădăcinile sale 
sînt puternic înfipte in istoria mai 
îndepărtată. Luptele pentru inde
pendentă și emancipare socială ale 
evului mediu o prefigurează, îi 
oferă un necesar suport istoric. Ele 
sînt ilustrate de mari personalități, 
avînd ca temelie o largă acțiune 
populară. Referindu-se la aceasta, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat cu deosebită limpezime că 
„in toată această îndelungată peri
oadă istorică, principala forță so
cială a poporului nostru a fost ță
rănimea, ea jucind un rol esențial 
atit în luptele pentru dreptate na
țională și socială, pentru indepen
dentă, în producerea bunurilor ma
teriale ale societății, cit și în con
servarea limbii și îmbogățirea con
tinuă a culturii românești". Este o 
subliniere esențială pentru înțele
gerea istoriei noastre, în care țără
nimii i-a revenit un rol important 
și în perioadele următoare. Acțiu
nea acesteia, care se va asocia apoi 
celei a clasei muncitoare, care a 
preluat conducerea luptei pentru 
dreptate socială și națională, a fost 
cu atit mai important cu cit istoria 
noastră a fost, după cum arată to
varășul Nicolae Ceaușescu, o isto
rie deosebit de zbuciumată, cunos- 
cînd perioade de mare dramatism, 
datorită unor cauze interne și. mai 
ales, externe. Populațiile , migra
toare, apoi acțiunile expansioniste 
ale marilor state vecine au deter
minat o frînare a progresului, au 
amenințat, uneori, chiar ființa na
țională a românilor. Apărarea ei a 
reclamat o încordare la maximum 
a energiilor. într-o acțiune conti
nuă. încununată de momente de 

cum au fost și ridicărileapogeu,LUCRĂRI URGENTE ÎN ‘CAMPANIA
SECERIȘUL GRIULUI: încheiat cit mai repede 

pe toate suprafețele 
------ — In județul iași ——

CHEIURILE SUCCESIVE: Rine întreținute,1 * 
cu larga participare a lucrătorilor de la sate 
—— IN JUDEȚUL TELEORMAN —

revoluționare din ultimele două 
secole. Acestea dezvăluie și mai 
limpede legătura existentă între 
național și social, după cum arată 
că edificiul României moderne și 
contemporane a fost construit și 
apărat într-o manieră revoluțio
nară.

Deosebit de important în acest 
proces este momentul 1848. Arhitec
tura pe care o propun revoluțio
narii de la mijlocul veacului trecut 
are în vedere întreg spațiul româ
nesc si privește toate aspectele vie
ții sociale care se desfășoară pe cu
prinsul acestuia. „Plămădită în 
condiții asemănătoare — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
desfășurîndu-se în aceeași perioadă, 
proclamînd țeluri comune, revolu
ția de la 1818 a avut un caracter 
unitar în toate cele trei țări româ
nești".

întreaga perioadă ulterioară a 
istoriei noastre moderne se desfă
șoară sub șemnul revoluției de la 
mijlocul veacului trecut. Epoca 
Unirii — se subliniază în acest 
excepțional volum pentru înțele
gerea organică, în adîncime a isto
riei naționale — este o transpunere 
în faptă a unei importante părți a 
programului acesteia, destinele 
tînărului stat fiind conduse tocmai 
de revoluționari de la 1848, în pri
mul rînd Alexandru Ioan Cuza și 
Mihail Kogălniceanu. Cucerirea in
dependentei. printr-un amplu efort 
popular, a constituit o nouă etapă 
în această direcție. în același timp, 
ea a contribuit la intensificarea 
luptei naționale a românilor aflati 
sub dominație străină, care avea să 
fie încununată, la 1 Decembrie 
1918. cu făurirea statului national 
unitar și independent. Rezultat ne
cesar al unui Îndelungat proces, de- 
săvîrșirea unității statale, realiza
tă într-o manieră revoluționară, a 
avut, în același timp, profunde și 
durabile consecințe pentru dezvol
tarea ulterioară a societății româ
nești. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „înfăptuirea 
unității naționale a avut o inrîurire 
pozitivă asupra întregii evoluții 
economice, politice și sociale a 
României. Ea a creat condiții pen

tru dezvoltarea forțelor progresiste 
ale societății, pentru intensificarea 
mișcării revoluționare a clasei 
muncitoare, a stimulat puternic 
lupta împotriva exploatării și asu
pririi burghezo-moșierești".

Un moment istoric de o impor
tanță deosebită in organizarea și 
desfășurarea activității revoluționa
re a clasei muncitoare, in alianță 
cu țărănimea muncitoare și cu in
telectualitatea progresistă, l-a con
stituit formarea Partidului Comu
nist Român, care a preluat și dus 
mai departe cele mai inalte tradiții 
ale poporului, s-a ridicat pentru 
împlinirea aspirațiilor de progres, 
pentru dreptate și egalitate intre 
toti oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate.

Sublinierea acestei continuități a 
luptei revoluționare permite o înțe
legere mai profundă a locului pe 
care actul revoluționar de la 23 Au
gust 1944 il are in istoria noastră. 
Prin contribuția teoretică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. analiza 
fenomenelor sociale și politice s-a 
îmbogățit cu definirea conținutului 
și semnificației conceptului de re
voluție de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, concept care deschide largi 
perspective pentru înțelegerea mai 
exactă a procesului revoluționar 
desfășurat în tara noastră, a carac
terului său. El subliniază că eve
nimentele declanșate la 23 August 
1944 se încadrează organic în lungul 
șir al luptelor naționale si sociale. " 
După cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Actul de la 23 August 
1944 nu a venit din cer, ci a fost 
rezultatul luptelor îndelungate ale 
poporului român". în același timp, 
din analiza acestui act se desprinde 
faptul că insurecția națională a 
marcat începutul revoluției anti
fasciste și antiimperialiste. care a 
căpătat un caracter de eliberare 
socială și națională. La fel. faptul 
că o serie de transformări soeial- 
politice survenite în urma actului 
de la 23’ August 1944, activitatea 
politico-ideologică și organizatorică 
a P.C.R. pentru mobilizarea mase
lor în lupta de eliberare a tării, 
precum și participarea la războiul 
antihitlerist se circumscriu perioa

dei de inceput a revoluției de eli
berare socială, și națională. Analiza 
strălucită întreprinsă de secretarul 
general al partidului reliefează, de 
asemenea, legătura organică dintre 
lupta antifascistă de eliberare na
țională și revoluția socială. „Sub 
conducerea partidului comunist, 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lupta antifascistă și de eliberare 
națională se dezvoltă într-o largă 
acțiune de masă pentru desăvîrșirea 
revoluției burghezo-democratice".

Actul de la 23 August se leagă, 
astfel, firesc, de luptele revoluțio
nare anterioare. în același timp, el 
reprezintă un moment de cotitură, 
început al unei noi etape a istorici 
noastre. Importantul eveniment is
toric din 1944, arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „a deschis ca
lea înfăptuirii revoluției demo
cratice, a revoluției socialiste și tre
cerii la construcția socialismului, a 
asigurat condițiile necesare marilor 
transformări revoluționare".

Selecția de texte privind „Revo
luția socială și națională în istoria 
României" este revelatoare pentru 
profunzimea analizei pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o 
fenomenului revoluționar în dez
voltarea generală a societății româ
nești. Acesta apare ca o parte com
ponentă a întregii noastre evoluții. 
Se poate spune astfel — după cum 
se remarcă în Cuvint înainte — că 
noua lucrare „ne dă o imagine sin
tetică a întregii istorii a României", 
în același timp, ea subliniază pre
țioasa contribuție teoretică a secre
tarului general al partidului la 
înțelegerea sensului devenirii noas
tre istorice, ca și impulsul acestei 
contribuții la o mai bună cunoaș
tere a trecutului, a interdependen
tei fenomenelor, a elucidării unor 
momente, evenimente, procese, fac
tori spre care atenția s-a îndreptat 
pină acum într-o insuficientă mă
sură. Analiza se referă la exemplul 
românesc al fenomenului revoluțio
nar. Surprinzîndu-i trăsăturile, 
esența, specificul, această analiză 
profund dialectică, de remarcabilă 
anvergură științifică permite, deo
potrivă. și o mai bună înțelegere a 
rostului revoluției în dezvoltarea 
generală a omenirii.

Cine parcurge, fie si fugar, tabloul 
dinamic al dramaturgiei românești, 
așa cum s-a constituit el de-a lun
gul celor patru decenii de istorie 
contemporană, observă — dincolo de 
diversitatea tematică, structurală, 
stilistică, din ce in ce mai mare — 
capacitatea crescîndă de a aborda și 
a dezbate, in mod profund și res
ponsabil, o problematică de mare 
complexitate — aceea a raporturilor 
între om și mediul social, a raportu
rilor între oameni, cu aspectele lor 
specifice generate de societatea noas
tră socialistă in procesul dezvoltării 
sale revoluționare. în modul de abor
dare a acestei problematici se ma
nifestă atitudinea activă, partizană a 
dramaturgilor. Pentru că, departe de 
a fi simple constatări ale unor stări 
de fapt, piesele întreprind adevărate 
foraje in conștiință, in relațiile 
umane, pledînd în mod explicit sau 
implicit pentru etică si echitate so
cialistă, lansind semnale de alarmă, 
invitind la meditație, la dezbatere, 
determinînd spectatorul să ia. la rin- 
dul său, atitudine in lumina idealu
lui inalt al umanismului revoluțio
nar. Această atitudine activă, mili
tantă, a dramaturgiei, valorificată în 
transpuneri scenice apte a-i potenta 
sensurile, a-i reliefa valențele edu
cative, constituie, fără îndoială, o 
contribuție substanțială la opera de 
modelare spirituală, de desăvirșire a 
profilului moral al omului contem
poran.

Desigur, modul de a aborda și trata 
această complexă și, totodată, deli
cată problematică de majoră însem
nătate diferă de la autor la autor, 
de la piesă la piesă. Uneori, de 
pildă, investigația dramatică ia forma 
unui sever examen al conștiinței, cu 
momente retrospective constituite in 
argumente vii, ca tot atîtea mărturii 
in cadrul unui proces, în care jude
cător sau procuror este însăși con
știința de sine a eroului, în care re- 
trospectiile alternează cu anticipa
țiile (pentru ca eroul să poată cân
tări mai exact și consecințele posi
bile ale unor acte) sau ca „prietenul" 
care apare „într-o singură seară" 
pentru a provoca un dublu bilanț al 
unor vieți ce au început cîndva îm
preună, sub semnul acelorași idea
luri („într-o singură seară" de Iosif 
Naghiu)sau ca imaginea din tine
rețe, candidă și pură, a celui ce a 
trăit timp de douăzeci de ani sub o 
falsă identitate, mimind calități si 
preocupări care-i depășeau posibili
tățile reale („Chițimia" de Ion 
Băieșu). Alteori acest proces este 
declanșat de un eveniment, de o si
tuație de criză fată de care eroul 
trebuie să ia o hotărire. Retrospecti
va dramatică echivalează cu o ana
liză autocritică a unei existențe, a 
unei mentalități, a unor opțiuni de
terminante, revelatorii pentru un 
profil moral, pentru un mod de a 

înțelege existența. In „Autobiogra
fie" de Horia Lovinescu, de pildă, 
omul de știință Galeriu Pop își re
constituie etape importante ale vie
ții, intr-un moment de criză morală 
și existențială, ințelegind și făcin- 
du-ne să înțelegem eroarea de a fi 
înlocuit pasiunea pentru cercetarea 
științifică, pentru creație, cu efortul 
pentru carieră, pentru un post aflat 
pe o treaptă mai înaltă in ierarhia 
socială. într-o perioadă de intensă 
autoreflexie își revede viața și Tu
dor, eroul piesei „Nu ne naștem toți 
la aceeași virstă" de Tudor Popescu
— care descoperă că nu a trăit „cu 
fata la oameni", că a ințeles in mod 
îngust, mecanic, datoria sa.

De cele mai multe ori, procesul de 
conștiință se desfășoară în cadrul
— sau la capătul — unor confruntări 
dramatice de mentalități, de poziții, 
de convingeri. Așa se petrec lucrurile

Margareta BĂRBUȚĂ

în „Camera de alături" de Paul 
Everac, ale cărei personaje, aflatS pe 
panta lunecoasă a compromisului sint 
confruntate cu un reper de puritate 
și intransigentă : in „Simbătă la 
Veritas" de Mircea Radu Iacoban 
asistăm la un dublu proces de con
fruntare între personaje, dar și intre 
acestea și propria lor imagine din 
tinerețe, realizările și eșecurile lor 
măsurindu-se în raport cu idealurile 
care le-au călăuzit existența.

Un proces complex de conștiință 
traversează eroul piesei „Moartea 
unui artist" de Iloria Lovinescu, 
sculptorul Manole Crudu, în fața că
ruia se ridică, alături de marile în
trebări existențiale, ale vieții si 
morț ii, marea problemă a responsa
bilității creatorului față de umani
tate. Dealtfel, aceasta a fost una din
tre temele fundamentale care l-au 
preocupat pe dramaturg, și care au 
constituit axul central al multora din 
piesele lui. Să ne gindim, între al
tele, la admirabila parabolă „Omul 
care și-a pierdut omenia", la drumul 
spinos parcurs de eroul Manole (din 
nou Manole, nume simbolic de sor
ginte populară) pină la descoperirea 
adevăratului rost al creatorului de 
a-și dedica opera oamenilor, trăind 
„bucuria logodnei cu lucrurile sim
ple ale vieții și pămintului" și regă- 
sindu-și omenia în sacrificiul de 
sine pentru salvarea altei vieți. Dra
ma atinge însă semnificații mai largi 
și mai profunde, pentru că Manole 
e mai mult decit un creator cu res
ponsabilități individuale. El e un 
constructor și un conducător, ceea ce 
îi lărgește aria răspunderii etice pină 
la dimensiunile politicului.

Fuziunea eticului cu politicul este 
o realitate specifică societății noas

tre socialiste, în care fiecare indi
vid e implicat și se simte implicat 
in destinele colectivității. Despre 
această fuziune vorbesc piese ca 
„Puterea și adevărul" de Titus Po- 
povief — o profundă meditație dra
matică despre etica conducerii in 
societatea socialistă — sau „Politica" 
de Theodor Mănescu (al cărei erou 
exprimă, prin devotamentul său față 
de partid, ideea că opțiunea politică 
este totodată o opțiune etică), pentru 
a nu da decit două exemple dintre 
cele mai reprezentative. Și chiar cind 
nu iși propun să atingă direct sfera 
politicului, cele mai bune piese ex
primă dialectica raporturilor intre 
individ și colectivitate, plodind prin 
mijloace artistice pentru responsa
bilitate față de societate, față de cei 
din jur, fată de calitatea de om. Nu 
e vorba de o pledoarie didactică — 
deși au fost și uneori mai apar și 
acum astfel de piese — ci de un me
saj incorporat intr-o structură dra
matică exprimind un mod de gindire 
și de viață, un punct de vedere. Cei 
doi eroi — Ea și El — din „Nu sint 
Turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu, 
sau galeria de portrete din „Inter
viu" de aceeași autoare, sau cuplul 
din „Timp în doi" („Lapte de pa
săre") de Dumitru Radu Popescu sînt 
tot atitea argumente artistice ale im
plicării vieții „personale" în viata so
cială, cu precizarea că aceSstă im
plicare are un caracter conștient, 
responsabil. Fiecare dintre piesele 
lui D.R. Popescu — începind cu 
„Acești îngeri triști" și continuind cu 
„Pasărea Shakespeare", „O pasăre 
dintr-o altă zi", „Ca frunza dudu
lui", „Rugăciunea pentru un disc- 
jockey" — aduce în dezbatere un alt 
aspect al bogatei teme a responsabi
lității, confruntările provocate de 
dramaturg atingînd grade inalte de 
tensiune, abaterile morale fiind ju
decate cu intransigentă și severitate, 
în lumina unui înalt ideal de puri
tate, de cinste, de adevăr și demni
tate. în lumina aceluiași ideal acțio
nează Eugen, reporterul erou al pie
sei „Noaptea pe asfalt" de Theodor 
Mănescu, sau lovită din „Cartea lui 
lovită" de Paul Everac.

Idealul moral al societății noastre 
socialiste este prezent și în dramele 
cu subiect istoric și în comediile sa
tirice, în care tarele morale, mai 
vechi sau mai noi, sînt sancționate 
în vederea eradicării lor prin in
fluenta educativă a artei. Acestea ar 
merita, desigur, o tratare mai amă
nunțită. Cele cîteva exemple din în
semnările acestea și-au propus doar 
săjlustreze ideea că oricit de diferite 
ca‘structură, ca modalitate artistică 
sau ca tematică, cele mai bune piese 
apărute in acești ani constituie un 
fond de spiritualitate ce iradiază 
substantial în conștiința contempo
rană.

t V
In unitățile agricole de stat si 

cooperatiste din județul Iași, sece
rișul griului ?se apropie de sfîrsit. 
După cum rezultă din situația o- 
perativă centralizată la direcția a- 
gricolă județeană, pină in seara zi
lei de vineri. 10 august, griul a fost 
strins de pe mai mult de 70 000 hec
tare. din cele 77 754 hectare cultiva
te. Se apreciază că în una sau cel 
mult două zile se va încheia sece
rișul. Dealtfel, in ultimele zile, tot 
mai multe unităti agricole au rapor
tat încheierea recoltării, cele mai 
recente fiind cooperativele agricole 
Mircești si Ciurea, ferma Galata a 
l.A.S. Miroslava, precum și toate u- 
nitățile din consiliile agroindustriale 
Vlădeni și Răducăneni. De asemenea, 
se recoltează griul de pe ultimele 
suprafețe și în unitățile agricole din 
consiliile Holboca. Movileni. Ciurea, 
Belcești, Tibănești și altele. „Ca ur
mare — ne spune tovarășul Dumitru 
Popa, director adjunct la direcția 
agricolă județeană — a indicației co
mitetului județean de partid au fost 
organizate ample acțiuni de întraju
torare cu combine și mijloace de 
transport, acestea fiind trimise din 
unitățile care au încheiat recoltarea 
în cele care mai au de strîns griul 
de pe suprafețe mai mari. S-au creat 
astfel condiții ca în scurt timp să se 
termine secerișul în toate unitățile 
agricole din județ".

Din discuția cu directorul adjunct 
al direcției agricole am retinut un 
fapt important pentru buna desfă
șurare a secerișului in unitățile unde 
mai este griu în lanuri. în acțiunea 
de întrajutorare cu mijloace meca
nice s-a avut în vedere si trimiterea 
de mecanici de întreținere, care au 
sarcina de a înlătura operativ de
fecțiunile ce apar la toate mașinile 
și utilajele, astfel că se mențin zil

— Pentru că discuția de azi o pur
tăm cu dumneavoastră, aici, la În
treprinderea de autoturisme Pitești, 
vă propunem, din capul locului, să 
ne spuneți cum va arăta „Dacia" anu
lui 1985.

— La fel ca și „Dacia" ultimilor 
ani, va fi un autoturism practic, în’ 
exclusivitate românesc. Este un lucru 
formidabil să poți afirma că în pre
zent 99,9 la sută din cele peste 12 000 
de repere care intră în alcătuirea 
unui autoturism „Dacia" sînt fabri
cate în țară. Dar răspunzind direct 
întrebării puse, precizez că „Dacia" 
anului 1985 va avea caroseria ușor 
modificată, iar din 1986 caroseria va 
fi modificată esențial. îmbunătățiri 
notabile se vor produce la planșa 
bordului, în execuția scaunelor și a 
panourilor de uși. De asemenea, im
portant este și faptul că sîntem în 
măsură să asigurăm dotarea mașini
lor cu motoare de 1 400 cm3 cu cinci 
trepte de viteză și consum de ben
zină între 6—7 litri la o sută de kilo
metri cu viteză stabilizată. Așa cum 
probabil mulți au putut observa, 
„Dacia" traversează, în prezent, o pa
sionantă perioadă de schimbare la 
față. Nu mai insist și asupra faptu
lui că avem variante originale pen
tru export în Canada. Anglia. Bel
gia ș.a.. in funcție de solicitările 
partenerilor externi.

— Vă place „Dacia", este ea o ma
șină perfectă ?

— îmi place foarte mult, nu pen
tru că e făcută de oamenii din uzina 
noastră, ci pentru că este o ma
șină bună. N-am să spun că este o 
mașină perfectă, pentru că, spu- 
neți-mi, care mașină din lume este 
perfectă ? „Dacia" are calități una
nim recunoscute în revistele de spe
cialitate sau la saloanele automobi- 

nic în lucru aproape toate cele pes
te 1 900 de combine. Această mă
sură a determinat creșterea vitezei 
zilnice de lucru aproape de cele pes
te 7700 hectare planificate. în con
secință. in ultimele zile s-au reali
zat ritmuri tot mai ridicate la se
ceriș. în frunte situîndu-se unități
le agricole din consiliile agroindus
triale Holboca. Răducăneni, Movileni, 
Belcești. Ciurea Si altele, care se a- 
propie de stadiul final al actualei 
campanii de recoltare a griului.

Se cuvine subliniat și faptul că 
în toate unitățile agricole au fost 
concentrate un mare număr de au
tocamioane. tractoare cu remorci și 
atelaje, precum si echipe de coope
ratori pentru a se asigura transpor
tul producției la bazele de recepție, 
în același ritm cu recoltarea, eli
berarea rapidă a terenurilor de res
turile vegetale și executarea grabni
că a arăturilor de vară.

Concomitent cu intensificarea re
coltării griului, la indicația comite
tului județean de partid se acordă 
o atentie sporită recoltării si trans
portării finurilor in bazele furajere 
si stringerii tuturor resturilor de 
ierburi ce mai există în cîmp. pen
tru a se asigura în acest an cite 
3 000 kg fin pentru fiecare vită 
mare.

Așadar, bătălia recoltării griului a 
intrat în faza finală. Important este 
acum ca în fiecare unitate agricolă 
care mai are de strîns griul de pe 
ultimele suprafețe să se asigure fo
losirea din plin a combinelor si a 
timpului bun de lucru, astfel incit 
pretutindeni recolta să fie adunată 
si pusă la adăpost cit mai grabnic, 
spre a se evita orice pierderi.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteil"

fie per- 
care ne 
își face

listice : vizibilitate foarte bună, con
sum de carburant redus, banchete 
confortabile, stabilitate foarte bună, 
direcție precisă, demaraj foarte bun 
ș.a. Rețineți deci că. fără să 
fectă, „Dacia" este o mașină 
reprezintă cu cinste oriunde 
apariția, în țară sau peste hotare. 
Dovadă: numeroasele cereri certe de 
mașini care așteaptă să fie onorate 
în următorii ani și contractele la 
export. Prin specificul producției ne 
expunem zilnic unui juriu foarte exi
gent, un juriu format din aproape 
900 000 de posesori ai „Daciei". Pen
tru că trebuie să mai rețineți că în 
curînd, in preajma împlinirii a 40 
de ani de libertate a patriei, va ieși 
de pe banda de montaj „Dacia" cu 
numărul 900 000. Dispunem deci de 
900 000... de argumente despre calită
țile „Daciei".

— Vă propunem să discutăm 
despre modul în care organizați 
munca de conducere. Cit gindește 
directorul pentru soluționarea pro
blemelor curente și cit pentru solu
ționarea problemelor de perspectivă?

— La fel ca mulți alți directori din 
sectoare de activitate asemănătoare, 
îmi consum o foarte mare parte din 
timp pentru soluționarea unor pro
bleme curente. Probleme care se cer 
soluționate imediat, pentru că altfel 
ritmul producției suferă. Gindiți-vă 
că la circa patru minute iese un 
autoturism de pe banda de montaj 
și că o singură piesă dacă lipsește, 
toată organizarea internă a produc
ției se dă peste cap. Era o perioadă 
cind parcă ne luam la întrecere — 
vorbesc de uzinele de montaj, cum 
este a noastră — care dintre noi are 
cea mai largă rețea de unități cola
boratoare. Cooperam in realizarea 
„Daciei" cu aproape 200 de unități.

în unitățile agricole din județul 
Teleorman au fost însămînțate peste 
78 500 hectare cu culturi succesive, 
din care 33 590 hectare cu porumb 
pentru boabe și 12 106 hectare cu le
gume. Pretutindeni au fost executa
te lucrări de bună calitate la pregă
tirea patului germinativ și semănat, 
asigurindu-se condiții optime de ră
sărire a plantelor. în plus, ploile 
abundente din luna iulie, ca și tem
peratura mai moderată față de ace
eași perioadă din alți ani au favori
zat dezvoltarea lor viguroasă. Dar 
pentru a se valorifica din plin con
dițiile naturale prielnice și..a se 
obține astfel recoltele planificate, in 
această perioadă hotărîtoare este 
executarea tuturor lucrărilor de în
treținere stabilite prin tehnologii : 
prașile, fertilizări, irigații, tratamen
te împotriva bolilor și dăunătorilor. 
Pină acum au fost prășite mecanic 
și manual importante suprafețe cul
tivate cu porumb, legume, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, soia și fa
sole, lucrările fiind mai avansate în 
consiliile agroindustriale Purani. 
Slobozia Mindra, Salcia, Furculești, 
Zimnicea și Turnu Măgurele.

Cooperatorii din comuna Slobozia 
Mindra au obținut in ultimii ani re
zultate bune la cultura a doua de 
porumb. Bunăoară, in toamna trecu
tă au cules, in medie, de pe cele 140 
hectare cultivate cu porumb după 
orz, aproape 6 tone de boabe la 
hectar. în această vară ei au insă- 
mințat 240 hectare cu porumb in 
cultură succesivă. în vederea obține
rii unor producții mari de boabe, in 
aceste zile se execută cu răspundere 
lucrările de întreținere. Pe întreaga 
suprafață porumbul se dezvoltă 
foarte bine. Peste 400 de cooperatori 
se află în cimp la efectuarea prașile- 
lor manuale. Inginerul-șef al coope

Numai pentru șuruburi aveam legă
turi cu cinci fabrici din țară. Nu neg 
faptul că la mijloc erau și interesele 
sporirii cu orice preț a producției- 
marfă, goana după realizări valorice 
de care nici noi nu eram străini. 
Cum bine se știe, asemenea practici 

Convorbire cu inginerul Nicolae MATEA, 
directorul întreprinderii de autoturisme Pitești

au fost aspru criticate de tovarășul 
Nicolae deaușescu, secretarul gene
ral al partidului, care ne-a trasat 
sarcina să reducem. să optimizăm 
în cel mai scurt timp cooperările cu 
alte uzine» și să concentrăm mai mult 
producția în cadrul intreprinderii și 
al centralei.

— Specialiștii dumneavoastră nu 
au sesizat această anomalie, această 
practică antieconomică?

— Sigur că 
de cit 
dispus 
cifrele 
făcea un studiu de optimizare a coo
perării in producție pentru 
„Daciei" nu se ajungea 
se instalase parcă peste 
obicei prost ca fiecare să 
pe felia lui, cel mult în limita sar- 

orice 
pasionat de 

să gindească 
contabile în

economist, cit 
meserie și 
dincolo de 
sine, dacă

realizarea 
aici. Dar 

tot acest 
gindească

rativei, Alexandru Pană, și șefii de 
ferme urmăresc permanent calitatea 
lucrărilor efectuate și cu deosebire 
păstrarea densității Optime de plante 
la hectar. „Dispunem de. suficientă 
forță de muncă — ne spune pre
ședinta cooperativei agricole. Fănica 
Udma — pentru a executa toate lu
crările de întreținere prevăzute în 
tehnologii. Atit ziua, cit și noaptea 
echipele de udători asigură irigarea 
culturilor succesive de porumb și le
gume pentru că avem practic toate 
posibilitățile să obținem recolte spo
rite".

Oamenii harnici știu să prețuias- 
că timpul și au ințeles că de munca 
lor spornică din această perioadă 
depinde mult ca la toamnă să obțină 
producții bune la cea de-a doua cul
tură. Edificator in acest sens este și 
exemplul cooperatorilor din Puti- 
neiu, care au realizat. în medie, anul 
trecut, 7 tone de porumb știuleți la 
hectar. Peste 300 de cooperatori din 
cele 5 ferme vegetale sînt prezenți in 
cimp la lucrările de combatere a bu
ruienilor. jn urma oamenilor care 
minuiesc sapele, lanurile curate, fără 
buruieni, atestă răspunderea cu care 
se muncește pentru asigurarea de re
colte mari.

Este necesar insă c.a experiența 
unităților agricole fruntașe să fie 
generalizată în întreg județul. Intr-o 
serie de unități agricole din consi
liile agroindustriale Conțești. Smîr- 
dioasa, Nanov și Piatra, lucrările de 
întreținere sint rămase în urmă, iar 
culturile succesive de pe unele su
prafețe sînt îmburuienate. Spre a- 
ceste unități trebuie să-și îndrepte 
acum cu prioritate atenția organele 
județene de partid și agricole.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteil"

cinilor sale de serviciu. Acum am 
trecut la studii și analize extinse și 
rezultatele sint, fără îndoială, bune. 
Pe mine mă preocupă cel mai serios 
faptul că întîlnesc ingineri, specia
liști obosiți și indiferenți de ce se 
întîmplă in jurul lor. Nu gindesc 
pentru meseria lor. Or. parafrazînd 
spusele unui cunoscut scriitor român 
contemporan, încetarea gindului în
seamnă moarte... curată! Cam dură 
afirmație, dar așa este.

— Să ne întoarcem la tema tim

pului dumneavoastră de lucru. Nu 
credeți că vă consumați, totuși, prea 
multă vreme cu soluționarea proble
melor curente ?

— Așa este. Nu întîmplător, pentru 
acest l'apt am fost aspru criticat re
cent de o brigadă de control a co
mitetului județean de partid. Și 
timpul care a trecut de la analiza 
făcută a dovedit că printr-o mai 
bună organizare a activității se poate 
asigura o îmbinare a soluționării 
sarcinilor concrete cu cele de per
spectivă. De regulă, în fiecare zi, 
după-amiază — cind sîntem mai de
gajați 
rente.
blemă 
tivă :
xurilor 
producție.

de presiunile sarcinilor cu- 
zilnice — analizăm cite o pro- 
privind activitatea de perspec- 
investitiile. reorganizarea flu- 

tehnologice. asimilările in 
calitatea, perfecționarea

Urtiiățl Wristice în județul Bistrița-Năsăud
Zonă de mare atracție pentru 

numeroși turiști dornici de dru
meții în munții Rodnei și Călimani. 
renumiți prin pitorescul lor, cu 
păduri brăzdate de poteci și ape, 
cu numeroase fenomene carstice și 
sate cu arhitectură specifică, jude
țul Bistrița oferă condiții dintre 
cele mai bune de recreare și pe
trecere a timpului liber. O scrie de 
unităti turistice amplasate pe arte
re circulate oferă, in tot timpul 
anului, posibilități de cazare și 
masă. Astfel. în orașul Năsăud — 
situat pe valea Someșului Mare, 
pe drumul ce duce prin Rodna și 
popasul Prislop in Moldova — se

constructivă a mașinii, asigurarea și 
calificarea personalului, prospectarea 
pieței externe etc." M-am convins că 
nu ai nici o satisfacție ca director 
dacă nu știi să armonizezi activitatea 
curentă, trepidantă cu cea de per
spectivă. pasionantă !

— Adineaori, vorbind la telefon, 
ați dat o dispoziție de a scoate ma
șinile de pe banda de montaj fără 
grila de mase plastice din față. De ce?

— Ce era să fac ? Să întrerup pro
ducția pină mîine la prinz cind fur
nizorul ne va livra grilele ? Dar 
pentru că a venit vorba de acest 
exemplu, vreau să vă spun că se 
pierde mult timp, se dispersează răs
punderea in procesul de asimilare a 
unor piese sau subansamble noi 
pentru că nu există o unitate care 
să coordoneze această activitate, mai 
ales cind este vorba de întreprinderi 
din ramuri diferite. Iată, de pildă, 
pentru asimilarea grilei de care 
vorbeam, am realizat aici în uzină 
două-trei modele. Am trimis apoi 
oameni prin țară să colinde pe la 
întreprinderile de mase plastice în 
speranța că vom găsi un producător. 
Credeți că a fost posibil ? Nici vor
bă. Fiecare director sau cadru teh
nic cu care s-a discutat s-a scuzat, 
mai mult sau mai puțin elegant, și 
ne-a trimis „la plimbare", cum se 
spune. Am tot bătut pe la uși pină 
cind am găsit o unitate binevoitoare 
din Focșani care toarnă plăcile din 
rriase plastice, o altă unitate din 
București, care' le presează, și o altă 
unitate care le finisează. Pe noi 
nimeni nu ne întreabă despre spi
ritul de receptivitate față de nou al 
celor din unitățile de mase plastice, 
ci dacă am făcut sau nu planul la ni
velul calitativ stabilit. Consider că 
stadiul înalt de dezvoltare la care a 
ajuns industria noastră impune 
acum, mai mult ca orieînd. mai 
multă ordine in relațiile de colabo
rare. manifestarea unei solicitudini 
sporite. în cazul concret despre care 
am discutat, toate acestea ar fi po

află Hotelul „Sălăuța“, unitate de 
categoria I, cu 60 locuri de cazare 
și restaurant. In mijlocul localității 
Prundu Birgăului. pe șoseaua na
țională Bistrița — Vatra Dornei, o 
unitate turistică apreciată de vizi
tatori este Hotelul „Heniu" — con
strucție modernă cu 60 locuri de 
cazare, restaurant, bar de zi și 
cofetărie. De curînd s-a dat în 
folosință noul Hotel „Someș" în 
localitatea Beclean, care întrunește 
toate exigențele în privința condi
țiilor de cazare și masă.

în fotografie : Hotelul „Heniu" 
din județul Bistrita-Năsăud.

sibile numai prin asigurarea unui 
cadru organizatoric adecvat pentru 
asimilarea de produse noi cu ma
ximă operativitate. Se mai aude 
printre oamenii uzinei gluma că 
„tratativele româno-române" sint 
uneori mai dificile decit cele cu 
partenerii externi...

— Vă satisface nivelul de calificare 
al muncitorilor ?

— în uzina noastră lucrează peste 
20 000 de muncitori. Marea lor 
majoritate sint la prima generație 
în fabrică. în cîțiva ani, cei mai des
toinici țărani din Împrejurimile Co- 
libașilor au devenit cei mai destoi
nici constructori de autoturisme. 
Autoturisme care sint exportate azi 
in 31 de țări. Nu vi se pare un salt 
impresionant ? Azi. 35 la sută din 
muncitorii „Daciei" au liceul termi
nat. Cit privește răspunsul direct la 
întrebare, sint de părere că nivelul 
de calificare este bun. corespunzător 
cerințelor tehnice actuale. Acest ni
vel ar putea fi însă foarte bun dacă 
peste tot ar exista un spirit de com
petiție și de cointeresare corespun
zător. La rindul meu, și eu am fost 
muncitor ; cind am terminat școala 
profesională, in anul 1960. datorită 
rezultatelor bune la învățătură și la 
practică, am primit, la angajare, 
categoria a Vl-a. Or, acum, nu 
există nici o posibilitate de a-i 
stimula pe tinerii muncitori, mai 
destoinici; la angajare, toți sint tre- 
cuți automat la categoria a Il-a. Si 
cel care a terminat școala cu 9 și 
10. in rînd cu cel care a terminat 
cu 5 sau 6. Nu e bine, pentru că de 
aici și pină- la blazare, o blazare 
mult prea timpurie, nu-i decit un 
pas. Spiritul de competiție în proce
sul de producție, stimulat corespun
zător. este aerul pe care trebuie 
să-l respirăm în prezent pentru a 
deveni mai' deștepți. mai competitivi, 
mai căutati.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SĂ1ĂGEAN

DUMINICA, 12 AUGUST

PROGRAMUL 1
8.30 Pe urmele lui August 23. De la 

Mălini la Moldova Veche
9,00 Almanahul familiei. Pentru tine

rețea și vigoarea națiunii
9.30 De strajă patriei

10,00 Viața satului (parțial color) G Au
gust ’44 — August ’84. Cifre și 
fapte din noua istorie a agricul
turii și satului românesc ® Calen
darul agricultorului © Pentru re
colta de cereale a anului 1985 0 Zootehnia — program prioritar 0 Program muzical

11,15 Muzica pentru toți
11.45 Lumea copiilor
12.40 Telefilmoteca de ghiozdan : j„Pis

truiatul". Episodul 12 (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color). 

© Vrem flori și pace pe pămint ! 
— muzică ușoară O De ziua mine
rului — reportaj © Muzică popu
lară © Marea epopee revoluționa
ră. Calea eroilor — Jurnal din 
Austria — documentar

14,00 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 
— Los Angeles 1984 (color)

18.30 „Cîntarea României". Emisiune 
dedicată Zilei minerului, cu parti
ciparea unor formații artistice 
minerești

19,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sub 
semnul anului jubiliar

19.20 Țara mea de dor și cînt— muzică 
populară (color)

19.30 Tinerețea romantismului revolu
ționar o Documentar artistic pri
lejuit de Ziua tinerilor brigadieri 
din Republica Socialistă România 0 Program de muzică și poezie 
patriotică și revoluționară in in
terpretarea unor tineri și formații 
artistice de amatori

20.20 Film artistic : ,,A doua variantă" 
(color). Premieră pe țară. Scena
riul : Rodica Ojog-Brașoveanu. 
Ovidiu lonescu, Victoria Marines
cu, după romanul ,,A1 cincilea as" 
de Rodica Ojog-Brașoveanu, ‘ Re
gia : Ovidiu lonescu. Producție a 
Studioului de film TV. realizată 
în Centrul de producție cinemato
grafică ,,București"

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

— Los Angeles 1984 (color)

PROGRAMUL 2
9,00 Formații folclorice în Festivalul 

național „Cîntarea României"
9.30 Țara în prag de sărbătoare
9.50 Teleenciclopedia

10.20 Panoramic liric
11.15 Din țările socialiste
11.40 Scena și ecranul. Patru .decenii 

de cultură socialistă
12.20 Viața economică
12.45 Bucuriile muzicii
13.35 învățămint — anul 40
13.55 Melodii populare
14,25 Din lumea științei
14.55 Patru decenii de muzică româ

nească
15.40 Vîrsta de aur a autocamionului 

românesc — documentar
16,05 Desene animate
16.30 Pași de viață lungă
17,00 Serată muzicală TV. Educația 

estetică a tineretului
18.40 Marea epopee revoluționară
19,00 Telejurnal © Sub semnul anului 

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

bertății noastre
21.00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
22,00 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

— Los Angeles 1984.

LUNI, 13 AUGUST

16.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 
(color). Los Angeles 1984.

20,00 Telejurnal (parțial color) o Sub 
semnul anului jubiliar

20.20 Actualitatea în economie. 1984 — 
anul 40 al libertății țării, anul ce
lui de-al Xlli-iea Congres al parti
dului. Amplă mobilizare pentru 
înfăptuirea programelor prioritare 
din economie !

20.35 A patriei cinstire. August, arc 
peste timp românesc — muzică și 
versuri

20.55 învățămint — anul 40. Citadele 
universitare

21.15 Tezaur folcloric (color). Perma
nențe ale cîntecului românesc

21.45 La zi în 600 de secunde
21.55 Orizont tehnico-științific. 40 de ani 

de impetuos progres tehnico-știin
țific

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului
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Excelenței Sale
Domnului General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita 
plăcere să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace, progres și bunăstare poporului pakistanez 
prieten.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că raporturile de 
strinsă conlucrare statornicite intre țările noastre, atît pe plan bilateral, cit 
și in viața internațională, se vor adinei și intensifica tot mai mult. în 
spiritul convorbirilor și al înțelegerilor convenite în cursul vizitei oficiale 
pe care am efectuat-o recent în Pakistan. în interesul popoarelor român 
și pakistanez prietene, al promovării politicii de pace, independență si largă 
colaborare in întreaga lume.

N1COLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am apreciat in mod deosebit amabilul mesaj pe care mi 1-ati trimis 
cu ocazia Zilei naționale a Franței, pentru care vă exprim, in numele meu. 
al guvernului și al poporului francez, sincere mulțumiri.

Adresez, la rîndul meu, călduroase urări pentru dumneavoastră, pentru 
prosperitatea poporului român și pentru viitorul relațiilor dintre țările 
noastre.

FRANCOIS MITTERRAND

A apărut, în limba germană, volumul

NICOLAE CEAUSESCU 
România pe drumul construirii societății socialiste 

multilateral dezvoltate
VOLUMUL 24

(Rapoarte, cuvîntâri, interviuri, articole, lunie-decembrie 
1982)

Editura politică

Adunări festive cu prilejul
„Zilei minerului"

în sala Teatrului de stat din mu
nicipiul Petroșani a avut loc, sim- 
bătă după-amiază, adunarea festivă 
consacrată „Zilei minerului", la care 
au luat parte numeroși muncitori; 
maiștri, tehnicieni și ingineri din 
sectoarele de extracție și preparare 
a cărbunelui, din unități producătoa
re de utilaj minier, institute de cer
cetare, proiectare și de asigurare a 
securității muncii in subteran, din 
alte întreprinderi industriale ale Văii 
Jiului.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Viorel Faur, prim- 
secrctar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R.

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit tovarășul Iulian Costes- 
cu, directorul general a! Combinatul 
lui minier Valea Jiului.

Subliniind că sărbătorirea „Zilei 
minerului" are loc în atmosfera de 
amplă mobilizare a tuturor ener
giilor creatoare pentru obținerea de 
rezultate superioare în cinstea celor 
două importante evenimente poli
tice ale acestui an — marea săr
bătoare națională de la 23 August și 
Congresul al XIII-lea al partidului 
— vorbitorul a înfățișat pe larg dru
mul parcurs de mineritul Văii Jiu
lui in cei 40 de ani de viață liberă, 
profundele transformări înnoitoare 
pe care le-a cunoscut acest domeniu 
de activitate asemeni tuturor sectoa
relor economice, îndeosebi după Con
gresul al iX-lea al P.C.R., de cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce 
destinele națiunii noastre. Au fost

Județul Bacău a încheiat recoltatul griului
Oamenii muncii din agricultura 

județului Bacău au încheiat recolta
tul griului de pe întreaga suprafață 
cultivată.

în telegrama adresată cu acest, pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU; secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, de comitetul județean de partid, 
se arată că în prezent se acționează 
intens pentru livrarea integrală a 
cantităților de griu la fondul de stat, 
eliberarea terenului și întreținerea 
culturilor duble, pentru efectuarea 
celorlalte lucrări de sezon.

Permiteți-ne ca, în numele comu

chem a
@ Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră : 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.
© MiGzul fierbinte al plinii : CEN
TRAL (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.
© Dot și cangurul — 9; 10.45; 12,30; 
14,15, Mihai Viteazul — 16,30; 19 :
DOINA (16 35 38).
@ B.D. la munte și la mare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17: 19.
O B.D. în alertă : UNION (13 49 04)
— 9,30: 11,30; 13,30; 15,45; 18: 20.O 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.
O Probă de microfon : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Nea Marin 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 și o ștrengărită : 
MUNCA (21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
© Calculatorul mărturisește : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17: 19.
© Străinul : ARTA (21 3186) — 9; 12; 
16; 19.
© Alo, aterizează străbunica : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30: 17,30: 19.30. 
© Pianke : TIMPURI NOI (15 61 19)
— 9: 11: 13.15; 15,30: 17,45; 20.
0 Căpitanul negru : CAPITOL
(16 29.17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Duminică zbuciumată : GRI VITA 
(17 08 58) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20. 
@ Călăreții de dimineață : LIRA 
(317171) — 15,30; 19.
Q Nava aeriană : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
© 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.
0 Cineva ca tine: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30: 14; 16,15; 18,15; 20,15.
O Lovitură fulgerătoare : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12: 14 : 16: 18: 20, LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 11: 13,15; 
15,15; 17.30; 19,45, la grădină — 20,45. 
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15. 

evidențiate, totodată, remarcabilele 
succese obținute de colectivele între
prinderilor miniere de aici în acest 
an jubiliar, angajamentul lor ferm 
de a acționa cu toată hotărîrea pen
tru ridicarea extracției de cărbune 
la nivelul cerințelor mereu crescînde 
ale economiei naționale.

în cadrul adunării, tovarășul Ion 
Lăzărescu, ministrul minelor, și to
varășul Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., au adresat călduroase fe
licitări minerilor pentru activitatea 
rodnică desfășurată, le-au urat 
succdse tot mai mari în importanta 
lor activitate pentru dezvoltarea 
bazei de materii prime și energetice 
a tării.

Intr-o atmosferă însuflețită, de 
puternic entuziasm, participant» la 
adunarea festivă au adoptat o tele
gramă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

în încheierea manifestării, ansam
blul artistic „Rapsodia Română" din 
București a prezentat un spectacol 
artistic.

★
Adunări festive dedicate „Zilei mi

nerului" s-au desfășurat, de aseme
nea, la Baia Mare, Ploiești, Rovi- 
nari, Motru, Tîrgu Jiu, Filipeștii de 
Pădure, Iacobeni, Leșu Ursului, Fun- 
du Moldovei, Cacica și în alte cen
tre miniere ale țării.

(Agerpres)

niștilor, al celorlalți lucrători ai o- 
goarelor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Bacău — se,arată in 
telegramă — să dăm expresie sen
timentelor profunde de stimă și re
cunoștință pe care le nutrim față de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
susținind cu toată căldura inimilor 
noastre hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. ca la Congresul al XIII-lea al 
partidului să fiți reales în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, chezășie a 
dezvoltării și înfloririi multilaterale 
a patriei.

0 Lupii mărilor: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 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; 18: 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: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 
9: 12; 16: 19.
© Yankeii : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12: 16; 19.
© Martorul știe mai mult : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Rocky II : MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20,15.
@ Cobra se întoarce : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Par si impar: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11: 13,15: 15,30: 17,45; 20.
© Camionul de cursă lungă : GRĂ
DINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
© La Nord prin Nord-Vest : GRĂ
DINA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.
© Vizită la domiciliu : GRĂDINA 
LIRA (31 71 71) — 20,45.
© Naufragiul : GRĂDINA MODERN 
(23 71 01) — 20,45.
© Salamandra : PARC HOTEL
(17 08 58) — 20,45.
0 Roiul : GRADINA TOMIS (21 49 46)
— 20,45.

teatre
© Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30; (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : August elibe
rator — spectacol de sunet și lumina 
— 21.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gînditoare — 20.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Constelația 
Boema — 17; 20; (gradina Cărăbuș) : 
Minispectacol de divertisment și film 
— 19,45.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking — 18,30.
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Silvia — 19.

Manifestări omagiale
dedicate zilei de 23 August

în zilele de 10—11 august, la 
București s-au desfășurat lucrări
le Simpozionului national de co
municări tehnico-știintifice ale ti
neretului. organizat de Comitetul 
Central al U.T.C. Au participat 
peste 400 de tineri muncitori, teh
nicieni, maiștri, ingineri si alti 
specialiști din unități economice si 
institute de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică, precum și 
cadre ale U.T.C., personalități ale 
științei si tehnicii din tara noas
tră.

Desfășurat in perioada premer
gătoare celor două mari evenimen
te politice — împlinirea a 40 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă si Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. — simpozionul 
a evidențiat grija permanentă a 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru afirmarea tine
rei generații in creația tehnică și 
științifică. Timp de două zile, atit 
în plen, cit și în cele 9 secțiuni, au 
fost prezentate 340 de comunicări 
și referate, care au înfățișat cele 
mai semnificative realizări ale ti
nerilor in principalele domenii ale 
activității de cercetare si produc
ție. ale vieții social-economice. A 
fost subliniată preocuparea tinerei 
generații de a-si aduce contribu
ția ei creatoare la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economică 
și socială a tării, la valorificarea 
superioară a resurselor materiale, 
la reducerea consumurilor de ma
terii prime si materiale, combus
tibil si energie, la creșterea gra
dului de mecanizare, automatizare 
si cibernetizare a producției.

La cluburile muncitorești și ca
sele de cultură din Capitală conti
nuă să se desfășoare ample mani
festări politico-educative si cultu- 
ral-artistice consacrate marii săr
bători naționale de la 23 August 
și Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
Numeroși constructori de la „Se
mănătoarea" au participat, la clu
bul întreprinderii, la simpozionul 
cu tema „Partidul Comunist 
Român — stegarul luptei poporului 
nosțru pentru apărarea indepen
denței. securității și integrității te
ritoriale a patriei", iar la Clubul 
cooperației meșteșugărești, un mare 
număr de participant! au audiat cu 
viu interes expunerea intitulată 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — etapă

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1984
SPLENDIDE VICTORII ROMÂNEȘTI LA ATLETISM ȘI CAIAC-CANOE
® încă o campioană olimpică din rîndul atletelor românce - Maricica Puică, ia 3 000 metri ! ® Ce
lebrul echipaj Patzaichin - Simionov nu se dezminte : din nou medalie olimpică de aur ! ® Echi-1 
pajul nostru feminin de caiac 4 - alt campion olimpic plin de merite ® Sportivele noastre se 

disting și la turneul de gimnastică ritmică

45 de medalii cucerite pînă în prezent de reprezentanții României: 20 AUR, 14 ARGINT și 11 BRONZ

Cea de-a tresa medalie de aur cucerită 
de atletele noastre

LOS ANGELES 11 (Agerpres). - 
Concursul de atletism din cadrul ce
lei de-a 23-â ediții a Jocurilor Olim
pice de la Los Angeles a programat, 
pe „Memorial Coliseum", în fata a 
peste 90 000 de spectatori,. patru fi
nale, cea mai așteptată fiind cea a 
probei de 3 000 m femei, în care spor
tiva româncă Maricica Puică a ob
ținut o victorie de mare prestigiu, 
aducînd delegației sportive a tării 
noastre a 18-a medalie de aur Ia ac
tualele Jocuri.

Veritabilă specialistă, a curselor 
decisive, o atletă tenace, cu o teh
nică de alergare cizelată și un simț 
tactic extrem de dezvoltat, Maricica 
Puică s-a aliniat la startul probei de 
3 000 m decisă să facă totul pentru 
un nou succes al culorilor sportive 
românești. Alături de ea, principalele 
favorite erau Mary Decker, dublă 
campioană mondială, Brigitte Kraus 
și Zola Budd. Încă din plecare, se 
instalează in frunte Mary Decker și 
Zola Budd, urmate îndeaproape de 
Maricica Puică, atleta româncă, re
putată pentru sprintul său excelent, 
păstrîndu-se în expectativă, fără să 
piardă însă contactul cu plutonul 
fruntaș. La intrarea în al cincilea 
tur de pistă,: la 1 750 m, principala 
favorită, americanca Mary Dec
ker, se împiedică și cade la pă- 
mint, fiind nevoită să abando
neze. Atentă, Maricica Puică evită 
busculada și trece în frunte, ac- 
celerînd ritmul. Sufocată de .ca
dența rapidă, vest-germana Brigitte 
Kraus abandonează in ultimul tur, 
lupta pentru medalii se dă intre 
Maricica Puică, Wendy Sly (Marea 
Britanic), Cindy Bremsen (S.U.A.), 
in timp ce Zola Budd nu mai are 
resurse și rămîne in poziția a 7-a. 
Pe ultimii 200 m ai cursei, Maricica 
Puică rupe din nou ritmul, accele- 
rind decisiv și ciștigă cu un avans 
de mai bine de 10 m față de prin
cipalele sale! urmăritoare, devenind 
prima campioană olimpică in proba 
de 3 000 m. Cu timpul de 8’35“96/100, 
atleta româncă a stabilit un nou re
cord olimpici în această cursă, im- 
bunâtătindu-și propria performantă, 
stabilită in semifinală, cu 8’43"22/100.

Iată clasamentul final, primele trei 
locuri, în proba de 3 000 m femei: 1. 
Maricica Puică (România) — 8’35“96/ 
100 (nou record olimpic) — cam
pioană olimpică; 2. Wendy Sly (Ma
rea Britanic) — 8’39“47/100; 3. Lynn 
Williams (Canada) — 8’42“14/100.

Cea de-a treia medaliată cu aur 
a României la atletism, la actuala 
ediție a Olimpiadei, Maricica Puică 
reprezintă un adevărat model de 
consecvență și de dăruire pentru cu
lorile sportive ale țării. Ea a pro
gresat continuu, chiar cind specia
liștii îi prevedeau sfîrșitul activității 
de performantă. Perseverentă, luptă
toare desăvîrșită, altruistă — a con
tribuit de multe ori la succesele co
echipierelor — Maricica Puică și-a 
încununat cu laurii olimpici, la Los 
Angeles, un palmares de mare cam- 
pioanăi

Născută la 29 iulie 1950 la Iași, 
Maricica Puică a fost remarcată in 
1967, cu prilejul unui cros de masă, 
tradiționalul „Cros al tineretului". 
Maricica Puică a început sportul de 
performantă odată cu cooptarea sa 
ca membră a clubului Olimpia Bucu
rești, unde activează și în prezent, 
fiind antrenată de soțul ei, Ion Puică. 

calitativ superioară în dezvoltarea 
istorică a societății românești". Sub 
genericul „Pe drumurile de luptă 
și glorie ale eliberării noastre", la 
Clubul întreprinderii <4 confecții, 
și tricotaje București, numeroase 
muncitoare au asistat cu emoție la 
relatarea unor pagini memorabile 
din lupta desfășurată de masele 
largi populare, de întregul nostru 
popor, pentru eliberare socială si 
națională. Clubul întreprinderii 
„Postăvăria română" a găzduit o 
dezbatere cu tema „40 de ani de

mărețe împliniri socialiste". „Pa
tru decenii de statornice în
făptuiri revoluționare" — sub 
acest generic țesătoarele de la 
întreprinderea „Dacia" au audiat o 
interesantă expunere. La sala cul
turală a întreprinderii „Smtofarm" 
a avut loc dezbaterea : „Rolul pro
eminent al președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
edificarea unor relații de.egalitate, 
colaborare și pace în lume". Cu 
acest prilej, oamenii muncii de 
aici au dat o înaltă apreciere ini
țiativelor și demersurilor României 
socialiste, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru instaurarea în 
viața internațională a unor rapor
turi noi de colaborare, bazate pe 
deplină egalitate, pentru pace și 
înțelegere în lume. Muncitori, ingi
neri și specialiști de la întreprin
derea de electronică industrială 
s-au reunit în cadrul unei mese 
rotunde avînd ca temă : „Bucureș
tii in anul 40 al libertății noastre".

Ample manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice dedica

Maricica Puică

Fuleul său elegant și rezistența deo
sebită i-au permis să se remarce atît 
in cursele de pistă, cit și in cele pe 
teren variat, palmaresul ei cuprin- 
zind trei titluri mondiale la cros (in 
1978, cu echipa, în 1982 și în 1984 — 
la individual), precum și medalii de 
argint la campionatele europene de 
sală și în aer liber la 3 000 m, în 1982. 
A deținut, de-a lungul anilor, recor
duri mondiale pe diferite distanțe.

★
înaintea ultimelor două zile ale 

concursului de atletism al Olimpia
dei, sportivele românce au cucerit 
7 medalii : 3 de aur, 2 de argint și 
2 de bronz. în ultima reuniune pro
gramată pe stadionul „Memorial Co
liseum" vor concura Maricica Puică, 
Doina Melinte și Fița Lovin, în fi
nala probei de 1 500 m, precum și 
Florența Crăciunescu, la aruncarea 
discului.

Celelalte finale ale concursului de 
atletism al Olimpiadei programate 
vineri :

Proba de săritură în Înălțime fe
mei le-a avut drept protagoniste pe 
fostele deținătoare ale recordului 
mondial, Ulrike Meyfarth (R.F. Ger
mania) și Sara Simconi (Italia). Ră
mase singure în concurs, la înălțimea 
de 2.00 m, cele două atlete și-au 
disputat în final medalia de aur, care 
a revenit în cele din urmă sportivei 
vest-germane, care a reușit să treacă 
și de ștacheta ridicată la 2,02 m. Ast
fel, Ulrike Meyfarth cucerește al doi
lea titlu olimpic, la o distanță de 12 
ani, după ce cîștigase concursul de 
la J.O. de la Miinchen, din 1972.

Cursa de 3 000 m obstacole s-a în
cheiat cu succesul atletului kenyan 
Julius Korir, care a terminat invin- 
gător destul de detașat, cu aproape 

te marilor evenimente ale anului 
— a 40-a aniversare a zilei de 23 
August și Congresul al XIII-lea al 
partidului — s-au desfășurat, in 
aceste zile, în municipiul Oradea 
și in celelalte localități bihorene. 
La casele de cultură, cluburi mun
citorești și cămine culturale au a- 
vut loc simpozioane, mese rotunde 
si dezbateri. Totodată, au fost des
chise trei mari expoziții omagiale. 
„Realizări bihorene în cele patru 
decenii de la eliberare" este titlul 
expoziției găzduite de Muzeul Tă
rii • Crișurilor. La biblioteca 
județeană a fost deschisă ex
poziția „Drumul cărții in cei pa
truzeci de ani ai devenirii noastre", 
care prezintă pe secțiuni operele 
tovarășului ' Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, si ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, lucrări apă
rute în țară și peste hotare, pre
cum și cărți dedicate personalității 
președintelui României. Noua ga
lerie de artă din Oradea găzduieș
te expoziția „Arta plastică biho
reana în cei 40 de ani de la' elibe
rare".

La Universitatea din Craiova a 
fost deschisă expoziția cu tema 
„Dezvoltarea economico-socială a 
județului Dolj, in cei 40 de ani ce 
s-au scurs de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din August 
1944", organizată de Comitetul ju
dețean Dolj al P.C.R. Expoziția 
redă sintetic, prin grafice, diagra
me. fotografii si machete, drumul 
străbătut de acest județ în anii 
edificării societății socialiste in 
toate domeniile vieții materia
le și spirituale. Se remarcă preg- 

. nant faptul că din 1966 și pînă în 
prezent, în „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", Doljului i s-au alocat 
89,2 miliarde lei investiții, ceea ce 
a condus în procesul complex de 
industrializare socialistă la o im
petuoasă dezvoltare a județului, 
ilustrînd împlinirea luminosului 
drum trasat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la mitingul din iulie 
1946, de a transforma Craiova într-o 
cetate a muncii, culturii si stiintei. 
în prezent, producția industrială a 
județului este mai mare de 393 de 
ori fată de 1945. iar producția agri
colă de 9,3 ori.

2 secunde în fața celui de-al doilea 
clasat, francezul Joseph Mahmoud, 
medalia de bronz revenind america
nului Brian Dizmer.

in proba de disc, lider după prima 
aruncare. Mac Wilkins (S.U.A.) s-a 
văzut depășit în cele din urmă de 
vest-germanul Rolf Danneberg, care 
a reușit in cea de-a 5-a încercare 
66,60 m, rezultat ce s-a dovedit su
ficient pentru cucerirea medaliâi de 
aur a discobolilor. Pe locurile urmă
toare — americanii Mac Wilkins și 
John Powell.

Două reprezentante ale României continuă 
cursa pentru medalii la gimnastică ritmică

în concursul olimpic de gimnastică 
ritmică, in care sportivele evoluează 
cu patru obiecte: cerc, minge, mă
ciuci și panglică, după ziua a doua, 
în fruntea clasamentului au trecut 
gimnastele românce ale căror evolu
ții de o plastică impecabilă, pline de 
grație si virtuozitate, au fost apre
ciate cu cele mai mari note.

Pe primul loc se află Doina Stăi
culescu — 38,50 puncte, urmată de 
Alina Drăgan — 38,05 puncte. Loi 
Fung (Canada) — 37,80 puncte. Mar
ta Canton (Spania) — 37,80 puncte, 
Milena Reljin (Iugoslavia) — 37,80 
puncte. Julia Staccioli (Italia) — 
37,75 puncte. Concurenta spaniolă 
Marta Bobo, care conducea după pri
ma zi de întreceri, ocupă locul opt. 
cu 37,55 puncte.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI :

fnalie performanțe ale echipajelor noastre 
pe Sacul Casitas

Echipajul feminin al României de caiac 4 pe locul I

Echipajul „de aur" Ivan Patzaicmn-Toma Simionov

Cronica
Simbătă, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Apolinaire Andriatsiafajato, noul 
ambasador extraordinar și plenipo-

30 de ani de fabricație a autovehiculelor 
românești

Constructorii de autocamioane din 
Brașov au sărbătorit, ieri, un mo
ment jubiliar, cu profunde sem
nificații in viața și activitatea lor : 
împlinirea a 30 de ani de la în
ceputul fabricației de autovehicule 
in țara noastră.

După cum se știe, dezvoltarea 
unei industrii proprii de mijloace 
de transport auto s-a înscris prin
tre prioritățile politicii partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a țării. Pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv, partidul a încredințat sar
cini de mare răspundere colectivu
lui întreprinderii . „Steagul roșu" 
din Brașov, care își dovedise ca
pacitatea creatoare in anii de după 
eliberarea patriei, executing o 
gamă largă de produse : utilaj mi
nier și petrolier, vagoane, mașini- 
unelte, iar. ulterior, rulmenți.

Perioada, care a urmat Con
gresului al IX-lea al P.C.R., cind 
in fruntea partidului a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu. a des
chis o largă perspectivă dezvoltă
rii industriei de autovehicule. Cu 
ocazia vizitei de lucru efectuate in 
anul 1967, in această mare uzină 
brașoveană. secretarul general al 
partidului a purtat un rodnic dia
log cu constructorii de autocamioa
ne, dialog reluat apoi’ cu ocazia 
altor 14 vizite sau intilniri de lu
cru, fiecare dintre ele constituind

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 13, 14 și 15 august. în țară : 
Vremea va fi instabilă și se va răci 
în toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă 
însoțite de descărcări electrice și izolat 
de grindină, mai frecvente în jumăta
tea de nord a țării. Pe alocuri, canti
tățile de apă vor depăși 25 de litri pe

Un final pasionant a avut proba 
dc 100 m garduri, în care a fost ne
voie dc consultarea fotografici de so
sire pentru stabilirea medaliatei cu 
bronz. Kim Turner (S.U.A.) și Mi
chele Chardonnet (Franța), fiind cro
nometrate cu același timp —• 
13”06/100. Juriul de apel a acordat 
locul trei atletei americance. în 
schimb, primele două clasate au sosit 
detașat. A cîștigat Benita Fitzgeraid- 
Brown (S.U.A.). pe locul doi situîn- 
du-se Shirley Strong (Marea Brita- 
nie).

La gala finală. în cursul căreia se 
atribuie cele trei medalii, vor parti
cipa simbătă primele 20 clasate.

Liderul clasamentului provizoriu 
al competiției olimpice de gimnasti
că ritmică, sportiva româncă Doina 
Stăiculescu. a obținui în primele 
două zile de întreceri cele mai bune 
note din concurs, brigada de arbitri 
apreciind cu 9,85 exercițiul cu mă
ciuci și cu 9,70 evoluția din cadrul 
exercițiului cu cercul. Celelalte note 
ale Doinei Stăiculescu au fost 9,60 la 
minge și 9.35 la panglică. Cea de-a 
doua clasată, Alina Drăgan (Româ
nia) a obținut cele mai bune note 
la exercițiul cu cercul (9,65) și la cel 
cu mingea (9,50).

o H •zdes
tențiar al Republicii Democratice 
Madagascar, in legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

momente de însemnătate hotărîtoa- 
re pentru amplificarea si moder
nizarea producției de autovehicule 
românești. Pe baza indicațiilor se
cretarului general al partidului, in 
uzină a fost inițiat un puternic 
proces de dezvoltare și moderni
zare a capacităților de producție, 
întreprinderea brașoveană devenind 
una din cele mai mari și moderne 
întreprinderi de autovehicule din 
lume. în cei 30 de ani care au tre
cut de la fabricația primului auto
vehicul românesc aici s-au realizat 
620 000 autocamioane, din care 
150 000 ș-au exportat.

Constructorii de autocamioane 
brașoveni întimpină marea noastră 
sărbătoare națională de la 23 Au
gust cu succese de seamă în pro
ducție. la loc de cinste situindu-se 
realizarea primelor autovehicule de 
mare capacitate din generația a pa
tra, echipate cu motoare de 320 și 
360 CP. Cea mai recentă realizare 
a colectivului de oameni ai muncii 
de la întreprinderea brașoveană 
este autotractorul „Europa", desti
nat transporturilor internaționale 
de mărfuri pe mari distanțe — o 
expresie a celor mai noi cuceriri ale 
progresului tehnic in acest dome
niu.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînt'eii"

metrul pătrat în 24 de ore. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale predominînd din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 16 și 26 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vremea se 
va răci și va fi în general instabilă. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Va ploua sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vînt moderat, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor oscila între 12 
și 15 grade, iar cele maxime între 23 
și 26 de grade, mai ridicate în primele 
zile. Condiții de grindină.

Regala olimpică de caiac-canoe din 
cadrul celei de-a 23-a ediții a Jocu-. 
rilor Olimpice de la Los Angeles s-a 
încheiat simbătă pe lacul Casitas cu 
disputarea a cinci finale masculine, 
pe distanta de 1 000 m și a probei 
feminine de caiac-4.

Cursa caiacelor feminine de 4 per
soane. pe distanța de 500 m, a prile.4 
juit o frumoasă victorie a echipajului 
României (Maria Ștefan, Tecla Mari
nescu, Agafia Constantin, Nastasia 
Ioncscu), care și-a adjudecat titlul 
olimpic și medalia de aur, după o în" 
trecere pasionantă decisă pe ultimii 
metri, cind sportivele românce cu uri 
efort extraordinar au reușit să în" 
treacă echipajul Suediei ce pornea 
favorit. Caiacistele românce au obți
nut această performantă — o premie-] 
ră in caiacul românesc — dovedind o 
excelentă tehnică în mînuitul pagaieil 
bună pregătire fizică și o mare vo
ință de a cuceri aurul olimpic.

Iată clasamentul probei : 1. Româ
nia — l’38”34/100 — campioană olim
pică ; 2. Suedia — l’38”'87/100 ; 3. Ca" 
nada — l’39”40/100 ; 4. S.U.A. —
l’41”49/100 ; 5. R. F. Germania 4 
l’42”68/100; 6. Norvegia — l’42”97/100; 
7. Marea Brițanie — l’46”30/100.

A doua medalie (le aur la caiac- 
canoe pentru culorile sportive ale 
României a fost cucerită dc cele
brul echipaj Ivan Patzaichin—Toma 
Simionov in proba de canoe dublu 
pc distantă preferată de 1 000 m, o 
victorie strălucită care confirmă o 
dată in plus valoarea înaltă a scolii 
românești în sportul pagaiei și pa- 
delei.

Patzaichin și Simionov reeditează 
rezultatul de la Olimpiada prece-- 
dentă, unde, de asemenea, s-au cla
sat ne primul loc. Reprezentantul 
nostru. Ivan Patzaichin, recunoscut 
drept cel mai mare canoist al tutu
ror timpurilor, cucerește la J.O. de 
la Los Angeles cea de-a patra me
dalie de aur a sa, Ia a 5-a partici
pare la Olimpiadă, demonstrînd ax 
ceeași putere de luptă, dăruire 
exemplară, tenacitate și perseveren
tă în pregătire. Impresionantul său 
palmares numără 29 de medalii, 
dintre care 13 de aur. cucerite în 
întrecerile olimpice, mondiale și eu
ropene. După victoria realizată la 
Olimpiada din 1980. Toma Simionov 
si Ivan Patzaichin au mai cîștigat 
titlurile de campioni mondiali in anii 
1981, 1982 și 1983.

Iată clasamentul probei de canoe 
dublu : 1. România (Ivan Patzaichin- 
Toma Simionov) — 3’40”60/100 —
campioana olimpică ; 2. Iugoslavia 
(Matia Liubek-Mirko Nisovici) — 
3'41”50/100; 3. Franța (Didier Hoyer- 
Eric Renaud) — 3’48”01/100 ; 4. R. F. 
Germania — 3’52”69/100 ; 5. S.U.A. — 
3’52”72/100; 6. Spania — 3’56”92/100; 
7. Canada — 3’56”99/100; 8. Mexic — 
3’57”49/100; 9. Marea Brițanie —

. 4’00”92/100.
Proba de caiac simplu a fost cîști- 

gată de Alan Thompson (Noua 
Zeelândă), cu timpul de 3’45”73/100.

In proba de canoe simplu, pe pri
mul loc s-a situat Ulrich Eicke (R. F. 
Germania) — 4’06”32/100.

Proba masculină de caiac dublu a 
revenit echipajului canadian Hugh 
Fisher-Pilwin Morris, cu timpul de 
3'24”22/100.
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și comentarii ale internaționale
Strălucitele inițiative de pace ale României so

cialiste, ale președintelui Nicolae Ceausescu, 
activitatea neobosită și demersurile consecven
te ale secretarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii, în vederea 
opririi cursei înarmărilor, realizării unui acord 
corespunzător care să ducă la eliminarea ra

chetelor nucleare de pe continentul european, 
înlăturării primejdiei atomice, instaurării unui 
climat de' destindere și securitate, edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noas
tră sînt amplu reflectate în presa de peste 
hotare.

Totodată, mijloacele de informare în masă de

pe diferite meridiane evidențiază mărețele reali
zări obținute de poporul român in cei 40 de 
ani de la revoluția de eliberare socială și na
țională, cntifascistă și antiimperialistă, îndeosebi 
în ultimele două decenii — epoca celor mai 
profunde transformări structurale din istoria con
temporană a României.

LUCRĂRILE CONGRESULUI
Z.A.N.U.-F.P.

HARARE 11 (Agerpres). — Dele
gații la lucrările celui de-al doilea 
Congres al Uniunii Naționale Afri
cane din Zimbabwe — Frontul Pa
triotic (Z.A.N.U.-F.P.). care se des
fășoară la Harare, au adoptat noul 
statut al partidului, mai multe rezo
luții și alte documente.

Capitolul privind țelurile și obiec
tivele partidului prevede înființarea 
unui stat in Zimbabwe, pe baza sis
temului partidului unic, sub condu
cerea- Z.A.N.U. — F.P., restructura
rea si reconstruirea economiei na
ționale intr-un mod care să asigure 
victoria socialismului în tară și 
crearea unui stat socialist.
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Demersuri constructive pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare, 

pentru dezarmare și pace

Presa centrală din Zimbabwe a 
acordat o atenție deosebită mesaju
lui de salut adresat d;> Partidul 
Comunist Român celui de-al doilea 
Congres al Partidului Uniunii Na
ționale Africane din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic (Z.A.N.U. — F.P.). 
Ziarul „THE HERALD" a evi
dențiat îndeosebi acele pasaje in 
care se subliniază necesitatea întă
ririi continuo a unității poporului 
Zimbabwean, ca o condiție esen
țială pentru succesul operei de 
transformare a structurilor social- 
economice ale Zimbabwe, precum 
și solidaritatea militantă a comu
niștilor români, a poporului român 
cu militantii Z.A.N.U. — F.P. si po
porul Zimbabwean in edificarea 
socialismului in patria lor. Ziare
le zimbabweene au redat pasaje in 
care este reafirmată poziția parti
dului și statului nostru cu privire 
la oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, in primul rind 
la dezarmarea nucleară, instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. instaurarea unei păci juste 
și durabile in Orientul Mijlociu, 
acordarea necondiționată și fără 
intirziere a independenței Nami
biei. abolirea apartheidului si dis
criminării rasiale in Africa de 
Sud.

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ministrului 
afacerilor externe al Belgiei. Leo 
Tindemans. a prilejuit prezentarea 
in presa belgiană a punctelor de 
vedere exprimate de șeful statului 
român referitor la o scrie de pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale. Ziarele ..LE DRAPEAU 
ROUGE". „LA DERNlERE HEURE11 
și „LE RAPPEL" au pus accentul, 
in relatările lor. pe pozițiile pro
movate de România în problemele- 
securității și cooperării pe conti
nentul european. îndeosebi in ca
drul conferinței de la Stockholm, 
In problemele dezarmării și. in pri
mul rind. ale dezarmării nucleare, 
pentru creșterea rolului țărilor mici 
și mijlocii in întărirea cursului spre 
destindere, incredere și colaborare. 
Au fost redate aprecierile cu pri
vire la necesitatea participării friai 
active a țârilor mici și mijlocii la 
viața internațională și la soluțio
narea problemelor majore care 
confruntă omenirea, cu atit mai 
mult in aceste momente de încor
dare in relațiile internaționale, ast
fel incit să fio depășite complica
țiile intervenite ca urmare a in
stalării rachetelor nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune în 
țări vest-europene și a aplicării 
contramăsurilor sovietice.

lnformînd despre primirea la to
varășul Nicolae Ceaușescu a mi
nistrului de externe beigian. ziarul 
italian ,.IL POPOLO". sub titlul 
„Ceaușescu—Tindemans : Să se 
oprească ■ înarmările11, sublinia : 
..Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat teza privind oprirea in
stalării rachetelor Ș.U.A. in Euro
pa și. concomitent, a aplicării con
tramăsurilor sovietice, ca o premi
să importantă pentru reluarea dia
logului sovieto-american. Conducă

torul statului român a' insistat, de 
asemenea, asupra rolului important 
pe care îl au conferințele de la 
Stockholm și Viena in vederea 
creșterii încrederii in Europa11. Zia
rul italian remarcă faptul că. in
tr-un recent interviu, președintele 
Nicolae Ceaușescu a apreciat pozi
ția Olandei, care a aminat insta
larea noilor rachete ..Cruise11, in 
așteptarea unui acord intre U.R.S.S. 
.și S.U.A.

Ziarul „EL DIA“ din Mexic a 
înfățișat puncte de vedere expri
mate in cursul primirii de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mi
nistrului de externe belgian. Leo 
Tindemans. A fost evidențiată 
aprecierea președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la reluarea 
tratativelor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., precum și propunerea ro
mână referitoare la înghețarea bu
getelor militare la nivelul actual. 
Ziarul a relevat importanța propu
nerilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru realizarea unei 
păci trainice pe planeta noastră, 
pentru securitate și largă colabora
re internațională.

„România. Belgia cheamă la 
oprirea cursei înarmărilor'1 — este 
titlul relatării consacrate de agen
ția „CHINA NOUA" primirii la 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a ministrului afacerilor 
externe al Belgiei. Leo Tindemans. 
în timpul întrevederii — a arătat 
agenția — s-a subliniat că se im
pune ca țările membre ale N.A.T.O., 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia, celelalte slate europene 
să-și intensifice eforturile pentru 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare. în primul rind la 
dezarmarea nucleară, pentru re
luarea politicii de colaborare, dia
log și destindere.

Relevînd că o atenție deosebită 
a fost acordată unor aspecte im
portante ale vieții internaționale, 
în mod special problemelor legate 
de edificarea securității și dezvol
tarea cooperării pe continentul eu
ropean. agenția a evidențiat apre
cierea cu privire >la necesitatea de
punerii de eforturi pentru obți
nerea de rezultate la Conferința 
pentru .măsuri de incredere și 
securitate și pentru dezarmare in 
Europa, de la Stockholm, și la ne
gocierile de la Viena. care au un 
rol important in dezvoltarea încre
derii și realizarea de măsuri în în
făptuirea dezarmării generale.

Președintele României — a pre
cizat agenția citată — cere să se 
ajungă la oprirea amplasării ra
chetelor americane cu rază medie 
de acțiune in Europa și a realizării 
contramăsurilor anunțate de Uniu
nea Sovietică și. pe această baza, 
să se reia negocierile sovieto-ame- 
ricane in vederea unui acord co
respunzător care să ducă la elimi
narea acestor rachete de pe conti
nentul european.

Ample relatări sînt consacrate in 
continuare de presa internațională 
grandioasei opere a poporului ro
mân, Canalul Dunăre—Marea Nea
gră.

de mii de muncitori constructori si 
de tineri. Peste canal au fost con
struite poduri moderne, precum și 
o cale ferată.

Construit in cea mai mare parte 
pe un teren recuperat din mare, 
prin depozitarea de pămînt și pie
tre excavate pentru săparea ca
nalului, noul port Constanța-Sud 
va fi in final de trei ori mai mare 
decît actualul port Constanța și va 
putea să primească nave ele mare 
tonaj. Constanța-Sud va deveni in 
curind însăși „inima" canalului, un 
important centru comercial nu nu
mai pentru România, dar și pentru 
alte țări.

Luînd în considerare că pină la 
sfîrșitul acestui, secol traficul din
tre mare și interiorul țării va.a- 
tinge un asemenea volum incit 
transportul feroviar și rutier nu-i 
va mai putea face față in mod e- 
ficient. potrivit unor estimări, mai 
bine de jumătate din întregul tra
fic de mărfuri între coastă și in
teriorul țării va fi preluat de canal.

Canalul Dunăre — Marca Nea
gră capătă o semnificație interna
țională în contextul mai larg al 
sistemului de navigație din inte
riorul continentului european. O- 
dată cu darea în funcțiune în R.F.G. 
a canalului ce va lega Dunărea de 
Main, importanța canalului româ
nesc va crește, avind în vedere 
scurtarea drumului de acces de la 
Marea Nordului la Marea Neagră 
cu sute de kilometri, precum și 
faptul că el va asigura facilități 
portuare moderne si diversificate", 
se spune în încheiere.

„Dezvoltarea tehnică și economi
că a României contemporane a per
mis realizarea a unui nou și gran
dios proiect de interes național și 
internațional — Canalul Dunăre — 
Marea Neagră", subliniază, la rîh- 
dul său. ziarul pakistanez „TI-IE 
MUSLIM", evidențiind că acesta 
este unul din cele mai mari obiec
tive economice construite în Româ
nia.

Arătînd că elaborarea concepției 
de ansamblu a canalului și a con
strucțiilor sale aferente a revenit 
Institutului de proiectări pentru 
transporturi auto, navale și aerie
ne din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, care a cola
borat cu alte institute de proiec
tare și centre de cercetare din 
țară, ziarul prezintă condițiile de 
lucru dificile în care a fost reali
zată această grandioasă construc
ție, precum și principalele sale ca
racteristici.

Se subliniază că. „potrivit nor
melor Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, Canalul Dunăre — 
Marea Neagră se situează in cea 
mai înaltă clasă (a Vl-a) atribuită 
canalelor interioare". „Canalul 
Dunăre — Marea Neagră are o im
portanță deosebită atit pe plan na
tional. cit si international — se a- 
rată in continuare. Costul trans
portului pe canal va fi de trei ori 
mai ieftin decît cel rutier, iar dis
tanța este scurtată cu 400 km față 
de drumul tradițional prin gurile 
Dunării. Mai mult, portul Con
stanța-Sud este conectat la siste
mul european de navigație, asigu- 
rind o legătură mai directă și mai 
eficientă intre Marca Nordului și 
Marea Neagră. Marca Adunare Na
țională a aprobat regulamentul 
transporturilor prin canal care, 
fiind o calc navigabilă româneas
că. intră sub jurisdicția statului ro
mân. El este deschis pentru navele 
do transport de mărfuri și pasageri 
ale tuturor statelor, in condițiile

stabilite prin legislația in vigoare.
Realizarea acestei grandioase 

magistrale albastre este o nouă 
expresie a dorinței României de a 
contribui la dezvoltarea cooperării 
internaționale", a subliniat in în
cheiere ziarul pakistanez.

„Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist ’Român 
a aprobat propunerile privind con
struirea a două noi canale naviga
bile, Poarta Albă-Midia-Năvodari 
și Dunăre-București". a informat 
agenția „CHINA NOUĂ", preci- 
zind : Primul canal, care va asi- 
gura_ legătura directă intre Canalul 
Dunăre-Marea Neagră și portul 
maritim Midia, va crea condiții 
pentru preluarea, într-o primă eta
pă, a unui volum de trafic de cir
ca 5,4 milioane tone pe an. eu po
sibilități de sporire pină la 12—15 
milioane tone. Avind o lungime de 
30 kilometri, noua cale navigabilă 
va fi utilizată in primul rind pen
tru transportul de materii prime 
pentru Combinatul de lianți și az
bociment de la Medgidia, de pro
duse ale combinatelor chimice de 
la Midia și Năvodari, de cărbune 
și diferite minereuri din zonă. Cel 
de-al doilea canal., cu peste !!() de 
metri lățime și o lungime de 72 
kilometri, va lega orașul București 
cu Marea Neagră. Capitala țării va 
fi legată cu Dunărea, drumul con- 
tinuind apoi pină la Marea Nea
gră prin Canalul Dunăre-Marea 
Neagră.

„Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a aprobat propune
rile pentru construirea unui nou 
canal, care va lega capitala tării. 
București, cu fluviul Dunărea", a 
relevat agenția ..REUTER", preci- 
zînd că proiectul pentru construc
ția acestui canal face parte din- 
tr-un plan amplu elaborat din ini
țiativa președintelui Nicolae 
Ceaușescu. care asigură extinde
rea căilor navigabile ale României, 
în centrul acestui plan se află Ca
nalul Dunăre-Marea Neagră, inau
gurat in luna mai a acestui an.

Cotidianul polonez „EXPRESS 
WIECZORNY" relatează despre 
proiectele de amenajare hidroteh
nică a bazinului dîmbovițean, pre
cum și a cursului riului in zona 
urbană a Capitalei. Ideea se ba
zează. se spune în reportaj. ne 
formula a două casete de beton 
puse una peste alta. Aceea de de
desubt ar fi a Dîmboviței de azi. 
Spre caseta de deasupra se vor 
îndrepta apele curate ale riului. 
prin urmare în starea în care se 
scurg din munți înainte de a in
tra in perimetrul orașului, îna
inte chiar de București. apele 
Dîmboviței vor fi reținute prin- 
tr-un sistem de ctajări și ecluze 
și astfel se vor forma lacuri ase
mănătoare acelora care. datorită 
procedeelor hidroingineresti. au fost 
create din apa cindva capricioasei 
Colentina ce înconjoară orașul ne 
la nord.

întreaga acțiune este suficient de 
grea din punct de vedere tehnic, 
cu atit mai mult cu cit proiectan- 
ții au intenția să lărgească mult 
suprafața apei riului și chiar să 
deplaseze albia lui actuală, apre
ciază cotidianul polonez subliniind: 
„în astfel deducrări.1 românii au o 
bună experiență. Deschiderea tra
ficului pe Canalul Dunăre-Marea 
Neagră a apropiat foarte real in
vestiția hidrotehnică următoare — 
canalul care va lega Bucureștiul eu 
Dunărea.

Conferința generală 
a ON.U.D.I,

Soluționarea problemelor 
dezvoltării impune o iarqă 
conlucrare internațională

VIENA 11 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in continuarea dezbaterilor 
celei de-a IV-a Conferințe Genera
le a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), reprezentantul Maro
cului a subliniat necesitatea sporirii 
asistenței internaționale în favoarea 
țărilor in curs de dezvoltare, precum 
și a intensificării cooperării dintre 
statele rămase in urmă din punct de 
vedere economic, in vederea depăși
rii dificultăților generate de criza 
economică mondială, de decalajele 
economice și de starea de subdezvol
tare. în context, el a sugerat elabo
rarea unui plan de acțiune consis
tent și realist pentru sprijinirea ta
rilor in curs de dezvoltare din punct 
de vedere industrial, dar si in alte 
domenii, arătind că un asemenea 
plan ar trebui să aibă la bază atit 
eforturile naționale ale acestor state, 
cit și o largă cooperare și măsuri 
concrete pe plan internațional in ve
derea instituirii unor termeni mai 
echitabili de schimb in relațiile co
merciale internaționale si a unei noi 
ordini economice mondiale.

★
în cadrul unei conferințe de presă 

organizate la Viena. reprezentantul 
Indiei, vorbind din partea conducerii 
„Grupului celor 77". a cerut statelor 
industrializate să sporească asistenta 
internațională acordată țărilor să
race. in special in acele domenii care 
sint nemijlocit legate de promovarea 
eficientă a progresului lor economic.

HARARE 11 (Agerpres). •— Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Roman, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au l’ost 
adresate un mesaj de salut priete
nesc și cele mai bune urări 
de sănătate președintelui Partidului 
FRELIMO. președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora Moises 
Macho 1.

Mulțumind, președintele Samora 
Moises Machel a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros salut și cele mai bune 
urări de sănătate, de noi succese po

porului român in opera de edificare 
a socialismului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul intrevederii dintre președin
tele Samora Moises Machel și to
varășul Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. in timpul lucrări
lor celui de-al II-lea Congres al 
Uniunii Naționale Africane din Zim
babwe — Frontul Patriotic, care se 
desfășoară in aceste zile la Harare. 
A fost evocată importanța in Uluiri
lor si a înțelegerilor stabilite la cel 
mai inalt nivel pentru continua dez
voltare a colaborării româno-mozam- 
bicane. corespunzător aspirațiilor co
mune pentru pace, progres și socia
lism.

© ROMÂNO - ZAMBIAN
HARARE 11 (Agerpres). — Din 

partea t o v a r a ș ului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Roman, președintele
Republicii 
tovarășei 
transmise 
Unit al
(U.N.I.P.), 
Zambia.

Socialiste Romania, și a 
Elena Ceaușescu au fost 
președintelui

Independenței 
președintele 

dr. Kenneth

Partidului
Naționale

Republicii 
Kaunda, un

călduros salut și cele mai bune urări
de sănătate personală, de succes in 
activitatea sa și de progres pentru
poporul zambian prieten.

Președintele Kenneth Kaunda a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a exprimat deosebita sa apreciere și 
prețuire față de neobosita activitate 
desfășurată de către președintele 
României, personalitate marcantă a
vieții politice contemporane, pentru 
promovarea păcii, colaborării și în
țelegerii in lume, in actualele con

diții complexe de pe arena interna
țională, din Africa și de pe alte con
tinente. El a rugat, totodată, să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu salutul său prietenesc, 
împreună cu urări cordiale de pros
peritate și bunăstare pentru poporul 
roman.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de întîlnirea. la Harare, a pre
ședintelui Kenneth Kaunda cu tova
rășul Ion Coman. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. cu prilejul lucrărilor 
celui de-al II-lea Congres al Uniunii 
Naționale Africane din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic. A fost exprimată 
dorința ca. in spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel inalt. să se acțio
neze pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre cele două 
partide, dintre România și Zambia.

© ROMÂNO - NEOZEELANDEZ

0 strălucită prefațare a bilanțului 
realizărilor din cele patru decenii

Ziarul „JORNAL DE BRASILIA" 
a publicat un amplu articol, intitu
lat „Canalul Dunăre—Marea Nea
gră", in care se subliniază că acesta 
reprezintă una dintre cele mai im
portante construcții hidrotehnice 
din istoria țării noastre. Această 
artera de navigație prefațează 
bilanțul dezvoltării economico-so- 
ciale a României in anii luminoși 
ai socialismului, lucrarea monu
mentală intrind definitiv in patri
moniul național acum, cind poporul 
român se pregătește să iniimpine 

' cele două mari evenimente, sărbă
toarea națională de la 23 August si 
al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — se arată in 
articol. Este citată aprecierea fă
cută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la inaugurarea canalului referitoa
re la importanța acestei grandioase 
lucrări atit pentru necesitățile eco
nomiei românești, cit și pentru alte 
țări din Europa. Este relevat faptul 
că. in totalitatea sa. canalul a fost 
construit cu forțe umane, tehnice 
și materiale românești. reprezen- 
tind pentru întregul popor român 
un prilej de justificată mindrie na- 

•țională. Sini prezentate caracteris
ticile canalului, care vin să pună 
in evidență anvergura acestei con
strucții, datele privind ridicarea la 
confluența canalului cu Marea 
Neagră a portului Constanta-Sud, 
care va. fi unul dintre cele mai 
mari porturi din lume, avind ca
pacități de primire a navelor de mare 
tonaj, pînă la 150 00t> tone, și insta
lații moderne de încărcat și des
cărcat mărfurile. De asemenea, se 
menționează exercitarea plenară a 

. suveranității statului român cu pri
vire la navigația navelor de trans
portat mărfuri și de pasageri ale 
tuturor tarilor, in condițiile prevă

zute de legislația româna. Sint evi
dențiate în mod deosebit posibilită
țile pe care le oferă canalul pen
tru facilitarea transportului naval 
spre centrul Europei al mărfurilor 
pe care firmele braziliene le vor 
stoca in zona liberă a portului Con- 
stanța-Sud.

„Președintele României. Nicolae 
Ceausescu, a folosit prilejul inaugu

rării Canalului Dunăre—Marea 
Neagră pentru a arăta pericolul 
continuării cursei inarmărilor". 
subliniază ziarul japonez „MAINI- 
CHI .DAILY NEWS". .

„Adresindu-se unei mulțimi de 
150 000 oameni, lingă Constanța, 
principalul port al României ia 
Marea Neagră, a arătat ziarul, pre
ședintele Ceaușescu a lansat un a- 
vertisment in legătură cu escala
darea cursei inarmărilor și a arătat 
că situația economică a țărilor lu
mii a treia constituie o bombă care 
așteaptă să explodeze. Considerăm 
că este necesar să fie oprită cursa 
periculoasă a înarmărilor, să se 
oprească amplasarea rachetelor a- 
mericane cu rază medie de acțiune 
in Europa. precum și realizarea 
contramăsurilor sovietice, a arătat 
președintele Nicolae’ Ceaușescu in 
l'ața mulțimii care a scandat tot 
timpul cuvintării «Ceaușescu — 
Pace»".

Președintele Ceaușescu a reamin
tit problema datoriei externe a 
țărilor lumii a treia și a arătat că 
este necesar ca țările bogate să a- 
plice rate moderate ale dobinzii 
pentru a ajuta țările in curs de 
dezvoltare si pentru ca acestea să 
nu ajungă intr-o situație economi
că dezastruoasă, a arătat ziarul.

Sub titlul „O calc navigabilă de 
semnificație internațională", publi
cația indiană „AMRITA BAZAR 
PATRIKA" a scris : „Un vechi vis 
al inginerilor români, datind de 
mai bine de 100 de ani, a devenit 
realitate — construirea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră ce tra
versează zona transdanubiană a 
României, Dobrogea. Din punctul 
de vedere al capacității sale, acest 
canal egalează căile navigabile de 
acest gen cele mai cunoscute in 
lume. Deși este mai scurt decît alte 
construcții de un asemenea tip, ca
nalul, din cauza condițiilor speci
fice de relief, a necesitat disloca
rea unor cantități de pămînt și rocă 

• mai mari decît a fost necesar la 
construirea Canalului de Suez sau 
a Canalului Panama.

La realizarea Canalului Dunăre 
— Marea Neagră au participat zeci

Temelia unor intense relații de cooperare 
cu toate statele lumii

QUITO:

Ceremonia investirii oficiale 
a noului președinte 

al Ecuadorului
QUITO 11 (Agerpres). — La Pala

tul Congresului Național din Quito, 
in prezența reprezentanților pu
terilor executivă si legislativă ale 
Ecuadorului și a invitaților de peste 
hotare s-a desfășurat ceremonia in
vestirii oficiale a noului președinte 
al țării, Leon Febres Cordero. în
vingător in alegerile prezidențiale 
de la 6 mai din Ecuador.

în calitate de reprezentant perso
nal al președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ceremonie a asistat 
ambasadorul tării noastre la Quito, 
Gheorghe Dobra.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
noul șef al statului ecuadorian s-a 
pronunțat pentru multiplicarea efor
turilor consacrate depășirii dificul
tăților social-economice interne și a 
anunțat, apropiata adoptare a unor 
măsuri concrete in vederea renego- 
cierii datoriei externe și combaterii 
drastice a inflației.

Pe plan extern, noul președinte al 
Ecuadorului a reafirmat sprijinul 
țării sale față de principiile de drept 
internațional, subliniind, intre altele, 
viabilitatea deplină a dreptului po
poarelor la autodeterminare, la so
luționarea tuturor controverselor 
internaționale pe căi pașnice, prin 
tratative, și fără amestec străin în 
treburile interne ale statelor. Tot
odată. Leon Febres Cordero s-a 
pronunțat pentru intensificarea 
cooperării regionale și internațio
nale. pentru extinderea și diversifi
carea raporturilor Ecuadorului pe 
plan internațional.

WELLINGTON 11 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
un călduros mesaj de salut. împreu
nă cu cele mai bune, urări de sănă
tate si fericire, guvernatorului gene
ral al Noii Zeelande. sir David 
Beattie, și primului ministru neo
zeelandez. David Lange.

Mulțumindu-se pentru mesajul pri
mit. din partea guvernatorului gene
ral și a primului ministru ai Noii 
Zeelande au fost transmise tovară
șului Nicolae Ceaușescu salutări cor
diale. urări de sănătate și succes in 
activitatea . consacrată propășirii 
României, cauzei destinderii si păcii.

Schimbul de. mesaje a fost prile
juit de primirea de către primul mi
nistru interimar al Noii Zeelande. 
Geoffrey W. R. Palmer, a tovarășu

lui Vasile Pungan, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, care a efectuat o 
vizită oficială in această tară. în 
timpul întrevederii au fost discuta
te acțiuni privind schimburile co
merciale si cooperarea economică 
dintre cele două țări, stabilindu-se 
in acest scop programe ale acțiunilor 
ce urmează a fi .întreprinse. în ace
lași timp, s-a reliefat necesitatea 
unui schimb de delegații economice, 
care să deschidă noi posibilități 
pentru dezvoltarea prieteniei și co
laborării economice dintre cele două 
țări.

Ministrul român a avut, de aseme
nea’. intilniri cu Colin J. Moyle, mi
nistrul agriculturii si pescuitului, 
precum și cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri neozeelandezei

Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale 

a poporului român
în diferite țări au fost organizate manifestări omagiale in cinstea 

celei de-a 4C-a aniversări a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă din România.

Cotidianul de limbă engleză cu 
cel mai mare tiraj din Sri Lanka, 
„DAILY NEWS" a publicat artico
lul intitulat „România — 40 de ani 
de progres", însoțit de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in 
care reda pe larg realizările eco
nomice ale țării noastre din anii 
construcției socialiste. Se sublinia
ză că. după patru decenii de in
dustrializare. România este re
cunoscută in lumea întreagă ca 
producătoare și exportatoare de i - 
chipamențe pentru explorarea si 
exploatarea țițeiului, de tractoare 
agricole. îngrășăminte si produse 
chimice. Mărci de renume ca ARO. 
care străbate drumurile a 45 de 
țări, camioanele Dac-Roman ex
portate în peste 5(1 de țări. 500 mii 
de tractoare care lucrează în zeci 
si zeci de! țări, masini-unelte. echi
pamente electronice și alte produse 
fabricate in România poartă în 
lume nu numai rezultatele realiză
rilor deosebite obținute în pro
cesul de industrializare a Româ
niei. ci și dorința unui popor dornic 
de cooperare reciproc avantajoasă 
cu toate țările, pentru pace și în
țelegere intre popoare, se arată in 
continuare. 1

In' special în ultimele două de
cenii. sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu —promotorul te
nace al independentei economice a 
tării, ca fundament al independen
tei politice — România, care a por
nit de la jstadiul de tară slab dez
voltată, a ajuns o tară industrial- 
agrară. cu o industrie dezvoltata, 
precum si cu o agricultură coope
ratistă si socialistă modernă, se 
evidențiază în articol.

Revista [sovietică „AGHITATOR" 
relatează despre succesele obținute 
de oamenii muncii de la întreprin
derea „23 August" din județul 
Satu Mare.

Subliniind că perioada cea mai 
importantă din viata întreprinderii 
o reprezintă anii de după 1965, cind 
in locul întreprinderii vechi a pu
tut fi construită una nouă, pe sea
ma investițiilor alocate, revista 
arată că secțiile productive au fost

înzestrate cu tehnica cea mai mo
dernă. în secții si-au făcut apari
ția prese de mare pulere. instalații 
de «emailare automată, linii auto
mate de montare etc. în cincinalul 
1981—1985 — se arată in continua
re — oamenii muncii au obținui, 
de asemenea importante succese. 
Au fost indeplinite înainte de ter
men sarcinile primilor trei ani ai 
actualului cincinal.

în 1983. la întreprinderea „23 
August", ca si in multe întreprin
deri din tară, o mare atenție s-a 
acordat întăririi disciplinei muncii 
si ordinii in producție, unei mai 
depline si efective folosiri a tutu
ror capacităților., sporirii calității 
producției, descoperirii rezervelor 
de creștere a eficientei economice 
a producției în lumina hotăririlor 
Congresului al XII-lea al P.C.R. I.a 
adunările oamenilor muncii, in le
gătură cu rezultatele activității in 
primul semestru al anului 1984, 
etapa hotarîtoare a cincinalului ac
tual. au fost dezbătute aspecte pri
vind înfăptuirea programului de 
economisire a materiilor prime și 
energiei, de realizare a unei ren
tabilități ridicate, se arată in în
cheierea articolului.

„Aici se poate vorbi despre tra
diție. ilustrată atit prin gama largă 
de 80 000 de tractoare cu o capa
citate de 26 pină la 360 CP. cit si din 
ceea ce se exportă în peste 70 de 
țări", se subliniază intr-o cores
pondentă publicată de cotidianul 
bulgar „OTECESTVEN FRONT", 
despre uzinele din Brașov.

Arătînd că aici a lost construit 
primul tractor românesc, ziarul 
bulgar evidențiază preocuparea 
existentă pentru construirea de 
mașini si utila ie necesare indus
triei si agriculturii pe baza unor 
proiecte proprii, pentru perfectio
narea si diversificarea producției. 
Constructorii de tractoare brașo
veni si-au însusit practic întreaga 
gamă de tractoare necesare econo
miei agricole si forestiere expor
tate dealtfel în diverse țări.

(Agerpres)

Situația din Liban
BEIRUT 11 (Agerpres). — In cursul 

zilei de simbătă.’ unități ale armatei 
libaneze au continuat operațiunile 
de înlăturare a baricadelor și de 
dominare a sectorului central al Bei
rutului. conform planului de înfăp
tuire a securității in capitală. Tot 
simbătă a fost deschisă legătura ru
tieră dintre orașele creștine Deir El 
Kamar și Beit Eddin și orașele dru- 
ze Maasser și Kfer Heim din zona 
de munte Chouf. situată Ia sud-est 
de Beirut.

Pe de altă parte, agențiile A.P. și 
Reuter informează că la Beirut con
tinuă seria consultărilor pe care 
președintele Amin Gemayel le are 
cu diferite personalități politice li
baneze pentru a examina modalită
țile de înfăptuire a planului de dez
angajare a forțelor antagoniste în 
capitală si în zona adiacentă. Planul 
respectiv a fost aprobat de guvernul 
libanez.

R.D.P. BOURKINA 

Trecerea 
în proprietatea 

statului a bogățiilor 
solului și subsolului
OUAGADOUGOU 11 (Agerpres).— 

Printr-un decret prezidențial, dat 
publicității Ia Ouagadougou, bogă
țiile solului și subsolului din Repu
blica Democratică și Populară Bour- 
kina (noua denumire a Voltei Supe
rioare) sint trecute in „proprietatea 
exclusivă a statului revoluționar" — 
a anunțat postul de radio național 
citat de agenția France Presse. în 
hotărîrea șefului statului R.D.P. 
Bourkina. Thomas Sankara, se preci
zează că astfel se pune capăt unui 
sistem învechit al proprietății agri
cole și că terenurile arabile sint na
ționalizate.

PRAGA 1t (Agerpres). — La 
Praga a fost deschisă expoziția 
„Cartea științifica românească ’84". 
Expoziția cuprinde lucrări apărute 
in Editura Academiei Republicii 
Socialiste România din domeniile 
matematicii, chimiei, fizicii, științe
lor sociale, istoriei, lingvisticii.

La loc de frunte sint prezentate 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, lucruri științifice «le 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

Au. participat Vladimir Pokorny, 
vicepreședinte al Academiei ceho
slovace de științe, alte cadre din 
conducerea Academiei, reprezen
tanți ai! unor instituia centrale 
cehoslovace, membri ai corpului 
diplomatic acreditat la Praga, un 
numeros public.

A fost prezent Cornel Pinzaru, 
ambasadorul României, in R. S. 
Cehoslovacă.

PHENIAN 11 (Agerpres). — La. 
cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia coreeaho-vomână", din 
comuna Sambon. a avut loc o adu
nare prietenească. Au fost' prezenți 
Li Yun Sam, secretar al Comitetu
lui regional, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, funcționari, din Ministerul de 
Externe, cadre de conducere ale 
unității, agricole respective, un nu
meros public.

in alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost subliniate importanța 
actului istoric de la. 23 August 1944 
pentru viața și destinul poporului 
român, succesele oamenilor muncii, 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, in. edifi
carea societății, socialiste multila
teral dezvoltate, politica externă ro
mânească consacrată păcii, colabo
rării, destinderii și securității, in în
treaga lume.

Au fost evidențiate cu satisfac
ție relațiile de prietenie sinceră, 
colaborare și solidaritate romăno- 
coreeană, la baza cărora se află 
raporturile deosebite de stimă și 
incredere reciprocă dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene

ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii. Socialis
te România, și tovarășul Ițim 
Ir Sen. . secretar general, al (C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene. |Cu 
acest prilej au fost. subli
niate rolul și im portanta recentei 
vizite in România a delegației^ de 
partid și de stat a R.P.D. Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir lien.

BERNA 11 (Agerpres). — La 
Berna a fost organizată o expoziție 
documentară, care a reliefat marile 
realizări ale României socialiste, 
îndeosebi in ultimele două decenii, 
de cind la conducerea partidului și- 
statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. . -

Intr-un stand de carte româneas
că, la loc de frunte au fost expuse 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și lucrări științifice [ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. precum și 
volume despre istoria luptei de 
independență, pentru păstrarea 
identității, naționale, dusă de po
porul român de-a lungul veacurilor, 
despre mărețele realizări obținute 
de țara noastră in opera de con
struire a socialismului.

O gală de filme documentare pri
vind aspecte semnificative din cul
tura, tradițiile naționale românești 
și marile victorii politice și econo
mice obținute de poporul român', in 
ultimii 40 de ani a întregit seria 
manifestărilor.

Au fost prezente personalități ale 
vieții politice elvețiene, intre care 
Michel Pache. purtătorul de cuvânt 
al guvernului, șeful Oficiului de 
presa și informații, directori ai 
studiourilor de radioteleviziune. 
conducători ai principalelor ziare și 
ptiblicații din Elveția.

PARIS 11 (Agerpres). — Sub pa
tronajul asociației culturale și'de 
prietenie „Solidarite humaine par 
Ies arts“, in localitatea Piaeux 
(Franța) a fost organizată o -masă 
rotundă consacrată literaturii ro
mânești.

In intervențiile participanților ro
mâni. și francezi, prezenți la ma
nifestare, a fost subliniat rolul li
teraturii și poeziei, in viața spiri
tuală a poporului, nostru.

AGENȚiiLE DE PRESĂ TRANSMIT: (
ÎNTÎLNIRE LA SOFIA. Todor 

I Jivkov. secretar general al C.C. al 
P. C. Bulgar, s-a intilnit, simbătă, 
cu Alvaro Cunhal, secretar general 
al Partidului Comunist Portughez, 
aflat la odihnă in R. P. Bulga- 

I ria. Cu acest prilej, s-a făcut 
un schimb de păreri in probleme 

I actuale ale situației internaționale, 
I inclusiv in legătură cu eforturile 

de menținere a păcii și preintimpi- 
■ nare a unei catastrofe termonu

cleare in lume.

LA MAPUTO SE DESFĂȘOARĂ 
I REUNIUNEA REPREZENTANȚI

LOR UNOR TARI AFRICANE DE 
LIMBA PORTUGHEZĂ — Angola, 

I Capul Verde. Guineea-Bissau. Mo
zambic și Sao Tome și Principe. 
Participanții dezbat in principal 
probleme legate de crearea unei

bănci comune, pregătirea de cadre 
pentru sectorul bancar-l’inanciar și I 
alte aspecte referitoare la activita- | 
tea de stat in domeniul adminis
trativ și financiar. i

RESPINGEREA UNOR ATACURI I 
CONTRAREVOLUȚIONARE DE 
CĂTRE ARMATĂ SANDINISTA. | 
în cursul lunilor iunie și iulie, | 
forțele armatei populare sandiniste, 
respingind atacurile lansate de . 
grupurile de contrarevoluționari, 
au scos din luptă peste 500 de * 
agresori — informează agențiile 
Prensa Latina și E.F.E., citind | 
surse militare nicaraguane. în I 
luptele desfășurate indeosebi in 
departamentele Jinotega și Mata- | 
galpa și-au pierdut viața 100 de 1 
soldați din armata sandinistă.
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