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In întîmpinarea marii 
noastre sărbători naționale Imagine din Slobozia, orașul din „Cîmpia soarelui" care a cunoscut o impresionantă dezvoltare 
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->înaltă productivitate, calitate BRĂILAși eficiență în economie Un nou supertrauler 
lansat

Ritmurile susținute ale investițiilor - componentă
esențială a politicii științifice a partidului

Marele și bogatul bilanț pe care 
țara il face în anul 40 al libertății 
noastre pune cu pregnantă în evi
dență eforturile creatoare, per
severente ale eroicei noastre clase 
muncitoare, ale întregului popor, 
pentru asigurarea unui înalt dina
mism în dezvoltarea economică a tă
rii, în condițiile creșterii tot mai ac
centuate a eficientei economice și 
ridicării continue a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor. După 
Congresul al IX-lea al partidului și. 
Îndeosebi, în ultimii ani, ca urmare 
a preocupărilor stăruitoare ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
fost stabilită, pe baze riguros știin
țifice. strategia dezvoltării susținute, 
intensive a economiei naționale, 
strategie în cadrul căreia factorii ca
litativi, de eficiență au dobîndit o 
importanță primordială. „Realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — cere din partea tutu
ror colectivelor de oameni ai mun
cii din toate întreprinderile, din în
treaga țară, măsuri hotărîte pentru 
mai buna organizare a producției și 
ă muncii, pentru creșterea producti
vității muncii pe baza mecanizării și 
automatizării proceselor de produc
ție, pentru ridicarea eficienței econo
mice, reducerea cheltuielilor mate
riale și de producție, realizarea unor 
economii cit mai substanțiale 
micșorarea consumurilor 
a consumurilor energetice și 
terea, pe această bază, a producției 
nete, a venitului national, a bogăției 
generale a României",

Această orientare fundamentală 
pentru progresul mai rapid și mul
tilateral al patriei în etapa 
își găsește o 
în rezultatele 
lectivele din 
deri le obțin 
ciâlistă, în

prin 
materiale, 

cres-

actuală 
ilustrare concludentă 
deosebite pe care co- 

numeroase întreprin- 
în marea întrecere so- 

întimpinarea marii 
sărbători naționale de la 23 August 
și a celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Bunăoară. în perioa
da care a trecut de la începutul anu
lui, oamenii muncii din industria ju
dețului Prahova au realizat o pro- 
ducție-marfă suplimentară in valoa
re de peste un miliard de lei. spor 
obținut în întregime pe seama creș
terii productivității muncii. La rîn- 
dul lor, colectivele din industria ju
dețului Harghita au depășit planul 
la producția fizică in condițiile eco
nomisirii a 1 670 tone metal, 3 950 
MWh energie electrică. 4,5 milioane 
mc gaze naturale și 11 000 tone com
bustibil. Elocvent este, totodată, că, 
de la începutul anului, la întreprin
derea „Electrotimiș" din Timișoara 
s-au introdus în fabricație 100 de 
noi tipuri de mașini și utilaje de 
Înaltă tehnicitate. De bună sea-

mă, șirul unor asemenea exem
ple ar putea fi continuat cu alte sute 
și sute de fapte de muncă desprin
se din activitatea cotidiană a nu
meroase unități economice.

Ne-am convins in anii socialismu
lui că marile realizări obținute în 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii sub conducerea partidului nostru 
comunist, înfăptuind politica sa 
științifică, clarvăzătoare, sint rodul 
muncii pline de abnegație a între
gului popor ; că numai și numai 
prin munca noastră, mereu mai 
rodnică și mai eficientă, putem asi
gura progresul economic susținut al 
patriei, creșterea mai rapidă a ve
nitului național, ridicarea continuă a 
bunăstării tuturor oamenilor muncii. 
Iată de ce, în spiritul sarcinilor subli
niate la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
pornind de la rezultatele bune 
de pină acum, desfâșurind larg în
trecerea socialistă in cinstea glorio
sului jubileu de Ia 23 August și a 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, oamenii muncii au înalta înda
torire patriotică de a acționa cu și 
mai multă fermitate, cu inițiativă și 
înalt' spirit gospodăresc pentru creș
terea și mai susținută a eficienței 
economice, pentru valorificarea tutu
ror resurselor care există în fiecare 
întreprindere în vederea ridicării ni
velului calitativ al întregii activități 
economice, realizării exemplare, la 
toți indicatorii, a planului pe a- 
cest an.

în acest cadru, o atenție deosebită 
trebuie acordată in fiecare întreprin
dere realizării integrale și depășirii 
prevederilor de plan pe acest an în 
ce privește creșterea productivității 
muncii. Dispunem în această privin
ță de un program amplu, elaborat 
din inițiativa și sub îndrumarea 
directă a secretarului general al 
partidului, program care prevede — 
ca obiectiv mobilizator pentru urmă
torii ani — dublarea productivității 
muncii. Și este pe deplin posibil ca 
această sarcină să fie realizată 
exemplar. înainte de toate, pentru că 
dispunem de o bază tehnică moder
nă. circa 80 la sută din fondurile fixe 
existente la începutul acestui an în 
economia națională fiind puse în 
funcțiune in ultimele două decenii. 
Dispunem, totodată, de un puternic 
detașament de muncitori si specia
liști cu o înaltă pregătire și. compe
tentă profesională. Esențial este ca 
pretutindeni, in toate unitățile eco
nomice. organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii să asigure 
valorificarea plenară a acestui uriaș 
potential tehnic și uman, astfel incit 
productivitatea muncii să se situeze

Harnicul colectiv de oameni 
ai muncii de la Șantierul na
val din Brăila raportează un 
nou succes în producție, succes 
pe care îl dedică celei de-a 
40-a aniversări a victoriei re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti
imperialistă. Este vorba de lan
sarea. cu 
înainte de termen, 
traulerului 
tdw, al 6-lea din serie, 
dispune de instalații perfecționa
te de pescuit și prelucrare a peș
telui. de prelucrare a făinii din 
pește și de transport în maga
ziile frigorifice. (Corneliu Ifrim, 
corespondentul „Scînteii").

aproape
„Rarău“

o lună 
a super- 
de 5 000 

Acesta

Ilîe ȘTEFAN
(Continuare în pag. a IV-a)

HUNEDOARA

însemnate cantități 
de cocs peste plan
Siderurgiștii hunedoreni cin- 

. stese cu rezultate deosebite a- 
... propiata sărbătoare națională de 

la 23 August, îndeplinindu-și în 
mod exemplar sarcinile de plan 
și angajamentele asumate în în
trecerea socialistă pe acest an. 
De relevat sint realizările cor
sarilor, care au produs peste 
prevederile planului 8 500 tone 
cocs, 1 200 tone produse chimice, 
2 100 tone produse distilate si 
1,5 tone piese de schimb. Ei au 
obținut aceste depășiri de plan 
in condițiile realizării de econo
mii la cheltuielile de producție 
în valoare de 7,5 milioane lei. 
(Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scânteii").

de dezvoltare dinamică a economiei naționale
Anul 1984, marcat de evenimente 

cu o adîncă rezonantă în conștiința 
întregului nostru popor — aniversa
rea a 40 de ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, anul 
în care va avea loc Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român — este un prilej mi
nunat de a privi cu mîndrie și sa
tisfacție asupra drumului de con
strucție socialistă parcurs de Româ
nia in cele patru decenii care au tre
cut de la istoricul 23 August 1944, 
de a evalua retrospectiv grandioasele 
rezultate obținute în dezvoltarea 
economico-socială a tării.

Unul din domeniile fundamentale 
de activitate, în care poporul nostru 
a repurtat rezultate remarcabile, este 
si cel al investițiilor, prin amplasarea 
rațională, judicioasă a noilor obiec
tive și ritmurile înalte ale investiții
lor asigurîndu-se suportul material 
al creșterii economice în toate ju
dețele tării. Datorită eforturilor con
siderabile făcute de poporul român 
în anii construcției socialiste, pentru 
creșterea susținută a venitului na
tional si alocarea unei părți în
semnate din venitul național în 
scopul dezvoltării. în aceste patru 
decenii și, cu deosebire, după Con
gresul al IX-lea al partidului au fost 
înfăptuite cu consecventă ample pro
grame de investiții. în prezent eco
nomia noastră națională dispunînd 
de o puternică bază tehnico-materia- 
lă în toate ramurile economiei na
ționale, ea concretizindu-se în fon
duri fixe însumînd peste 2 400 mi
liarde lei, dintre care circa 80 la 
sută sint relativ noi. construite în 
ultimele două decenii.

Pentru faptul că într-o perioadă

Nicolae MIHALACHE,
prlm-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

relativ scurtă România s-a transfor
mat din tară căreia unii îi preves
teau un destin eminamente agrar 
într-o țară industrial-agrară, cu o in
dustrie puternică, dinamică și o agri
cultură in plin proces 
zare, pentru faptul 
ticii științifice a 
partidului de alo
care a unei părți 
importante din 
venitul național 
în scopul dezvol
tării se reflectă 
acum în reali
zări deosebite în 
întreaga activita
te economico-so- 
cială, în asigu
rarea progresului 
general al socie
tății, întregul nos
tru popor își ex
primă via recu
noștință față de cel .
ctitor al României moderne, cel care 
cu clarviziune și perspicacitate a 
avut rolul decisiv, determinant, in 
fundamentarea politicii partidului și 
unirea energiilor întregului popor 
pentru înălțarea patriei noastre pe 
culmile înalte ale progresului și civi
lizației socialiste — tovarășul 
Ceaușescu.

în atmosfera de vibrant 
tism, de puternică angajare 
ționară a întregului nostru popor în 
vederea înfăptuirii marilor sarcini 
ale acestui an și pe ansamblul ac-

că
de moderni- 
roadele poli-

care-1 știepe ca

tualului cincinal, comuniștii, oamenii 
muncii din județul Constanța au 
primit cu dragoste fierbinte și 
nețărmurită satisfacție hotărirea a- 
doptată in unanimitate de plenara 
C.C. al P.C.R. cu privire la reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în funcția supre
mă de secretar 
general al_ parti
dului, la ~ 
sul al 
al P.C.R.

în cei .
de ani de activi
tate revoluționa
ră, în anii celei 
mai luminoase e- 
poci a istoriei 
patriei, care are 
ca piatră de ho
tar Congresul al 
IX-lea al partidu
lui și pe care in- 

popor, cu demnitate 
mîndrie_ patriotică, o

August
1944
August
1984

Nicolae
patrio- 
revolu-

O concepție umanistă, revoluționară
asupra

O contribuție majoră adusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu la îmbo
gățirea teoriei și practicii revoluțio
nare o constituie elaborarea unei 
concepții originale cu privire la dia
lectica dezvoltării economico-sociale 
în procesul edificării societății socia
liste, precum și a unei strategii 
profund științifice — adecvată reali
tăților țării noastre — de dezvolta
re multilaterală și armonioasă a ță
rii. în cadrul acestei concepții și 
strategii novatoare, de largă perspec-

Congre-
XIII-lea

peste 50

tregul nostru 
și îndreptățită 
denumește „EPOCA CEAUȘESCU' 
personalitatea genială, eroică a celui 
mai iubit și mai stimat fiu al na
țiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a întipărit pentru tot
deauna in conștiința partidului nos
tru, in inimile tuturor cetățenilor 
României socialiste. în cartea de is
torie a patriei va rămîne pentru tot
deauna, consemnat cu litere de aur. 
numele glorios al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa fundamen
tală, inestimabilă la edificarea so-

cialismului șl comunismului în 
România, la ceea ce este in prezent 
și ceea ce-și propune pentru viitor o 
tară liberă și demnă, un popor har
nic și înzestrat, care iubește deopo
trivă munca, prietenia cu alte po
poare, colaborarea și pacea.

Proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al partidului. Pla
nul național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a tării pe anul 1985, 
celelalte documente supuse dezbate
rii recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
— model de fundamentare și previ
ziune științifică, de dimensionare șl 
corelare realistă a necesităților tării 
cu capacitatea creatoare a clasei 
muncitoare, a întregului popor — 
poartă. Ia fel ca întreaga politică a 
partidului și statului nostru am
prenta puternicei personalități a se
cretarului general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ilustru ginditor comunist, 
tribun revoluționar, sub a cărui con
ducere strălucită poporul nostru a 
dobîndit succese mărețe. Creator al 
unei strategii originale, revoluționa
re. privind construcția economică a 
tării, al concepției profund științi
fice, potrivit căreia
Iismului presupune dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție pe în
treg teritoriul, intr-o concepție uni
tară și de lungă perspectivă", tova
rășul Nicolae Ceaușescu are meritul 
de excepție de a urmări cu exem
plară neodihnă, la fața locului, 
toate județele și localitățile patriei, 
pe baza unui fierbinte și neîntrerupt 
dialog de lucru cu oamenii muncii, 
felul cum se înfăptuiesc programele

„făurirea socia-

(Continuare în pag. a IV-a)

Constelația înnoirilor
omogenizării

tivă, o' opțiune de Însemnătate globa
lă o constituie conceperea și promo
varea dezvoltării economico-sociale 
ca factor de omogenizare socială, 
în condițiile unei diversificări soci
ale și umane creatoare, specifică so
cialismului. O opțiune și un program 
politic, un concept nou în știința 
socială și în teoria socialismului ști
ințific. o strategie unitară a dezvol
tării sociale, un mod original de 
proiectare a structurilor sociale in 
socialism și de alcătuire a edificiu-

sociale Sigur, scriind la Cluj-
Napoca despre Cluj- 
Napoca (orașul ca un 
tărim ce se cuvine me- . 
reu descoperit, pe 
sura neîncetatelor 
metamorfoze), ești 
tat să arunci o 
vire de pe Feleac. De 
fapt, cine s-ar încu
meta să neglijeze a- 
cest punct de obser
vație? O face că
lătorul atras de mi
rajul capitalei 
silvane, o face 
jeanul întors 
să. a făcut-o 
tul : „Iată-ne-n 
la piatra / de pe deal 
Adine în noapte / ni 
se-intinde-mpărătia. I 
Ne-nțelegem doar prin 
șoapte. // In ținutul 
ce-l adulmeci / e ora
șul — jos — în fată 
/.../ Semne dă, dar nu
mai jocul / de lumini, 
sclipiri 
stele să 
geana 
nu-s. nici catedrale. / 

. Calea
vale
Blaga. 
te"), 
feerica priveliște, sur
prinsă la ceasul întîr- 
ziat al serii, se cere 
reprodusă in noi și noi 
copii. Luindu-ne după 
bogata. în 
literatură, 
di care pe 
un punct 
al unui imposibil de 
modificat scenariu, 
dar nu și suficient. O- 
rașul, la dimensiunile 
lui de astăzi, se dez
văluie parcimonios, si 
numai pe străzile lui, 
respirindu-i aerul în 
teritoriile-i vaste. îi 
vei simți deplin fiin
ța, inconfundabila 
pulsație de mare me- . 
tropolă ardeleană.

Sigur, scriind des
pre Clujul actual (și 
ce este Clujul 
fără platformele 
industriale, 
punătoarele 
tiere ce-i 
centrul din 
file ?), ești 
poposești o clipă cu

privirea peste imagi
nea de ieri, de mai 
alaltăieri, pe firul tu
multuoaselor prefaceri 
și, nu in ultimul rind, 
pe cel al istoriei con
strucției de locuințe. 
De fapt, capătul aces
tuia se află in îndepăr
tatul an 1948 și se gă
sește ancorat într-o 
pagină a „Scînteii" 
din 3 aprilie a ace
lui an. Iată laconica 
știre : „Primăria ora
șului Cluj a alocat un 
prim fond de 34 mili
oane lei pentru con
struirea de locuințe

zice legendară, și-a 
căpătat, prin hărnicia 
constructorilor și pa
siunea arhitecților, o 
fizionomie aparte. 
Prin așezarea și struc
tura 
rul reprezintă pentru 
Cluj-Napoca ceea ce 
pentru alte orașe în
seamnă 
dențială. 
moașele 
te ale 
blocuri își 
muncitorii 
treprinderi de pe plat
formele industriale de 
nord și est ale muni
cipiului, peste cupola 
cartierului nesimțin- 
du-se decit adierile c- 
zonate ale Apusenilor 
din apropiere. Astăzi 
spui mănăștiurean și 
ai privilegiul să te re
vendici uriașului con
tingent de muncitori 
care, prin efortul lor, 
au situat de atîtea ori 
Clujul industrial prin
tre primele din țară.

Ar 
trăiești 
să scrii 
in care 
solicite 
tirea, cu atit mai pu
țin să iubești un ata
re oraș. De fapt, a- 
ceste orașe nici nu 
există. Nu e o meta
foră pe care gindul se 
încăpățînează să o 
producă gratuit, aceas
ta a vetrei statornice 
pe solul căreia clădim 
și reclădim 
existenței 
înnodind și 
dind verigi, 
muncii dăruite, ale u- 
nei vii tradiții spiri
tuale. Mai mult ca ori- 
cînd, în febra prefa
cerilor socialiste ora
șul devine o stare a 
spiritului. A aparține 
cu toată ființa unui 
oraș nu înseamnă de
cit a-ți găsi și regăsi 
patria sufletului aici, 
in teritoriile-i privile
giate, încărcate de is
torie și minaîiate de 
respirația semenilor. 
Cluj-Napoca este o 
asemenea constelație 
de vetre.

ma
sate 
ten- 
pri-

lui social, care și-au găsit Încunu
narea strălucită în noua fizionomie 
socială a țării.

Conceptele de „făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate" și 
de „omogenizare socială", strîns în
rudite, fixează in mod strălucit ex
cepționalele contribuții teoretice și 
politico-ideologice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la definirea dru
mului specific al dezvoltării neîn
trerupte a societății noastre pe calea 
socialismului și comunismului. Un 
drum, o strategie care integrează in
tr-un tot multidimensionalitatea și 
echilibrul dezvoltării, diversitatea și 
armonia tuturor componentelor eco
nomice, sociale, politice și spiritua
le ale procesului de dezvoltare.

în gîndirea politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conceptul de 
omogenizare socială desemnează un 
ansamblu de procese sociale de în
semnătate esențială pentru transfor
marea și perfecționarea societății 
noastre socialiste, conturează tendin
țele fundamentale ale evoluției sale 
în viitor. Se cuvine a sublinia 
omogenizarea socială este un 
istoric, ce cuprinde întreaga 
a construirii socialismului 
nismului și, de asemenea, 
de natură macrosocială, 
toate laturile dezvoltării 
noastre, ansamblul structurii și re
lațiilor sociale socialiste. în linii ge
nerale, -omogenizarea poate fi defi
nită ca un proces unitar și stadial 
de dispariție treptată a inegalităților 
sociale și de ștergere a deosebirilor 
sociale esențiale dintre diferitele ti
puri de structuri și comunități so
ciale, cum sint clasele și categoriile 
sociale, satul și orașul, familia, ca și 
din interiorul acestora; dintre acti
vitățile umane fundamentale (munca 
fizică și cea intelectuală, munca a- 
gricolă și industrială, munca de con
ducere și de execuție); de apropiere 
și egalizare a șanselor sociale ale 
oamenilor în ce privește participarea 
lor activă la viața social-politică și 
exprimarea plenară a aptitudinilor 
și capacităților lor creatoare: de for
mare. în perspectiva comunismului, 
a societății unice a oamenilor mun
cii și a personalității umane multi
lateral dezvoltate.

Conceptul de omogenizare socială, 
așa cum a fost formulat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. are in ve
dere, în principal, dialectica relații-

lui, Mănăștiu-

zona rezi- 
Căci în fru- 

apartamen- 
semețelor 

au căminul 
marilor in-

tran- 
clu- 
aca- 
poe- 

sfîrșit

Prof. univ. dr. loan DRAGAN
(Continuare în pag. a III-a)
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ÎNSEMNĂRI

popor 
conferi 

măreție

acest sens, 
această ri- 
Feleac este 
obligatoriu

piramida 
noastre, 
consoli- 

Cele ale

Elena 
pus 

la
So- 

care

adinci 
înnoi-

pe 
în

că 
proces 
epocă 

comu- 
proces

viitoru- 
Mănăș- 
deveni

Această

actual 
sale 
im- 

‘ car-

și libertăți 
naționale.

îndrăznețe, 
ale monu- 
au continui-

fi imposibil să 
intr-un oraș, 
despre un oraș 
nimic, să nu-ti 
spiritul, amin-

și 
un
înglobind
societății

intr-un uriaș 
de luptă, de 
și de muncă a 
amplitudine si- 

România

Laptelui e-n
/.../“. (Lucian 
„Oraș in noap- 
Tentaculara si

fără 
sale 
flanchează 
toate păr- 
tentat să

si focuri : < 
le-atingi cu 

/.../ Turnuri

de Vasile SĂLĂJAN
Monumente ale eroismului in lupta pentru libertatea patriei
O istorie în granit, 

marmură și bronz — 
i monumentele care 

veșnicesc pe tot cu
prinsul patriei erois
mul fără -de seamăn 
al ostașilor români și 
formațiunilor patrio
tice de luptă, al celor 
care, acum 40 de ani, 
prin vitejia lor, au pus 
temelie libertății de 

. azi a tării. Un drum 
cu însemnele gloriei, 
pornind de aici, din 
Capitală — inima și 
creierul revoluției ro
mâne din august 1944
— și încheindu-se o- 
dati cu victoria fina
lă împotriva fascismu
lui, pentru a cărei do- 
bindire au luptat eroic
— alături de glorioasa 
armată sovietică, de 
celelalte forte ale coa
liției antihitleriste —

1 540 000 ostași români,
dintre care 170 000 au 
adus jertfa supremă. 
Țara întreagă a 
răspuns intr-un sin
gur glas și cu o singu
ră voință la chemarea 
Partidului Comunist 

i Român, marele strateg 
al actului revoluțio
nar devenit răscruce 
a istoriei patriei; țara 
întreagă și-a unit pu
terile 
efort 
jertfă 
cărui 
tuează 
locul al patrulea 
tre forțele coaliției 
antihitleriste. Acestor 
lupte și acestor subli-

me jertfe le este în
chinat și Monumen
tul Eroilor Patriei, 
din fața Academiei 
Militare, ■ ale cărui 
personaje-simbol, un 
infanterist, care ridi
că deasupra capului o 
ramură de stejar, un 
aviator și, un marinar, 
reprezintă cele trei 
arme de bază cu care 
armata română a lup
tat in războiul împotri
va Germaniei hitleris- 
te. Ca niște imense pa
gini de piatră ale unei 
istorii a neamului, cele 
două hemicicluri ce 
străjuiesc piedestalul 
statuii evocă cele mai 
însemnate momente ale 
luptei milenare pen
tru neatirnare. pentru 
drepturi 
sociale și

Liniile 
inspirate 
mentului 
tate firească în liniile 
inspirate ale realității 
înconjurătoare; isto
ria desfășurată in am
plele reliefuri este fe
ricit continuată in 
amploarea construcției 
socialiste a Bucu
reștiului de azi. Orașul 
unde „răsare soarele 
pentru toți românii" 
și-a sporit de zeci de 
ori puterea industria
lă in anii libertății și 
tot în acești ani s-au 
construit peste 570 000 
apartamente, au fost 
durate mărețe edificii 
— mîndrie a întregu
lui popor.

Vocația constructi
vă a ctitorilor din is
toria României este 
continuată și înălțată 
de marile ctitorii ale 
prezentului socialist. 
Aici, aproape de Mo
numentul Eroilor Pa
triei, se află locul unde 
— în vara acestui an 
jubiliar — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa 
Ceaușescu au 
trainică temelie 
Casa Republicii și Bu
levardul Victoria 
cialismului, pe 
pergamentul cu litere 
de aur le definește 
drept „mărefe și lumi
noase ctitorii ale aces
tei epoci de 
transformări 
toare, construcții mo
numentale ce vor dăi
nui peste veacuri, ca o 
impresionantă mărtu
rie a voinței locui
torilor Bucureștiului, 
a întregului 
român, de a 
demnitate și 
Capitalei țării, patriei 
noastre socialiste“.

Demnitatea și măre
ția patriei noastre, 
marile ei înfăptuiri 
sub stindardul parti
dului, alcătuiesc — 
laolaltă cu istoria in 
granit, marmură și 
bronz a monumente
lor — cel mai înalt 
omagiu adus de eroii 
de azi ai țării eroilor 
ei dintotdeauna.

muncitorești. Au fost 
întocmite planurile 
pentru 9 clădiri. Fie
care clădire va cu
prinde 8 locuințe". 
Astăzi, aceste blocuri 
țin de domeniul unei 
cronologii sentimenta
le....

în ultimele decenii 
și. mai ales, in ultimii 
ani, Cluj-Napoca s-a 
dezvoltat spectaculos 
ca populație (de la 
122 000 de locuitori în 
1948 la 204 000 în 1970 
și la peste 300 000 in 
prezent) și nu mai pu
țin spectaculos ca spa
ții de locuit. Singur 
Mănăștiurul, puțin lo
cuit cu aproape un de
ceniu în urmă, este 
casă bună pentru 
100 000 de clujeni.
Dacă îi adăugăm foar
te tinerele cartiere : 
Zorilor. Mărăști, Aurel 
Vlaicu, Pata — am
ploarea dezvoltării ur
banistice își capătă a- 
devăratele dimensiuni. 
Pentru Clujul 
lui, imaginea 
tiurului poate 
emblematică.
„secțiune" vestică a o- 
rașului, cartier ridicat 
cu o repeziciune i-am

UN EDIFICIU SOCIAL AL EGALITĂȚII SI ECHITĂȚII, AL DEMNITĂȚII 
Șl UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR (Paginile II—III)
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Privim țara tn lumina Iul august șl-i 

admirăm numeroasele ctitorii. Adevărate 
cetăți de progres și lumină, care îi îm
podobesc chipul mîndru.

Privim țara și, dincolo de mari cita
dele economice, de prestigioase unități 
de învățămînt, cultură, știință, descifrăm 
chipul unei alte mari ctitorii, care le 
unește pe toate acestea și le dă sens, 
finalitate umană. Pentru că o realizare 
economică, oricît de prestigioasă, nu își 
dă întreaga măsură decît dacă se con

vertește intr-o realizare socială, contri
buie într-un mod veritabil la imbunătă- 
țirea vieții oamenilor, este subsumată 
unui proiect uman, social. Este o mîn- 
drie să putem afirma că întreaga noas
tră dezvoltare economică din cei patru
zeci de ani a fost călăuzită de un înalt 
țel politic și uman ; că această dezvol
tare a constituit instrumentul principal 
de înfăptuire a unor profunde opțiuni 
politice și umane. Făurirea unui edificiu 
social al egalității și echității sociale, al

unității întregului popor, al demnității 
și libertății omului - edificiu cu care 
România socialistă se poate astăzi mîn- 
dri - este măreața ctitorie a acestor ani. 
Această realizare de prestigiu adună 
toate marile albii pe care s-au desfă
șurat eforturile noastre în toți acești ani 
și din ea se desfac marile linii de viitor 
vorbind generațiilor ce vin că socialis
mul este, mai întîi de toate, un luminos 
crez politic și social, un mare legămînt 
uman. Forța și tăria lui de aici izvorăsc.

CLASA MUNCITOARE

Ample prefaceri în structura 
socială și de clasă

Direcția principală de acțiune în procesul de 
omogenizare socială a constituit-o înfăptuirea unor 
ample prefaceri în structura socială și de clasă a 
țării. In cei patruzeci de ani care au trecut de la 
eliberare au avut loc transformări revoluționare în

structura de clasă a României, mutații calitative în 
fizionomia claselor, în relațiile dintre acestea, o 
pondere deosebită deținînd CREȘTEREA ROLULUI 
CLASEI MUNCITOARE, CA PRINCIPAL NUCLEU 
AL OMOGENIZĂRII SOCIALE.

MUTAȚII CALITATIVE ÎN STRUCTURA POPULAȚIEI

Populația totală — mil
Populația urbană — mii 

pondere %
Populația rurală — mii 

pondere %

1948 1965 1982
15 872,6 19 027,3 22 477,7

3 713,1 6 417,5 10 872,2
23,4 33,7 48,4

12 159,4 12 609,7 11 605,4
76,6 66,3 51,6

Populația ocupată — mii
In industrie și celelalte ramuri

neagricole — mii
pondere %

In agricultură și silvicultură — mii 
pondere %

© Prima caracteristică a acestei evo
luții este creșterea spectaculoasă a popu
lației ocupate în industrie și celelalte ra
muri neagricole, de la circa 2150 000 în 
1950 la 7 405 000 în 1982, deci cu peste 
5 250 000 persoane, concomitent cu scă
derea celei ocupate în agricultură.

1950 1965 1982
8 377,2 9 684,0 10 428,1

2150,9 4188,7 7 405,6
25,7 43,2 71,0

6 226,3 5 495,3 3 022,5
74,3 56,8 29,0

• Ponderea populației ocupate în in
dustrie și în celelalte ramuri neagricole 
este de 71 la sută din totalul populației 
ocupate. Practic, trei sferturi din populația 
ocupată lucrează în aceste ramuri.

© Populația urbană a crescut cu peste 
7100 000 persoane, fiind în prezent de cir-'ț 
ca 3 ori mai mare.

în perioada 1950-1982 s-au creat 
PESTE 5,4 MILIOANE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Creșterea 
numărului 

personalului 
muncitor 

din industrie
- în mii -

Creșterea 
numărului 
total al 

personalului 
muncitor
— în mii —

• Dacă în 1938, numărul total al munci
torilor era de circa un milion, din care 
472 000 în sectorul industrial, în cele patru 
decenii care au trecut de la eliberare nu
mărul acestora a crescut de peste 6 ori.

• Ponderea muncitorilor în populația 
ocupată a crescut de la 15 la sută în 1950 
la aproape 60 la sută în prezent.

© în prezent, muncitorii reprezintă 80 la 
sută din numărul personalului muncitor, 
fată de 72 la sută în 1965 și 57 la sută în 
1950.

© Peste 90 la sută din sporul întregului 
personal muncitor, în perioada de după 
eliberare, a avut loc pe seama creșterii nu
mărului muncitorilor.

• Cea mai mare pondere în numărul 
total al muncitorilor o au tinerii sub 35 
de ani.

• Circa 84 Ia sută din totalul muncitori
lor sînt calificați, iar în ramurile de vîrf pon
derea acestora depășește 90 la sută.

• Peste 43 la sută din muncitori sînt ab
solvenți ai liceului, școlilor tehnice și pro
fesionale.

© Dintre muncitorii calificați, circa 70 la 
sută au sub 40 de ani, din care 45 la sută 
sub 30 de ani.

© Aproape 50 la sută din totalul munci
torilor industriali lucrează în prezent în in
dustria constructoare de mașini, în indus
tria chimică, metalurgică feroasă, energe
tică, față de numai 27 la sută cît lucrau în 
aceste ramuri în 1950.

© Numărul muncitorilor în agricultură 
a ajuns la sfîrșitul anului 1982 la 460 900 
persoane, ceea ce exercită o importantă 
influență asupra dezvoltării economico- 
sociale a satelor patriei, întărind alianța 
dintre muncitori și țărani, sporind rolul con
ducător al clasei muncitoare ca nucleu al 
sistemului actual al claselor și categorii
lor sociale.

© Potrivit prevederilor, în 1990, munci
torii vor reprezenta 32 la sută din totalul 
populației și peste 70 la sută din totalul 
populației ocupate.

Ponderea muncitorilor 
in populația ocupată

- în procente -

muncitor
- în procente —

ȚĂRĂNIMEA
9

© Ponderea țărănimii în ansamblul 
populației țării a scăzut — odată cu mo
dernizarea agriculturii — de la 78 la sută 
în 1945 la 28,8 la sută în prezent.

© în perioada 1945—1984 au fost con
struite la sate, cu forțe proprii, peste 2 mi
lioane de case, astfel că peste două treimi 
din populația rurală locuiește acum în case 
noi. în aceeași perioadă, din fondurile sta
tului au fost construite peste 100 000 de 
apartamente pentru lucrătorii și specia
liștii de la sate.

© Veniturile lunare nominale nete ale 
țărănimii obținute din munca la C.A.P. și 
din gospodăriile personale, calculate pe o

persoană activă, au crescut de la 495 lei în 
1965 la peste 1 800 lei în prezent.

© Aproape 18 la sută din persoanele 
ocupate în agricultură practică meserii noi 
legate de creșterea gradului de mecani
zare, de ridicarea complexității muncii 
agricole, cum ar fi mecanizatori, combi
ned, zootehniști, mecanici, constructori, 
motopompiști pentru irigații.

© Azi, în mediul rural funcționează: 
12 228 școli generale cu peste 1 700 000 
elevi, 125 licee cu 300 000 elevi, 9 925 gră
dinițe, 7 923 cămine culturale, 4 923 cine
matografe, 11 022 biblioteci.

INTELECTUALITATEA
© Peste 90 la sută din specialiștii cu 

studii superioare au fost pregătiți în peri
oada de după 23 August 1944.

© Numărul cadrelor cu studii superi
oare este azi de circa 8 ori mai mare decît 
în 1950 și de aproape trei ori mai mare de
cît în 1965.

© Creșterea cea mai spectaculoasă au 
înregistrat-o cadrele cu pregătire tehnică 
superioară, datorită creșterii numărului de 
studenți la facultățile de profil. Astfel, dacă 
în anul școlar 1960—1961, numărul studen
ților la facultățile cu profil tehnic ocupa o 
pondere de 42 la sută din totalul studenți

lor, astăzi, ponderea acestora este de 
peste 60 la sută.

© Numărul personalului didactic a cres
cut de la 55 215, în 1938. la 250 000, în 
1982, iar al medicilor, în același interval, de 
la 8 234 la 44 030.

© în 1982, totalul personalului ocupat în 
știință și deservirea științifică se ridica la 
115 500 față de 19 000 în 1950, iar cel din 
învățămînt, cultură și artă număra, în 1982, 
aproape 430 000 față de 191 000, în 1950.
• în unitățile agricole socialiste acti

vează în prezent peste 27 000 de specialiști 
cu studii superioare.

i

i
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întreaga noastră societate este astăzi alcătuită din clase și categorii sociale prietene, stăpîne pe mijloacele 

de producție și pe munca lor. în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate se accentuează 
apropierea acestor clase, a tuturor categoriilor sociale, conlucrarea lor armonioasă, se realizează ștergerea treptată 
a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală, dintre munca agricolă și cea industrială, apropierea 
continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii de la sate de cele de la orașe, omogenizarea tot mai 
pronunțată a nivelului general de civilizație al societății noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCUFILE DE ISTORIE -

Momente grăitoare, care exprimă dialogul fructuos, sistematic purtat de secretarul general al partidului cu oamenii muncii din industrie, agricultură, cercetare, din toate sectoarele vieții economico-sociale, unitatea tuturor 
claselor și categoriilor sociale, a întregului nostru popor în jurul partidului, al iubitului său conducător.

Dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării
© Dacă înainte de eliberare, zone geo

grafice întinse — precum Moldova, Dobro- 
gea și Oltenia — unde locuia aproape 
40 la sută din populația țării, realizau doar
12 la sută din producția industrială a țării,- 
în anul 1982, 1'7 județe (patru diri' Moldova, 
cinci din Muntenia, șase din Transilvania, 
unul din Banat, unul din Dobrogea) reali
zează, fiecare în parte, o producție indus
trială în valoare de peste 20 miliarde lei, 
fată de 9 județe în 1975 și unul singur în 
1965.

© Populația ocupată în ramurile neagri
cole era preponderentă, la începutul ac
tualului cincinal, în 37 de județe, față de
13 județe în 1975 și numai patru județe în 
1965.

® Industria construcțiilor de mașini este 
astăzi) prezentă în toate județele țării, iar 
industria metalurgică în 30 de județe.

O concepție umanistă, revoluționară 
asupra omogenizării sociale

O coordonată esențială a procesului de omoge
nizare socială o constituie repartizarea rațională, pe 
întreg cuprinsul patriei, a forțelor de producție, in
tensificarea ritmului de progres, cu toate bineface
rile sale în planul ridicării standardului de viață.

DINAMICA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE 
A JUDEȚELOR ÎN ANII 1965—1982

1965 1975 1982

Pînă la 5 miliarde lei 31 10 —
5—10 miliarde lei 6 10 10
10—15 miliarde lei 3 7 5
15—20 miliarde lei — 5 9
Peste 20 miliarde lei 1 9 17

• în anul 1965, doar Capitala realiza o 
producție industrială de peste 15 miliarde

lei, pe cînd în 1982 o asemenea producție 
era realizată în 26 județe.

® Dacă în 1965, circa două treimi din 
județe realizau o producție industrială de 
pînă la 5 miliarde, lei, astăzi toate județele 
depășesc această cifră.

® Astăzi, 22 de județe realizează, fie
care în parte, o producție-marfă indus
trială cu mult mai mare decît aceea a 
României anului 1938.

® Dacă în 1938, circa 80 la sută din po
tențialul industrial al țării se afla concen
trat numai în 6 județe, iar 20 nu dispuneau, 
împreună, decît de 6 la sută din totalul fon
durilor fixe ale economiei naționale, la în
ceputul actualului cincinal, 30 de județe 
dispuneau, fiecare în parte, de fonduri fixe 
în valoare de peste 20 miliarde lei, față de 
16 județe în 1975 și de numai un singur 
județ în 1965.

(Urmare din pag. I)

lor de clasă in societatea socialistă. 
Abordind problemele strategice ale 
evoluției structurii sociale și de cla
să. partidul nostru a fixat ca direcție 
fundamentală creșterea ponderii și 
a rolului economic, politic, social 
și cultural al clasei muncitoare in 
cadrul procesului global de transfor
mare calitativă a naturii și fiziono
miei tuturor claselor și categoriilor 
sociale. în acest sens, omogenizarea 
este concepută ca un proces de ex
tindere și întărire a ponderii și ro
lului clasei muncitoare în toate sec
toarele și domeniile vieții economice, 
sociale și politice, de difuziune și 
generalizare treptată la scara în’ 
gli societăți a marilor calități 
virtuți politice revoluționare ale cla
sei muncitoare, a concepției sale des
pre lume, a tabloului de valori filo
zofice, politice și morale ale celei 
mai avansate forțe sociale a lumii.

Industrializarea în ritm rapid a 
tării, cooperativizarea și moderniza
rea agriculturii, a celorlalte ramuri 
și sectoare economice au determinat 
o amplă restructurare a populației 
ocupate, o intensă mobilitate profe
sională. generind creșterea constan
tă și puternică a ponderii clasei 
muncitoare.

Sporirea numerică a clasei mun
citoare este însoțită de ridicarea 
continuă a gradului ei de pregătire 
profesională, științifică si culturală, 
precum și de o serie de schimbări 
structurale rezultate din afirmarea 
revoluției tehnico-știtntifice in conți
nutul și caracterul muncii. Circa 10 
la sută dintre muncitori sint ab
solvenți ai liceului, iar o treime 
s-au format in școli tehnice și pro
fesionale. Școala a devenit astfel 
principala sursă de formare și re
crutare a muncitorilor. Un alt feno
men caracteristic il constituie creș
terea detașamentelor tinere ale mun
citorimii. Tendința predominantă a 
acestor schimbări, care exprimă și 
caracteristica ei de viitor, constă 
într-un accentuat proces de omoge
nizare a clasei muncitoare insesi. 
proces care se bazează pe creșterea 
detașamentelor cu înaltă calificare. 

pe sporirea elementului intelectual 
in conținutul muncii diferitelor sub- 
grupuri muncitorești.

Dialectica creșterii rolului condu
cător al clasei muncitoare se ma
nifestă ca o pirghie esențială în pro
cesul creării, in viitor, a unei noi 
structuri sociale, care tinde, asa cum 
se arată în Programul partidului, 
spre formarea in perspectivă a po
porului muncitor unic, a societății 
fără clase.

Teza cu privire la rolul conducă
tor al clasei muncitoare în revoluția 
și construcția socialistă nu înseamnă 
minimalizarea celorlalte clase și ca
tegorii sociale din țara noastră. O 
preocupare constantă a partidului o 
formează tocmai reliefarea funcțiilor 
și promovarea rolului specific al fie
cărei clase și categorii sociale in o- 
pera de construcție socialistă. în 
acest context, au o însemnătate de
osebită precizările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvolta
rea agriculturii ca ramură prioritară 
a economiei naționale si rolul de
osebit de important al țărănimii în 
raport cu exigentele înfăptuirii noii 
revoluții agrare. Măsurile inițiate de 
conducătorul partidului si statului 
nostru pentru îmbunătățirea struc
turii populației agricole si rurale, 
îndeosebi prin stabilizarea în agri
cultură a unei proporții optime a ti
neretului. arată grija sa permanentă 
pentru dezvoltarea intensă a agricul
turii ca ramură de bază a economiei 
naționale, pentru modernizarea sa
tului și ridicarea gradului său de ci
vilizație, ca factor esențial al pro
cesului de omogenizare socială.

Afirmarea revoluției tehnico-știin- 
țifice în întreaga viață socială con
feră un rol de prim ordin intelec
tualității in procesul de dezvoltare 
economică si omogenizare socială. 
Rolul decisiv al științei si tehnicii 
înaintate in dezvoltarea economico- 
socială. in realizarea unei noi cali
tăți a muncii si vieții oamenilor are 
drept corolar creșterea ponderii, dar 
mai ales a sarcinilor și răspunderilor 
sociale ale intelectualității, cu deose
bire ale celei tehnice.

în procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate are 

loc astfel o modificare continuă a 
structurii societății în sensul apro
pierii treptate între clasa muncitoa
re. țărănime, intelectualitate, in ce 
privește natura lor socială, condi
țiile de muncă si de viață, fizionomia 
lor spirituală.

Societatea noastră a realizat prin
cipiile socialiste de proprietate, de 
muncă si repartiție, creînd astfel ca
drul hotărîtor al înfăptuirii egalită
ții și echității sociale, un statut so
cial egal tuturor oamenilor muncii, 
acela de proprietari, producători și 
beneficiari nemijlociți ai producției 
sociale.

Făcind o analiză pătrunzătoare a 
relației dintre proprietate, muncă, 
repartiție și omogenizarea socială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dez
văluit o serie de contradicții care 
frinează desfășurarea rodnică a pro
cesului de omogenizare socială, cerînd 
înlăturarea unor înțelegeri simpliste, 
în mod deosebit, secretarul general 
al partidului a indicat să se pună 
capăt reprezentărilor eronate despre 
obligativitatea garantării veniturilor 
fără muncă. în numele umanismu
lui ; despre nivelarea veniturilor în 
numele echității si omogenizării so
ciale tendințelor unora de a primi 
totul de la societate si a-i da cit 
mai puțin. Pentru înlăturarea aces
tor anomalii sociale, a fost perfecțio
nat sistemul de repartiție si de retri
buție in sensul legării mai strinse 
a veniturilor de cantitatea si calita
tea muncii fiecăruia, au fost create 
mecanisme sociale pentru întărirea 
calității obiective și a conștiinței oa
menilor muncii de stăpini nemijlo- 
citi ai proprietății socialiste.

O componentă organică a politicii 
românești de dezvoltare multidimen
sională și armonioasă a întregii țări 
o constituie amplasarea rațională a 
forțelor de producție pe teritoriul 
patriei. Se poate spune că repartiza
rea armonioasă a forțelor de produc
ție pe județe si zone, sistematizarea 
rețelei de localități urbane si rurale, 
echilibrarea teritorială a procesul'^ 
de urbanizare formează o direcție 
fundamentală în politica economică 
și socială, menită să promoveze pro
cesul de omogenizare socială. Această 
opțiune este cu atit mai importantă 

cu cît la noi. ca si în multe alte țări, 
au existat puternice disparități eco
nomico-sociale zonale sub raportul 
potențialului productiv și al nivelului 
dezvoltării economico-sociale.

Producția pe locuitor la nivelul 
județelor — indicatorul principal al 
repartizării teritoriale a forțelor de 
producție în actualul cincinal — re
prezintă o profundă contribuție no
vatoare inițiată cu clarviziune de se
cretarul general al partidului în pla
nificarea teritorială si evaluarea po
tențialului economic al județelor 
țării.

în actualul cincinal s-a accentuat 
dinamica apropierii județelor după 
producția globală pe locuitor, fiecare 
județ urmînd să ajungă la o pro
ducție globală de cel puțin 70 000 lei 
pe locuitor și la un grad de ocupare 
a forței de muncă de minimum 400 
de persoane la o mie de locuitori.

Din factori ai reproducerii si per
petuării inegalităților și disparități- 
lor sociale — cum era în trecut — 
școala, știința și cultura, factori pri
mordiali ai dezvoltării în epoca noas
tră. au dobîndit în societatea socia
listă un rol maior in înfăptuirea 
principiului afirmării tuturor catego
riilor sociale. în dezvoltarea multila
terală a personalității tuturor oame
nilor muncii.

Școala, magistral definită de to
varășul Nicolae Ceausescu ca izvor 
de cultură și factor de civilizație. îsl 
realizează la noi plenar vocația so- 
cial-umanistă. oferind tuturor șanse 
de formare și dezvoltare, de partici
pare activă și afirmare socială. Drep
tul la educație pentru toți, fără nici 
o discriminare, este una dintre cele 
mai strălucite realități ale României 
socialiste. Un sfert din totalul popu
lației tării se află într-o formă sau 
alta de învățămînt. Cu patruzeci de 
ani în urmă, trei din patru cetățeni 
ai tării nu aveau ..parte de carte". 
Generalizarea invătămîntului obliga
toriu de 10 ani. gratuitatea școlari
zării pe toate treptele invătămîntu
lui. perspectiva generalizării pregă
tirii liceale, dezvoltarea puternică a 
invătămintului profesional, a celui 
superior. modernizarea întregului 
invătămint. calitatea pregătirii tine
retului pentru muncă si pentru via

tă, repartizarea echitabilă a unită
ților școlare pe tot cuprinsul țării, 
atit la orașe cît și la sate, situează 
România în rindul țărilor cu cei mai 
avansați indici de școlarizare.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. omogenizarea se mani
festă ca un proces complex si con
tradictoriu ce se corelează organic 
cu acela al diversificării sociale în 
sfera muncii, activităților sociale, as
pirațiilor si preferințelor umane, al 
individualităților creatoare. fiind 
respinse orice tendințe de uniformi
zare socială și umană. „Trebuie să 
existe deplină claritate : nu ne pro
punem și nu ne putem propune uni
formizarea omului. Aceasta ar fi 
o absurditate, un nonsens — pre
cizează tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Noi acționăm pentru formarea unui 
om de omenie. Urmărim crearea 
condițiilor celor mai propice ca omul 
să se poată manifesta plenar în toa
te domeniile vieții sociale, fiecare cu 
capacitățile, personalitatea si felul 
său de a fi. în spiritul comun în
tregii societăți, al dragostei de drep
tate și adevăr, al curajului si cinstei, 
al simplității, al hotărîrii de a lucra 
împreună cu semenii săi pentru fe
ricirea proprie pentru fericirea în
tregii societăți1’.

In politica dezvoltării economico- 
sociale, în procesul adîncirii si per
fecționării democratismului societății 
noastre socialiste, partidul a luat in 
considerare necesitatea asigurării 
unui echilibru dinamic între omoge
nizare. diferențiere si diversitate so
cială. ca o condiție esențială a dina
mismului economic și social, a întă
ririi coeziunii națiunii noastre.

Impresionantul consens național, 
exprimarea voinței unanime a parti
dului și poporului ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit 
la Congresul al XIII-lea in suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. este ea însăși o impunătoare 
dovadă a coeziunii societății si na
țiunii noastre, a unității și angajării 
revoluționare a întregului popor, a 
tuturor fiilor tării. în jurul ilustru
lui conducător al partidului si statu
lui. a forței si trăiniciei societății 
noastre socialiste.

Creșterea nivelului de trai, 
înfăptuirea principiilor 

socialiste de repartiție
c - r - Procesul de omogenizare socială implică deopotrivă, creș

terea permanentă a nivelului de trai, apropierea gradului de 
cultură și civilizație, înfăptuirea principiilor socialiste de repar
tiție — hotărîtoare în realizarea egalității și echității sociale.

® Retribuția medie netă a personalului munci
tor a sporit de la 377 lei lunar în 1950 la 1 028 lei în 
1965 și la 2 925 lei în prezent — adică de aproape 
nouă ori.

® Prin majorarea retribuțiilor s-a urmărit și 
realizarea unui raport echitabil între retribuțiile ma
xime și cele minime. Astfel, acest raport s-a dimi
nuat de la circa 23 de ori în anul 1950 la circa 5,5 ori 
în 1975, raport care se menține și astăzi, el asigu- 
rînd diferențierea corespunzătoare între ramuri și 
activități, cointeresarea materială, aplicarea în viață 
a principiilor eticii și echității socialiste.

® Procesul de reducere a diferențelor dintre 
categorii sociale, de apropiere simțitoare a condiții
lor de viață este puternic ilustrat și de următoarea 
situație : dacă în 1955 doar una din 8 familii avea 
aparat de radio, una din 446 familii — aspirator, una 
din 625 familii — mașină de spălat și numai una 
din 1 562 familii — autoturism, astăzi una din două 
familii are televizor, aparat de radio și frigider, două 
din cinci familii au mașină de spălat rufe, una din 
cinci familii are aspirator, una din zece familii are 
autoturism.

© Astăzi, datorită fondurilor masive alocate de 
stat, peste 81 la sută din populație locuiește în 
case noi.

® Au apărut și sînt în continuă extindere loca
litățile agroindustriale, în care se îmbină armonios 
elemente ale activității industriale cu cele agrare, 
ale civilizației de tip urban cu cea de tip rural.

Ridicarea nivelului 
de instruire și educație
O componentă esențială a procesului de omogenizare so

cială o constituie ridicarea nivelului general de instruire a 
populației, asigurarea unui grad de cultură tot mai înalt pen
tru toți cetățenii țării.

® Populația școlară a anului 1983—1934 este 
de peste 3 ori mai mare decît cea din 1938—1939 
și reprezintă 25,1 la sută din populația țării.

© Din anul școlar 1974—1975 s-a generalizat 
învățămîntul obligatoriu de 10 ani, ceea ce asigură 
un nivel ridicat de instruire și educație tuturor 
viitorilor cetățeni.

® în anul școlar 1983—1984, față de 1938— 
1939, numărul elevilor din licee, școli profesionale 
și școli de maiștri a sporit de peste 16 ori. iar numă
rul studenților a crescut de la 26 489 la 174 042.

® Dacă în 1938, la 10 000 de locuitori reveneau 
1 067 elevi și 17 studenți, astăzi la 10 000 de locuitori 
revin 2 000 elevi și 81 studenți.
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CULTURILE DE VARA—strinse cu grijă!
RECOLTAREA COLTURILOR DE TOAMNĂ - temeinic pregătită!

Spre deosebire de alți ani, datori
tă evoluției vremii, în acest an exis
tă o anumită întirziere în dezvolta
rea culturilor, ceea ce a determinat 
începerea mai tirzie a recoltării ce
realelor păioase, situație ce se 
repeta _ și la culesul culturilor 
toamnă. Este cît se poate de evident 
că, în aceste condiții, diferite lucrări 
se vor suprapune, oamenii muncii 
din agricultură avînd sarcina ca in
tr-un timp mai scurt să stringă și să 
depoziteze întreaga recoltă și, tot
odată, să pregătească temeinic și să 
pună baze solide recoltei viitoare de 
cereale păioase. De la o zi la alta, 
volumul lucrărilor este în continuă 
creștere ; concomitent cu stringerea 
grabnică a griului de pe ultimele su
prafețe, acum se desfășoară pe un 
front larg recoltarea celorlalte culturi 
de vară — orzoaica de primăvară, 
ovăzul, fasolea în ogor propriu, inul 
pentru ulei șl cel pentru fibră, le
gumele și fructele, iar în curînd va 
începe și culesul florii-soarelui. 
Toate acestea pun în evidentă con
cluzia că, pentru executarea la timp 
șl in cele mai bune condiții a aces
tui mare volum de lucrări, în fie
care unitate agricolă sînt necesare 
masuri energice pentru organizarea 
și mai temeinică a muncii, pină in 
cele mai mici amănunte, pentru mo
bilizarea puternică a oamenilor mun
cii din agricultură și a tuturor lo
cuitorilor de la sate.

Dealtfel, din analiza stadiului exe
cutării lucrărilor agricole, efectuată 
în recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., des
fășurată sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, se desprinde ideea ma
joră că este în interesul oamenilor 
muncii din agricultură, al întregului 
popor, ca eforturile materiale și de 
muncă depuse pentru obținerea re
coltei din acest an să fie dublate

va 
de

acum de preocuparea stăruitoare 
pentru stringerea la timp și fără 
pierderi a producției, transportarea 
și depozitarea acesteia cu maximă 
răspundere, spre a se asigura buna 
aprovizionare a populației și satis
facerea celorlalte necesități ale eco
nomiei naționale. Pornind de la a- 
ceste cerințe, in ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a

pe 150 000 hectare, ceea ce reprezin
tă 6 la sută din suprafața cultivată. 
Cele mai mari suprafețe sint locali
zate in județele Botoșani, Neamț. 
Mureș, Suceava, Cluj. Brașov, Co- 
vasna și Harghita. Este absolut ne
cesar ca, prin utilizarea din plin a 
combinelor și a timpului de lucru, 
secerișul griului să se termine cît 
mai repede cu putință și în aceste

@ Secerișul griului trebuie încheiat grabnic în toate 
județele ® Livrarea integrală la fondul de stat a tuturor 
cantităților de cereale prevăzute — sarcină de mare răspun
dere pentru fiecare unitate agricolă ® Puternică mobilizare 
a forțelor pentru intensificarea recoltării fasolei, legumelor, 
inului pentru ulei și fibră și a celorlalte culturi de vară 
® încă de acum, în toate județele și în toate unitățile agri
cole să fie luate măsuri ferme pentru stringerea la timp și 
depozitarea corespunzătoare a culturilor de toamnă.

accentuat faptul că, în această pe
rioadă, esențial este ca toate forțele 
umane din agricultură și toate mij
loacele mecanice disponibile să fie 
concentrate în două direcții priori
tare : incheierea neîntîrziată a sece
rișului griului și intensificarea recol
tării celorlalte culturi de vară, pre
cum și pregătirea de pe acum. în cele 
mai bune condiții, a recoltării și de
pozitării culturilor de toamnă.

Sarcina la zi cea mai urgentă în 
momentul de față o constituie înche
ierea cît mai rapidă a recoltării griu
lui pe toate suprafețele de pe care 
acesta nu a fost adunat. Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că. în seara zilei de 12 au
gust, mai rămăsese de strins griul de

iudete. spre a se evita orice pier
deri de recoltă. Concomitent cu ur
gentarea recoltării, este de cea mai 
mare importantă ca în toate unități
le agricole să se manifeste o preocu
pare susținută pentru livrarea tu
turor cantităților de grîne contracta
te la fondul de stat. Această cerin
ță se pune cu atît mai mult cu cit 
în unele județe, deși secerișul griu
lui s-a încheiat de mai multe zile, 
totuși există mari rămîneri în urmă 
in ce privește onorarea contractelor 
încheiate cu statul. Or, trebuie să se 
înțeleagă temeinic, cu toată clarita
tea, că livrarea integrală a cantități
lor de griu prevăzute a fi valorifi
cate la fondul de stat reprezintă o 
sarcină de mare răspundere pentru

Ritmurile susținute ale investițiilor
UN TABLOU CONCLUDENT, CONVINGĂTOR

® In anul 40 al libertății patriei a fost 
inaugurată opera monumentală a întregului 
popor - CANALUL DUNĂRE-MAREA NEA
GRĂ, MĂREAȚA CTITORIE A „EPOCII 
CEAUȘESCU".

® Județul Constanța a realizat în perioada 
1966-1983 un volum de investiții de peste 170 
MILIARDE LEI, DE PESTE 12 ORI MAI MARE 
decît volumul investițiilor din perioada 
1950-1965. _

® In perioada 1981—1985 județului i s-au 
alocat investiții de 100 miliarde lei, urmînd a fi 
puse în funcțiune peste 600 de obiective și ca
pacități economico-sociale.

® In anul 1983 a fost realizat un volum de 
investiții de peste 22,5 miliarde lei, cel mai 
mare din istoria județului, aproape tot atît cît 
investițiile din întregul cincinal 1971—1975.

»»

® In unitățile de construcții lucrează peste 
40 000 de oameni ai muncii, din care mai mult 
de 11 000 sînt membri ai Partidului Comunist 
Român.

® In cincinalul 1986-1990 urmează să fie 
pusă în funcțiune Centrala nuclearo-electricâ 
de la Cernavodă, să fie dat în folosință noul 
Canal Poarta Albă-Midia Năvodari, să creas
că considerabil traficul portuar prin con
struirea porturilor Constanța Sud, Cernavodă, 
Medgidia, Basarabi și Midia. Se va trece la 
exploatarea zăcămintelor de țiței din platfor
ma continentală românească a Mării Negre.

® Au fost IRIGATE 380,3 MII DE HECTARE, 
urmînd ca acțiunea de amenajare a irigațiilor 
pe întreaga 
fie încheiată

suprafață arabilă a județului să 
în timpul cel mai scurt posibil.

toate unitățile agricole, care trebuie 
îndeplinită în mod exemplar, de a- 
ceasta clepinzînd nemijlocit constitui
rea fondului de produse pentru buna 
aprovizionare a populației cu produ
se agroalimentare și a industriei cu 
materii prime.

Tot în aceste zile, o atenție deose
bită trebuie acordată strîngerii la 
timp și fără pierderi a celorlalte cul
turi de vară, cum sînt fasolea și alte 
legume, inul pentru ulei și cel pentru 
fibră și alte produse. Stadiul execu
tării acestor lucrări — pină în seara 

. zilei de 12 august, fasolea in ogor 
propriu a fost strînsă de pe 40 la 
sută din suprafața cultivată, inul 
pentru ulei — de pe 66 la sută, inul 
pentru fibră — de pe 47 la sută
— denotă existența unei anumite în- 
tîrzieri fată de etapa in care ne a- 
flăm, ceea ce impune ca și la recol
tarea acestor culturi să se asigure 
o mai mare mobilizare de forte u- 
mane și de mijloace mecanice, astl’el 
incit întreaga producție să fie strin- 
să cît mai repede și depozitată in 
bune condiții. în mod deosebit se 
pune problema recoltării fasolei ime
diat ce a ajuns la maturitate, întrucît 
orice întirziere a culesului acestei 
culturi provoacă pierderi mari de 
producție. în acest sens este de re
marcat și, mai ales, de urmat ex
periența unităților agricole din ju
dețele Dolj, Ialomița, Brăila, Con
stanța, Olt și Călărași, care în scurt 
timp au strins fasolea de pe 52—85 la 
sută din suprafețele cultivate.

După cum s-a subliniat cu preg
nanță la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., este necesar ca în toate ju
dețele, in toate unitățile agricole, să 
fie luate, încă de pe acum, toate mă
surile ce se impun pentru stringerea 
la timp și depozitarea corespunzătoa
re a tuturor culturilor de toamnă. 
Aceasta reprezintă o sarcină cu ■ atit 
mai importantă, cu cit anul acesta
— după cum s-a apreciat la ședința 
Comitetului Politic Executiv — sint 
întrunite condiții pentru a se obține 
o recoltă bună și Ia culturile de 
toamnă — porumb, floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr, precum și la celelal
te culturi. Iată de ce, acum, cind ne 
mai despart puține zile de începerea 
recoltării florii-soarelui, prima cultu
ră de toamnă care ajunge mai repe
de Ia maturitate, în fiecare județ Și 
in fiecare unitate agricolă cultiva
toare trebuie urgentate lucrările de 
pregătire a întregului parc de mij
loace mecanice folosite la recoltare, 
precum 
spațiilor 
tiei. De 
este ca, 
nice existente și a participării 
cules a tuturor locuitorilor ele la sate, 
în toate unitățile agricole să se sta
bilească; grafice de recoltare; care-să' 
prevadă ; retdizarea unor viteze zil
nice-de lucru la nivelul maxim al . 
posibilităților, astfel incit toate cul
turile de toamnă să fie strînse în- 
tr-un timp cit mai scurt, spre a se 
preîntîmpina orice pierderi de pro
ducție.

Oamenii muncii din agricultură se 
află, așadar, într-o perioadă de vîrf 
a lucrărilor agricole, cind fiecare zi. 
fiecare oră sînt decisive pentru strîn- 

a 
te- 
de

și cele privind asigurarea 
pentru depozitarea produc- 
cea mai mare importantă 
pe baza mijloacelor meca- 

la

(Urmare din pag. I) la

Manifestări omagiale
dedicate zilei de 23 August

Simpozion organizai de Comitetul foștilor luptători 
și veteranilor de război împotriva fascismului

Luni au avut loc In Capitală lu
crările simpozionului „Revoluția 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, moment crucial în is
toria poporului român", manifes
tare organizată de Comitetul foș
tilor luptători si veteranilor de 
război împotriva fascismului în 
cinstea celei de-a 40-a aniversări 
a sărbătorii noastre naționale.

Au participat foști luptători, 
nerali. ofițeri și subofițeri in

„Participantii la simpozion

ge- 
re-

au

rezervă și retragere, membri din 
gărzile patriotice, membri ai de
tașamentelor de pregătire pentru 
apărarea patriei, utecisti.

Intr-o atmosferă de puternică vi
brație patriotică, a fost adresată o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor armate, in care se spune :

dat încă o dată o emoționantă ex
presie sentimentelor tuturor foștilor luptători si veteranilor de război 
împotriva fascismului, de neasemuită bucurie cu care este susținută Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie cu privire la realegerea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de către Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist Român in înalta funcție de secretar 
general al partidului, văzind in această istorică opțiune chezășia sigură 
a infăptuirii cutezătoarelor programe de înflorire a României, de creș
tere permanentă a prestigiului ei international, de întărire a capacității 
de apărare a patriei.

Vă rugăm să ne permiteți si cu acest prilej să dăm glas simtămin- 
telor de aleasă stimă si profundă recunoștință ne care foștii luptători 
și veteranii de război împotriva fascismului Ie nutresc fată de dum
neavoastră. conducătorul încercat si intelept al poporului român, ge
nial strateg revoluționar, erou national al României, de a cărui pro
digioasă activitate, desfășurată în slujba intereselor supreme ale națiunii 
noastre, sînt indisolubil legate istoricele realizări cu care întreaga tară 
se prezintă la cea de-a 40-a aniversare a libertății sale.

Excepționalele dumneavoastră calități de clarvăzător conducător de 
partid si de stat, de revoluționar si patriot înflăcărat v-au impus pen
tru totdeauna în conștiința generală ca marele ctitor al noii Românii, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi. foștii 
luptători si veteranii de război împotriva fascismului, sintem ostași 
devotați ai patriei si partidului, gata în orice moment ca împreună cu 
întregul popor să apărăm cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, 
independenta si suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica So- 

\ cialistă România".

• Simpozionul organizat de Co
mandamentul Marinei Militare a 
reliefat semnificațiile istoricului 
act revoluționar din August 1944. 
rolul determinant al Partidului Co
munist Român in organizarea și 
conducerea mișcării de rezistentă 
antifascistă din țara noastră, 
contribuția armatei noastre la in- 
frîngerea Germaniei naziste, ac
țiunile ostașilor marinari, 
formațiunilor patriotice din Do- 
brogea si din zonele limitrofe 
Dunării pentru anihilarea forțelor 
terestre și navale hitleriste. pen
tru asigurarea transporturilor ma
ritime si fluviale. Au fost relevate, 
de asemenea, profundele înnoiri 
cunoscute de marina noastră în 
anii socialismului, cu deosebire 
după istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, aportul hotărîtoi- al to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea prezentă și de perspec
tivă a marinei românești.

ale

• Numeroase manifestări oma
giale se desfășoară. în aceste zile, 
și în localitățile județului MARA
MUREȘ. Astfel. Clubul tineretului 
din Baia Mare a găzduit expune
rea intitulată „Jertfa, și munca 
înaintașilor la temelia înfăptuirilor 
noastre de azi", iar la întreprin
derile băimărene „Faimar" și 
„Maratex" a avut loc simpozionul 
„Istoria unei zile eroice — 23
August 1944", prilej cu care au fost 
evocate momente semnificative din 
epopeea eliberării patriei, eroismul 
maselor populare. conduse de 
partidul comunist, pentru a asi
gura independenta si suveranitatea 
țării, mersul ei victorios pe calea 
revoluției și construcției socialiste, i 
_____________________________ y

Adunări festive cu prilejul „Zilei
Cu prilejul „Zilei minerului", la 

Hunedoara. Deva și Baraolt au avut 
loc adunări festive.

într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică angajare patriotică, partici
pantii au adresat telegrame C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, prin care se exprimă sentimen
tele de profundă stimă și recunoștin
ță față de conducătorul partidului și 
statului nostru, fiul cel mai iubit al

minerul de onoare al tă- 
grija și atenția deosebită 
acordă oamenilor muncii 

ramură

poporului, 
rii. pentru 
pe care o 
din această importantă ramură a 
economiei naționale, creșterii con
tinue a bunăstării lor materiale și 
spirituale.

în telegrame se dă glas deplinei 
aprobări față de hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XIII-lea, în înalta func
ție de secretar general al partidului, 
și este exprimată convingerea fermă

(Urmare din pag. I)

în fiecare întreprindere la nivelui 
maxim al posibilităților. Pentru 
aceasta se impune intensificarea, in 
continuare, a acțiunilor privind me
canizarea și automatizarea procese
lor de fabricație, folosirea deplină 
a forței de muncă, a mașinilor și in— 

. stalațiilor. perfecționarea organiză
rii producției și a muncii. întărirea .

minerului”
că aceasta constituie chezășia sigură 
a mersului nostru înainte pe drumul 
construirii socialismului și comunis
mului. Totodată. în telegrame se ex
primă hotărirea minerilor de 
tîmpina 
zări cea 
voluției 
țională. 
listă și 
partidului, de a-și spori 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin pentru a da tă
rii cît mai mult cărbune.

a in- 
cu noi și importante reali- 
de-a 40-a aniversare a re
de eliberare socială și na- 
ant.ifascistă și antiimperia- 
Congresul al XIII-lea al 

eforturile

stabilite, cum se acționează pentru 
ridicarea economico-socială a tutu
ror județelor și localităților patriei, 
pentru progresul armonios și echili
brat al tuturor zonelor, pentru bună
starea și civilizația tuturor cetățeni
lor patriei.

Tot ceea ce s-a construit pină in 
prezent în județul Constanța, tot 
ceea ce prevăd planurile noastre de 
viitor. în lumina unor programe de 
investiții cutezătoare, elaborate și 
aprobate sub impulsul și cu contri
buția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. poartă amprenta 
inconfundabilă a gindirii si acțiunii 
sale revoluționare, a grijii sale 
neslăbite pentru înfăptuirea Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Ne este proaspăt în me
morie evenimentul sărbătoresc al 
inaugurării de către secretarul gene
ral al partidului, președintele _țării. 
împreună cu 
Ceaușescu, a 
dioase construcții 
ră monumentală a 
tru popor, Canalul 
rea Neagră, 
rii, 
tru, măreață 
CEAUȘESCU". în anul 40 al libertă
ții patriei, reprezintă o ilustrare vie 
a aplicării in viată a tezei de inesti
mabilă valoare teoretică si practică 
formulată de conducătorul partidu
lui și statului nostru cu privire la 
accelerarea procesului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor tării.

Ritmul înalt al investițiilor, corn-, 
ponentă esențială a politicii științifi
ce a partidului și statului nostru, se 
reflectă cu putere în dezvoltarea eco
nomico-socială fără precedent a ju
dețului Constanta, în progresele în
registrate mai ales in anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. Este elocvent. în i 
sens, faptul că județul nostru a 
lizat, în perioada 1966—1983, un 
lum de investiții de peste 170 
liarde lei. adică de peste 12 ori 
mult decît volumul investițiilor 
lizate in perioada 1950—1965. Com
parativ cu cincinalul anterior, in pe
rioada 1981—1985, județului i s-au 
alocat investiții în valoare de circa 
100 miliarde lei. cu aproape 35 la 
sută mai mult, numai în această eta
pă urmînd a fi puse în funcțiune 
peste 600 de obiective și capacități 
economico-sociale.

Harta economică a județului Con
stanța. grădină înfloritoare a Româ
niei socialiste, se prezintă la a 40-a 
aniversare a eliberării, la apropiatul 
eveniment istoric — Congresul al 
XIII-lea al partidului — cu un bilanț 
bogat de realizări. în baza vastului 
program de investiții pe care-1 avem, 
a prețioaselor indicații si orientări 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul numeroaselor vizite de 
lucru întreprinse împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu pe șantierele 
de construcții. în unități industriale 
si agricole, pe litoralul nostru se 
construiesc în prezent, in marile uni
tăți de la Constanta și Mangalia,

Noua
prin mijlocul 

ctitorie

Elena 
gran- 
ope-

tovarășa 
celei mal 

socialiste, 
Întregului nos- 
Dunăre — Ma- 

cale a Dună- 
județului nos- 

a „EPOCII

acest 
rea- 

1 vo- 
i mi- 
i mai 
rea-

nave de mare tonaj, s-a înălțat 
Năvodari o veritabilă perlă a petro
chimiei românești, se produc pen
tru economia națională stofe și în
grășăminte chimice, mobilă și pro
duse alimentare, materiale de con
strucții și multe altele. Cu platfor
mele sale industriale, cu combinatele 
industriale ale Medgidiei și Năvoda- 
riului. cu noile sale porturi, județul 
Constanța realizează in prezent o 
producție anuală industrială in va
loare de aproape 30 miliarde lei.

Este de la sine înțeles că fără o 
politică consecventă de puternică 
industrializare a tării, desfășurată 
pe baza amplelor programe de in
vestiții. agricultura județului Con
stanta, ca dealtfel a întregii țări, că
reia i s-a dezvoltat și modernizat 
considerabil baza materială, n-ar fi 
înregistrat progresele de pină acum, 
n-ar putea aspira la realizarea unor 
producții mereu superioare, sigure 
și stabile. Trecerea în revistă a do
tării actuale a agriculturii județului 
cu tractoare (in 1965 — 4 952. in 1984 
— 8 691). cu combțne (în 1950 — 28; 
1965 — 4 175, din care doar 47 auto
propulsate, iar in 1984 — 4 095. toate 
autopropulsate), cu avioane autouti- 

efectuează tratamente 
a 

efectuate 
hectare, de dese-

litare care 
chimice pe 400 000 de hectare, 
programelor de irigații, 
pe 380,3 mii 
cări si combatere a eroziunii solului, 
care ' au cuprins și cuprind in con
tinuare multe zeci de mii de hecta
re — ilustrează puternica înrîurire a 
industrializării asupra dezvoltării și 
modernizării agriculturii noastre. Să 
adăugăm, de asemenea, faptul că 
prin importante investiții agrozoo
tehnice au fost construite moderne 
complexe zootehnice pentru crește
rea si ingrăsarea porcinelor, ingră- 
șătorii de taurine și complexe pentru 
vaci cu lapte, pentru creșterea ovi
nelor. toate totalizind sute de mii de 
locuri (capete), că au fost puse în 
funcțiune întreprinderi de prelucra
re a nutrețurilor combinate la Ovi- 
diu și Poarta Albă, s-au construit 
multe obiective in industria alimen
tară. s-ui dezvoltat si modernizat 
stațiunile și institutele de cercetări 
din agricultură care se află pe teri
toriul județului.

Proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al partidului cu 
privire la viitorul cincinal, ca și pro
iectul planului de dezvoltare econo
mico-socială in anul viitor, elaborate 
in spiritul gindirii profund științifi
ce, revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. al cerințelor și 
exigentelor pe care secretarul gene
ral al partidului le-a imprimat con
tinuu în dezvoltarea vieții economi
co-sociale, asigurind înaintarea fer
mă a patriei pe drumul edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pun în fata comitetului ju
dețean de partid sarcini de înaltă 
răspundere. în cincinalul 1986—1990, 
în județul nostru urmează să fie 
pusă în funcțiune Centrala nuclea- 
ro-electrică de la Cernavodă, să fie 
dat în folosință noul Canal Poarta 
Albă—Midia Năvodari, să crească 
considerabil traficul portuar prin 
construirea porturilor Constanta Sud,

a

Medgidia, Basarabi și 
treacă la exploatarea 

de țiței din 
românească

platforma 
a Mării

fost tra-
Ceaușescu

Cernavodă. 
Midia, să se 
zăcămintelor 
continentală 
Negre.

Sarcini deosebite ne-au 
sate de tovarășul Nicolae 
cu prilejul vizitelor de lucru din vara 
aceasta in unități agricole din jude
țul nostru. Chiar in momentele cind 
se interesa îndeaproape de stadiul 
de vegetație al culturilor, de per
spectivele recoltelor din acest an. am 
Înțeles că privea mult mai departe, 
dindu-ne indicații extrem de clare 
pentru ceea ce trebuie să întreprin
dem în vederea folosirii cit mai ju
dicioase și depline a potențialului 
productiv al pămînt.ului in anii vii
tori.

Avînd in vedere că în unitățile de 
construcții care participă la realiza
rea amplului program de investiții 
al județului lucrează peste 40 000 de 
oameni ai muncii, din care mai mult 
de 11 000 sint membri de partid, vor 
fi întreprinse acțiuni complexe pen
tru perfectionarea activității politi- 
co-organizatorice și cultural-educa
tive. pentru creșterea rolului con
ducător al; organelor și organizațiilor 
de partid, pentru implicarea mai fer
mă a acestora in munca și viata con
structorilor. in tot ceea ce tine de 
aplicarea unor tehnologii moderne 
de muncă., de reducere a consumuri
lor de materiale și a termenelor de 
execuție, de gospodărire a șantiere
lor și realizarea unor lucrări de bună 
calitate. Una din preocupările prio
ritare ale comitetului județean, a ce
lorlalte organizații de partid si con
siliilor oamenilor muncii este gene
ralizarea experienței înaintate a unor 
unități și subunități de antrepriză, 
așa incit toti constructorii — cei care 
in anul trecut au realizat un volum 
de investiții de peste 22,5 miliarde 
lei. cel mai mare din istoria județu
lui. adică aoroape tot atit cit s-a rea
lizat in întregul cincinal 1971—1975 
— să-șl poată înfăptui. în intimpi- 
narea marilor evenimente ale aces
tui an, angajamentul de a depăși 
nivelul din anul 1983.

Avem toate posibilitățile pentru 
realizarea la termen, in cele mai 
bune condiții, a vastului program de 
investiții ai județului Constanța, care 
reflectă cu elocventă grija deosebită 
a partidului, a secretarului său ge
neral, pentru ridicarea potențialului 
economic al acestei zone, pentru 
creșterea bunăstării și civilizației ce
lor ce muncesc.

Reinvestirea. în funcția supremă 
de secretar genera’l al partidului, la 
apropiatul forum al comuniștilor ro
mâni. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care întruchipează în cel 
mai inalt grad calitățile de eminent 
conducător politic și 
triot și revoluționar 
prezintă pentru toti 
stănteni. pentru toti 
de pe aceste însorite și prospere ți
nuturi chezășia cea mai sigură a în
făptuirii în continuare cu deplin suc
ces a Programului partidului, a ho- 
tărîrilor istorice pe care Ie va adop
ta cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

de stat, de pa- 
înflăcărat, re- 

comuniștii con- 
oamenii muncii

gerea neîntîrziată, fără pierderi 
culturilor de vară și pregătirea 
meinică a recoltării culturilor 
toamnă. Tocmai de aceea, in spiri
tul sarcinilor subliniate, la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., organele și 
organizațiile de partid au datoria să 
desfășoare o intensă muncă politică 
și organizatorică pentru mobilizarea 
și întărirea răspunderii în muncă a 
mecanizatorilor, cooperatorilor, spe
cialiștilor, a tuturor locuitorilor de 
la sate, spre a se asigura pretutin
deni desfășurarea în condiții cît mai 
bune a recoltării șl depozitării pro
ducției la toate culturile.

Aurel PAPAJMUC

O nostalgie senină tra
versează ultimele volume 
ale poetului MIHAI NE
GULESCU, autor de cali
grafii lirice în care dese
nului diafan, șoaptei, suri- 
sului, murmurului li se a- 
sociază sugestii plastice de 
un cromatism estompat, 
stins : trăsături ale unui li
ric tradiționalist în sufletul 
căruia vatra străveche, bul
gărele de pămint, „drumul 
spre casă", vița de vie. 
coarnele plugului etc. sînt 
simbolurile recurente ale 
rădăcinilor ce-1 leagă de 
un spațiu anume. In buna 
tradiție a liricii românești, 
casa, plutind în amintire, 
este simbolul tutelar și ea 
denumește acel cult al ori
ginii. al statorniciei si uniy 
tații ființei noastre. Ea se 
vede evocată, nu fără anu
me înfiorări pillatiene, ca 
o făptură mitică în care 
locuim și care, totodată, 
ne locuiește, oriunde am 
fi ajuns : „De mult visa
te, iute părăsite / sînt 
case unde au crescut co
pii ; / sint case-n munții 
nezăriți sau munții / că
rora înșine le sintem 
fii. // Sint case albe, gal
bene, bătrine, / au incă 
suflet sub tavanul lor / și-n 
viscolirea timpului — tă
ciune / mocnit, sint casele 
iernind in dor. // Cu pofți 
închise, mai păstrează-n 
gene / un fir de joc, un ris 
înstrăinat ; / Și-s vinovate 
casele că ne-au lăsat / să 
alergăm spre soartă și poe
me. // Zidiri de taină, pen
tru cel ce vine / sint sem
nul că in ele s-au născut ! 
copii ce mult prea iute au 
crescut ! și-s risipiți acuma 
prin mulțime // de ginduri 
și de aminări / copii ce simt 
și-acum întotdeauna / eurn 
doar o casă, numai una / 
e leagănul ocrotitor de 
peste zări". Peregrin ca Uli- 
se pe „drumuri întretăiate

Mihal Negulescu : Dru
mul spre casă. Editura „E- 
minescu"

Corneliu Șerban : Prin 
timp suind — Editura „Al
batros"

Ion Prunoiu : Sub fald 
de tricolor — Editura
Scrisul românesc"

materiale și energetice. Important 
este ca toate aceste posibilități să 
fie valorificate deplin, cu înaltă 
răspundere. A realiza Integral pro
ducția fizică planificată. în condițiile 
reducerii cit mai substanțiale a con
sumurilor materiale și energetice. în
seamnă a asigura noi posibilități de 
satisfacere pe un plan superior a 
cerințelor economiei naționale . e 
fabrica..produse, nu numai cu para- 
rixai îhaiți. la nivelul celor mai biifie ‘ 
realizări pe plan internațional. în
seamnă a valorifica superior resur
sele materiale și energetice de care 
dispune țara noastră. înseamnă a ri
dica necontenit gradul de competi
tivitate al produselor românești pe 
piața externă. înseamnă a asigura 
participarea mai activă și mai efi
cientă a tării noastre la schimbul 
mondial de valori materiale. Sînt 
argumente concrete care pledează 
pentru o și mai puternică mobilizare 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor stabilite de conducerea 
partidului în acest domeniu, pentru 
realizarea riguroasă a programelor 
și sarcinilor de plan pe anul 
privind reducerea consumurilor 
teriale și energetice — obiectiv 
îi privește, în egală măsură, pe 
oamenii muncii și a cărui înfăptuire 
este in beneficiul tuturor.

Cu deplin temei se poate afirma că 
unul dintre factorii esențiali ai mo
dernizării și dezvoltării intensive a 
economiei naționale în etapa actua

<• ordinii și. disciplinei, ridicarea. ■ grar î metri• tehnici, ci'și: economici meretli' 
dului de pregătire tehnică și.prdfe-. 
sională a personalului muncitor.

Cu aceeași stăruință și răspundere 
este nevoie să acționeze colectivele 
de oameni ai muncii din întreprin
deri pentru Încadrarea riguroasă în 
consumurile planificate de materii 
prime, materiale, energie și com
bustibil. pentru 
lorificarea unor 
diminuare a 
Aceasta este, la 
tre cele mai importante sarcini eco
nomice care trebuie să se situeze în 
centrul preocupărilor fiecărui colec
tiv de întreprindere, tuturor organe
lor și organizațiilor de 
tratelor și ministerelor, 
evident pentru oricine 
procent de reducere a 
materiale de producție 
cu un spor substantial de venit na
tional — sursa trainică a dezvoltării 
economiei naționale, a creșterii bu
năstării Întregului popor.

Desigur. în fiecare întreprindere 
există importante posibilități de re
ducere in continuare a consumurilor

identificarea și va- 
noi posibilități de 
acestor consumuri, 
ora actuală, una din-

partid, cen- 
Este, astăzi, 
că fiecare 
cheltuielilor 
echivalează

1984 
ma- 
care 
toți

lă. ai creșterii eficienței economice îl 
constituie ridicarea continuă a nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor. Dispunem și în acest domeniu 
de un program de largă perspectivă, 
program care, printre altele, preve
de ca în acest an toate produsele 
destinate exportului să se situeze la 
nivel mondial. Este o sarcină de 

a , . mare. însemnătate, pentru a cărei In- 
făptuire este, necesară o acțiune stă- ;. 
ruitOăre. convergentă din partea 
tuturor celor care — la planșetă sail ' i 
în producție — își pun „semnătura" - 
pe un reper, o piesă, un subansam- 
blu sau produs finit. Nici un mo
ment nu trebuie să se piardă din ve
dere că ridicarea continuă a calită
ții produselor. înnoirea și moderni
zarea rapidă a acestora reprezintă 
una din cele mai importante forma 
de materializare a capacității de 
creație, a spiritului de răspundere 
și atitudinii socialiste față de muncă 
ale tuturor oamenilor muncii.

Răspunzi nd chemării însufletitcare 
adresate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. in recenta sa 
ședință, de a face totul pentru a în
cheia planul pe acest an cu rezultate 
cît mai însemnate, 
duiesc să dea. 
bun ca putere 
tiativă șl spirit gospodăresc pen
tru a întimpina marea noastră săr
bătoare națională de la 23 August 
și Congresul al XIII-lea al partidu
lui cu rezultate superioare în creș
terea si modernizarea producției. în 
sporirea eficientei întregii activități 
economice.

tot 
de

ei se 
ce au 
muncă.

vapo- 
navi- 
suflet 
rămi- 
măcar

de culori / năluci. / 
roase punți", poetul 
ghează purtind in 
Ithaca lui către care 
ne veșnic o cale sau
nostalgia drumului, a eter
nei reîntoarceri. Și nu 
există drum mai sigur și 
mai drept către acest veș
nic „leagăn ocrotitor" decît 
acela care trece prin inima 
lui: al iubirii. al-'credinței 
in legea morală, al dato
riei față de locul unde 
ne-am născut. „Pentru a 
prinde acest drum / îți tre
buie frînghii de soare și 
fum ?“ — se întreabă poe
tul, cu o retorică melanco-

in cel ce sint și mă redai 
puterii / de-a traversa nă
vodul ars al verii / spre 
cei ce mă culeg cu ochii 
mari. // Albaștrii ochi de
parte peste mare / azur 
împrumutând reflexul lor ; l 
cu ochii lor eu însumi vă
zător, / alerg să fiu o sin
gură suflare".

O stare de jubilatie festi
vă. de intensă seninătate 
sufletească transmit și poe
mele lui CORNELIU ȘER- 
BAN, un „labișian" in care 
se prelungește tonalitatea 
juvenilă din 
biri". Inima poetului 
în ritm solemn, la ceas

„primele iu- 
bate 
săr-

cu tot ce știe el mai bun 
avea. // Trecut, prezent și 
ziua care vine / ființa mi-o 
cuprinseră firesc — / Vre
melnicele omenești destine 
prin tine nemurirea și-o 
trăiesc. // Ce-ți datorăm 
se-așează mai presus / de 
tot ce stringe veacul sub 
peceți / Un semn doar de 
iubire-i de adus : / Prino
sul nesfirșirilor de vieți". 
Ceea ce impresionează cu 
deosebire în versurile Iui 
Corneliu Șerban este măr
turisirea deschisă, cu o 
mindrie sincer declarată, a 
confiscării spiritului său de 
o virstă unică : „Oare ar

Sub fald de tricolor
(Volume de lirica patriotică)

lie. „îți trebuie gindul cu
rat și înfrigurată / dragos
tea ta, zbuciumul incă o 
dată / al puterii de-a fi 
și-a visa / pe bătrinul cu
prins / că nimeni nu-i orb 
și nimeni invins. / Drumul 
să-l prinzi iți trebuie legi / 
și chei de iubire să le-nțe- 
legi, / iți trebuie casa spre 
care alergi / cu pașii în
tregi și timplele-ntregi / 
prin care tresare și prinde 
putere / credință. Sau pa
timă, sau înviere. / Pe 
drumul spre casă, fără cu- 
vînt, / a fi gindul curat al 
unui / bulgăre de pămint". 
Poet al pâmintului natal, al 
casei, al „leagănului ocro
titor", Mihai Negulescu este 
și un delicat cintăret al ză
rilor senine, aurorale, îm
prăștiind un fericit opti
mism copilăros : „Din ochi 
— la zări, un singur necu
prins / un singur necuprins 
in pleoape. / Pe firul tău 
mereu a fi aproape / de 
ei, năvod de arșiți am în
vins. // Dă-i omului cre
dința lui de drum / egal in 
fața drumului spre casă / 
cu fericirea lumii — si il 
lasă / să simtă tot ce e 
al lui acum. // Tu, calea 
mea frumoasă, cum răsări /

bătoresc : „Ceas sărbăto
resc al Țării, urci ecoul ne
muririi, / plaiul românesc 
in straie de lumină-nveș- 
mintindu-l, / imn de slavă 
crești in piepturi cu pece
tea bucuriei, / și-adunind 
vuiri de glasuri, intr-un 
singur glas rostești : / Co
munist ,„ ...’
semnul veșnicei iubiri, / 
Patrie, 
dragostei nemărginite !“. 
Versuri ritmate energic, 
din coloană, par desprinse 
și rezumate din codul mo
ral al tînărului revoluționar 
din cunoscuta poezie a lui 
Nicolae Labiș : „Urcăm 
spre inalt cutezătoare frun
te, / cum tinerețea anilor 
ne-o cere, / dar visul nos
tru are legi severe : / Să 
nu ne-adoarmă mulțumiri 
mărunte, ! să nu ne-mbete 
scunde bucurii, 
lor să le golim 
Să ne anime 
grava / vibrație 
lor vii, / să nu 
sufletele lava / pustietoarei 
liniști cenușii". „Cîntece 
vii", angajamente patetice 
închină poetul patriei :
„Temei și zare ne rămii 
mereu. / adine de vrere și 
inalt de stea — / Spre tine 
se îndreaptă gindul meu /

ela-
am

partid. primește

primește semnul

/ tristeți- 
otrava... / 
totdeauna 
a cintece- 
ne stingă

putea vreo virstă să existe 
/ mai plină de avint și 
musețe / ca tinerețea 
bătrinețe / a purelor 
nuri uteciste ? // Eu
trăit-o și o port in mine, / 
oră de oră, da, și an 
an, 1 sub aripă de 
diafan, / către 
care, iată, vine... // O, nu-n- 
cercind invidii și regrete / 
rostesc acum acest modest 
poem / ci, dimpotrivă, pen
tru ca să chem, / clipe 
de-azur ce viața mi le 
dete !“ Versurile captează 
in conținutul și tonul lor 
aceste „clipe de azur", 
simbolul unei prelungite 
plenitudini juvenile. Poet 
al unicei vîrste, Corneliu 
Șerban găsește în elanuri
le ei puterea firească de a 
cinta cu simplitate emoțio
nantă : „Nu preamăresc, 
nu laud, ci vin cu simpli
tate I rostind urarea caldă 
a insului de rind / ce-ntii 
și-ntii de toate dorește să
nătate / celui ce drag 
și-aproape ni-i tuturor și-n 
gind // Cuvintele se-arată 
puține și stingace / pen
tru-a putea cuprinde in- 
treaga-ne iubire... / El 
fericirea tării o vrea in tot 
ce face / și țara ii urează, 
la rindu-i: Fericire ! I

de 
cintec 

ninsoarea

...Un cintec peste vreme 
urcind ecouri vii / se-nal- 
ță azi in inimi, vibrind săr
bătorește / slăvit fie po
porul ce are — asemeni fii, 
/ , slăvit partidul care ase
meni oameni crește 1“

Un cintec simplu „Sub 
fald de tricolor" dedică și 
ION PRUNOIU, muncitor 
la „Electroputere" Craiova, 
patriei și partidului, celei 
de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă : „E 
un ținut in suflet și-n vis 
un timp minune... / Duc 
drumurile toate spre Co
munism ! — ne spune / din 
nou, in marș, Partidul. Din 
veac și pin’ acum / Noi 
ne-am croit cu Țara, spre 
zări inalte, drum // Și nu 
numai 
florini, 
pentru 
diți ca 
înroșește piatra spre 
zu-i alb de nea. / La 
dul scăpărării scinteilor din 
ea. H Cu versul se forează, 
cu cintecul se sapă / Așa 
cum raza zilei, dintr-un iz
vor de apă / își face sfre- 
del către adincuri; I iar de 
preț I E că eroii inșiși în
cep a-și fi poeți // De-mi 
incrustez din versul aces
ta un pridvor / în veșnicul 
albastru de dincolo de nori 
I E ca din piscu-acela să 
pot vedea mai bine / în a- 
nul care trece, și-n anul 
care vine. / Să duc, spre 
munte vestea, s-o duc in 
șesuri. jos, / cu-o clipă mai 
devreme din Timpul ’nalt, 
frumos / Din care-n dem
nitate privește un po
por — / Din Comunism 
privește, din mândrul Vii
tor !“ 
noiu, 
este 
bil :

A

in versuri să t.e-n- 
vrem. Țară, / 
muncă sintem 
pe-o comoară

Ci 
clă- 

I Se 
mie- 
gîn-

Muncitorul Ion Pru- 
bun

și un ...
„Singele eroilor

versificator, 
poet nota

ți 
putrezit demult / pe elm
pul de luptă / numai su
doarea / care ne năpădește 
/ la amintirea lui / ne stră
lucește pe frunți — / sub
stanță ideală / pentru lă- 
cuirea medaliilor", scrie în- 
tr-o foarte frumoasă poe
zie („Restaurator de anti
chități").

C. STANESCU



SClNTEIA — marți 14 august 1984 PAGINA 5

I

• I •eiZI

A apărut in limba franceză, în colecția 
„Din gindirea social-politică a președintelui României"

NICOLAE CEAUSESCU 
Artă și literatură

EDITURA POLITICA

Cronic
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Kemal Siddique, noul ambasador 
al Republicii Singapore in Republica

Socialistă România, in vederea a- 
propiatei prezentări a scrisorilor de 
acreditare.

_ încheierea Jocurilor^ Olimpice de vară 1984

Laurii olimpici pe fruntea sportului românesc
e 94 de sportivi români din lotul celor 127 care au participat la Olimpiadă poartă pe piept 
medalii obținute în probele individuale sau pe echipe © Un clasament, neoficial, situează repre
zentativa olimpică a României - cu 20 medalii de aur și un total de 53 medalii ~ pe locul al doilea

pe națiuni • Numărul mare de medalii de aur cucerit de români reflectă calitatea înaltă a evoluției sportivilor noștri, 
evoluție care a îneîntat publicul, pe spectatori și telespectatori, ca și pe numeroșii specialiști ® Agențiile interna
ționale de presă, ca și ziariștii de specialitate sportivă au comentat elogios, pe întreg parcursul Jocurilor Olimpice, 

strălucita evoluție a reprezentanților României

ADUNARI-BILANJ CU PRILEJUL „ZILEI BRIGADIERILOR"
Duminică, 12 august, cu prilejul 

„Zilei brigadierilor", la Șantierul na
tional al tineretului de la Canalul 
Poarta Albă — Midia — Năvodari 
s-a desfășurat o adunare-bilant a 
activității desfășurate de brigadierii 
acestui nou șantier al tineretului or
ganizat la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Au fost prezenti tineri brigadieri, 
cadre ale Uniunii Tineretului Comu
nist. reprezentanți ai unor instituții 
centrale și întreprinderi antrepriză 
de constructii-montaj, ai altor uni
tăți economice, foști brigadieri.

La adunare au participat tovarășii 
Nicu Ceaușescu. prim-secretar al Co
mitetului Centrai al U.T.C.. Nicolae 
Mihalache, prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C.R., 
Vasile Bulucea, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor.

Manifestarea a evidențiat faptul că 
■ărbătorirea. pentru prima dată, a 
„Zilei brigadierilor" reprezintă do
vada elocventă a prețuirii depline pe 
care partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. întrea
ga noastră societate o acordă muncii 
pline de abnegație desfășurate de ti
neri. sub flacăra mereu vie a roman
tismului revoluționar, pentru reali
zarea unor importante obiective cu
prinse în programele de dezvoltare 
a economiei naționale. Infătisind 
realizările obținute pînă in prezent, 
brigadierii Șantierului national al ti
neretului de la Canalul Poarta Albă 
— Midia — Năvodari s-au angajat 
ea, in cinstea Congresului al XIII- 
lea al partidului, să finalizeze lucră
rile de excavatii Pe tronsonul ce le-a

i

„Decada cărții românești"
Luni a început in întreaga țară 

„Decada cărții românești", manifes
tare înscrisă în amplul program de 
acțiuni consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă si celui de-al XIII- 
Jea Congres al partidului.

Programul decadei cuprinde pre
zentarea unor volume semnificative 
pentru producția editorială româ
nească, organizarea unor simpozioa
ne și mese rotunde. întîlniri ale ci
titorilor cu scriitori și editori, me
nite ;să contribuie la o largă popu
larizare și difuzare a, noutăților edi
toriale ale anului. Pînă Ia 22_âuȘușt/- 
în întreprinderi, instituții, biblioteci, 
școli, cămine culturale, se vor des
chide expoziții tematice reunind 
ultimele apariții în domeniul lite
raturii social-politice. științifice, 
tehnice, beletristice, de artă. Un ac
cent deosebit se va pune pe larga 
popularizare și difuzare a documen
telor de partid, a operelor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. apărute în

tv
15,00 Telex
15,05 Cîntec de laudă în August.
13,25 Ecran de vacanță — Desene ani

mate
13,35 Coordonate pakistaneze — docu

mentar
15,50 Laureat! al Festivalului național 

„Cîntarea României"

vremea
Institutul de meteorologie șt hidrolo

ge comunică timpul probabil pentru 
zilele de 15, 16 și 17 august. în țară : 
Vremea va fi în general instabilă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea șt ca
racter de aversă, însoțite de descărcări

DE LA
Opțiunea de a păstra la C.E.C. 

economiile bănești personale este 
un deziderat si un drept exclusiv al 
fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui 
lucru. Opțiunea aceasta strict indi
viduală este stimulată și de nu
meroasele drepturi si avantaje pe 
care Casa de Economii și Consem- 
natiuni le asigură tuturor depună
torilor — economisirea la C.E.C. 
constituind astfel un mijloc efi
cient nu numai de păstrare a eco
nomiilor bănești personale, dar și 
dș sporire necontenită a acestora, 
prin dobinzile si ciștigurile acorda
te de C.E.C.

— Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C.. titularii depu
nerilor sau persoanele împuterni
cite de aceștia puțind solicita ori- 
cînd restituirea totală sau parțială 
a sumelor depuse.

— Sumele păstrate la C.E.C., do
binzile și ciștigurile atribuite, pre
cum și transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sint scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire în 
favoarea a cel mult două persoa
ne. care pot efectua operații de 
depuneri, restituiri sau lichidări 
din soldul instrumentului de eco- 

fost încredințat la acest nou si im
portant obiectiv al economiei națio
nale, care. împreună cu alte gran
dioase realizări, se constituie în re
pere inconfundabile ale „Epocii 
Ceaușescu", cea mai înfloritoare pe
rioadă din istoria multimilenară a 
patriei.

în cadrul adunării au fost inminate 
distincții unor brigadieri fruntași, al
tor cadre care s-au remarcat in ac
tivitatea desfășurată pe șantierele 
tineretului.

în încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Nicu Ceaușescu. prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, care, după ce s-a 
referit la semnificațiile sărbătoririi 
„Zilei brigadierilor" și la rezultatele 
obținute de tinerii brigadieri în cin
stea marii noastre sărbători naționa
le de la 23 August, a prezentat sar
cinile importante ce revin tinerilor 
brigadieri. întregului tineret al pa
triei, de a participa, pe toate marile 
șantiere ale tării, la dezvoltarea tot 
mai puternică a economiei noastre 
naționale, in scopul creșterii, pe 
această bază, a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, pen
tru afirmarea tot mai puternică în 
lume a unei Românii independente 
si prospere, care-si făurește cu pro
priile forțe destinul său socialist și 
comunist.

★
Cu prilejul „Zilei brigadierilor", 

duminică, au fost organizate adu- 
nări-bilant in toate șantierele națio
nale ale tineretului deschise Ia 
obiectivele importante de investiții 
de pe întreg cuprinsul patriei. în in
dustria extractivă, în sectorul ener
getic și în agricultură.

(Agerpres)

monumentala serie „România pe 
drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate", contri
buție creatoare la dezvoltarea teoriei 
și practicii construcției socialiste din 
patria noastră, exemplu de abordare 
revoluționară a problemelor dezvol
tării social-politice. ideologice. în 
condițiile vieții contemporane.

Deschiderea festivă la nivel repu
blican a „Decadei cărții românești" 
a avut loc la Biblioteca centrală 
universitară din București. prin 
simpozionul „Cartea românească — 
mijloc important de educație multi
laterală. revoluționaf-patridtică a 
oamenilor muncii" și’,,prin inaugura-, 
rea . unei expoziții de. carte, pe ace
eași temă. Acțiuni similare s-au des
fășurat la Biblioteca centrală uni
versitară din Cluj-Napoca si la 
Biblioteca „V. A. Urechea" din 
Galați.

La Alba Iulia, Baia Mare. Buzău. 
Botoșani. Deva, Pitești. Piatra 
Neamț. Iași. Tîrgu Mureș se vor or
ganiza saloane ale cărții. (Agerpres)

16,00 Universul femeilor.
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sub 

semnul anului jubiliar
20,20 Actualitatea in economie
20,35 Marea epopee revoluționară. 23 

August 1944 — puternic răsunet în 
inimile poporului român, larg ecou 
internațional

20:55 Un cîntec pentru țara mea — mu
zică ușoară

21,10 Teatru TV (color). „Proba — la 
ora 20" de ștefan Berciu. Premie
ră pe țară.

22,15 Telejurnal (parțial color) 

electrice, îndeosebi în nordul șl estul 
țării. La altitudinea de peste 1 800 me
tri, condițiile meteorologice vor fi fa
vorabile precipitațiilor șl sub formă 
de lapovlță. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări locale pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
6 și 16 grade, izolat mai coborîte* * în 
estul Transilvaniei, iar cele maxime în
tre 18 și 28 de grade. Pe alocuri, di
mineața, se va produce ceață.

• Salutări de la Aglgea : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" 1 VICTO
RIA (16 23 79) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.
• Punga cu libelule : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.
• Cu tine viata e frumoasă — 9;
11,15; 13,30: 15,45: 18. Tinerețea pa
triei, tinerețea noastră — 20 : LU
MINA (14 74 16).
• Clopote de toamnă — 9; 10,45;

C. E. C.
nomisire respectiv. Clauza de îm
puternicire este valabilă numai pe 
timpul vieții titularului.

— După decesul titularului, de 
soldul economiilor pot beneficia 
persoanele indicate de acesta prin 
dispoziția testamentară. în cazul 
în care titularul nu a introdus dis
poziția testamentară, sumele se 
restituie moștenitorilor legali sau 
testamentari ai titularului pe baza 
și in limitele stabilite prin certi
ficatul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate de
punerile ulterioară' pe acest libret 
sint supuse condiției inițiale.

— Sumele depuse sint purtătoare 
de dobinzi ori ciștiguri in bani, 
obiecte sau excursii. Ciștigurile se 
acordă prin trageri la sorti lunare 
sau trimestriale.

— Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună după cum cred de 
cuviință, timp nelimitat, de sumele 
depuse, legea asigurînd imprescrip
tibilitatea acestora. De aceeași dis
poziție legală beneficiază și dobin
zile. precum și ciștigurile obținute. 
Datorită acestui fapt, dobinzile șl 
ciștigurile pot fi încasate, ca si de
punerile. oricind de depunători.

S-a încheiat încă o ediție — cea 
de-a XXIII-a — a Jocurilor Olimpi
ce de vară, manifestarea polisportivă 
cea mai de seamă a timpurilor noas
tre.

Delegația noastră olimpică, toți 
sportivii și toti antrenorii lor au 
luat parte la jocuri în spiritul ge
neroaselor idei ale președintelui 
tării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Noi vedem in parti
ciparea la competițiile internaționale 
un mijloc important de dezvoltare a 
prieteniei și colaborării tineretului 
nostru cu tineretul din celelalte țări, 
dc adîncire a cunoașterii si înțele
gerii reciproce intre popoare. De 
aceea, trebuie să facem totul pentru 
ca activitatea sportivă ce o desfă
șurăm pe plan mondial să reflecte 
nemijlocit politica de pace, înțelege
re si colaborare a partidului si sta
tului nostru, eforturile României so
cialiste de a contribui la instaurarea 
unor relații noi si a unei ordini noi 
în viata internațională. Ia făurirea 
unei lumi mai bune si mai drepte".

Cei 127 de sportivi români, pre
gătiți de 12 federații de specialitate, 
au concurat la Jocurile 'Olimpice 
de vară 1984 cu ambiție si înflăcă
rare patriotică pentru gloria culori
lor tării, obtinînd cel mai mare 
succes din istoria participării noas
tre la olimpiade, demonstrind. tot
odată, că reprezintă una dintre cele 
mai importante forte din sportul 
mondial contemporan.

Sportivii noștri au cucerit me
dalii la toate disciplinele la care 
au luat parte. în total 53 de medalii 
— 20 de aur, 16 de argint și 17 de 
bronz 1

Cu acest rezultat foarte bun. de
legația României ocupă locul al doi
lea in clasamentul, neoficial, pe 
medalii al J.O. 1984 — un loc de 
frunte, plin de prestigiu, depășind 
reprezentativele multor națiuni cu 
palmares olimpic foarte bogat si cu 
vechi tradiții sportive. Intr-un în
treg ciclu olimpic, vreme de patru 
ani, numeroși sportivi români, in- 
struiti de cei mai buni tehnicieni, 
au lucrat cu multă perseverentă si 
dăruire, multe mii de ore, astfel 
incit să se prezinte la marea între
cere un număr cit mai mare de 
concurenți valoroși, in cit mai multe 
ramuri, și care să ocupe cit mai 
multe poziții fruntașe. Mulțimea 
amatorilor de sport din tară constată 
cu multă satisfacție, astăzi. Ia în
cheierea Jocurilor Olimpice 1984, că 
reprezentanții României au răspuns 
încrederii ce le-a fost acordată si au 
reprezentat cu cinste culorile patriei.

De douăzeci de ori s-a intonat 
Imnul de stat al României lâ- are
nele .Olimpiadei '84. de douăzeci de 
ori tricolorul nostru a fost înăltat 
pe catargul cel mai de sus ! Zecile 
de titluri și medalii olimpice ciobi n- 
dite de reprezentanții noștri consti
tuie o reflectare strălucitoare a 
propășirii sportului in perioada cea 
mai fertilă de dezvoltare multilate
rală a României — „EI’OCA 
NICOLAE CEAUȘESCU" ! Politica 
de îndelungată perspectivă in pri
vința conceperii și sprijinirii miș
cării sportive din tara noastră i-a 
creat acesteia cel mai propice cadru

Ultima probă a concursului olim
pic de atletism, mult așteptata cursă 
de maraton, s-a încheiat cu victoria 
unuia dintre favoriti. atletul portu
ghez Carlos Lopes, cronometrat pe 
clasica distantă de 42,195 km în 
2h09’21”, timp ce constituie un nou 
record olimpie. Medaliile de argint 
si de bronz au fost cucerite de ir
landezul John Treacy — 2h09’56’’ și, 
respectiv, englezul Charle Spedding 
— 2h09’58”.

La începutul cursei s-a detașat 
olandezul Gerrard Nijboer. dar după 
o jumătate de oră a fost aiuns de 
plutonul impulsionat de tanzanianul 
Juma Ikangaa.

După 25 de km. în frunte se afla 
un grup de 11 concurenți. printre 
care Dopes. Treacy. Spedding, Ikan
gaa. Robert de Castella (Australia), 
Takeshi So (Japonia) și Joseph Nzau

LOS ANGELES 13 (Agerpres). — 
Pe stadionul „Memorial Coliseum" 
din Los Angeles, in prezenta a peste 
90 000 de spectatori, a avut loc, du
minică seara, festivitatea de închi
dere a celei de-a 23-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară. întrecere 
tradițională a sportului mondial, ce 
a reunit sportivi și sportive din 140 
de țări.

După cum este cunoscut. România 
a fost reprezentată la actuala ediție 
a Jocurilor Olimpice de o delegație

Din comentariile agențiilor internaționale de presă
U. P. I. : „România — înaintea unor țări cu vechi tradiții sportive"

în comentariile agențiilor Inter
nationale de presă transmise după 
încheierea celei de-a 23-a edifii a 
Jocurilor Olimpice de vară de la 
Los Angeles este subliniată. între 
altele, performanța sportivilor ro
mâni, care, participînd cu o dele
gație restrînsă la numai 13 ramuri 
sportive din cele 23 înscrise in 
program, au obținut 20 de medalii 
de aur. 16 de argint și 17 de bronz, 
situindu-se pe un loc fruntaș intre 
cele 140 de țări participante la 
Jocuri. 

de evoluție spre marea perfor
mantă. In această epocă de mari 
izbinzi sub stindardul partidului au 
apărut in sport scoli românești cu 
înalt ■ prestigiu international. în 
gimnastica feminină. în caiac-canos 
și canotaj academic, in lupte, hal
tere si în alte ramuri. Centrele de 
pregătire in gimnastica feminină, 
cum sint „Cetatea Deva" si „C.S.S. 
Onești", au devenit modele metodo
logice mondiale ; de faimă interna
țională se bucură bazele nautice de 
la lacurile Snagov și Vidraru, care 
au produs multe generații de cam
pioni ; centrele polisportive de la 
„23 August" București si de la 
Piatra Arsă au inspirat organizațiile 
sportive din alte țări să-și adap
teze pregătirea olimpică după exem
plele românești.

Crește mereu autoritatea școlii ro
mânești de gimnastică feminină, 
acea școală deschizătoare de dru
muri prin inegalabila Nadia Comă- 
neci, sportiva nr. 1 din istoria 
acestei ramuri atît de spectacu
loase și populare. La Olimpiada '84, 
urmașele Nadiei s-au comportat de 
nota 10. cucerind pentru prima oară 
titlul pe echipe, stabilind si prima
tul numărului de medalii de aur — 
nu mai puțin de cinci 1 — precum 
șl pe acela al cuceririi de către două 
sportive românce a două medalii dc 
aur la același aparat. Cu multă 
plăcere și mindrie transcriem încă 
o dată numele componentelor admi
rabilei echipe a României — Eca- 
terina Szabo. Simona Păuca. Lavinia 
Agache. Laura Cutina. Mihaela Stă- 
nulet. Cristina Grigoraș — și ale 
merituoșilor antrenori Adrian Go- 
reac. Maria Florescu-Cosma si Octa
vian Belu.

Cu aceeași satisfacție, subliniem 
succesele reprezentantelor noastre — 
zece medalii, dintre care trei de aur 
— cîștigate pe tărîmul atletismului, 
unul dintre principalele sporturi o- 
limpice. Nu a dezmințit așteptările 
deținătoarea recordului mondial la 
săritura în lungime, extraordinara 
atletă româncă Anișoara Cușmir- 
Stanciu. care a cucerit detașat me
dalia de aur si titlul olimpic al pro
bei. Printr-o frumoasă si dîrză luptă 
sportivă, au determinat să se înalte 
tricolorul românesc pe cel mai înalt 
catarg alergătoarele Doina Melinte 
(800 m) și Maricica Puică (3 000 
m), contribuția lor fiind mare la 
întregirea palmaresului de zece me
dalii — cel mai bun palmares olim
pic al atletismului nostru.

Pe linia cunoscută, a prezentelor 
de prestigiu la olimpiade, s-au situat 
luptătorii noștri. — campioni prin. Ion 
praica_,.și,.VasRe Andrei —cu.pn.ț.o- 
tâl -de’ șase medalii, precum și re
prezentanții noștri in probele de 
canoe și caiac, in frunte cu renumi- 
ții Ivan Patzaichin și Toma Simio- 
nov. medaliați încă o dată cu aur, 
și tot cu aur medaliate fiind com
ponentele caiacului 4 Agafia Con
stantin, Nastasia Ionescu, Tecla Ma
rinescu și Maria Ștefan. Să mai re
marcăm că Ivan Patzaichin — recu
noscut drept cel mai mare canoist 
din toate timpurile — care, partici- 
pînd la cinci ediții ale Olimpiadei, a 
ciștigat patru titluri de campion 
olimpic, și-a îndeplinit cu brio anga

Rezultate din ultima zi a întrecerilor olimpice
(Kenya) — toti înregistrați cu 
lhl7’îl”. In timp ce americanul Al
berto Salazar, deținătorul celei mai 
bune performante mondiale — 
2h08’13”. a trecut cu o întîrziere de 
45 de secunde. Vin aplauzele celor 
90 000 de spectatori prezenti in tri
bunele stadionului „Memorial Coli
seum", Carlos Lopes, cunoscut pen
tru finisul sân irezistibil, trece pri
mul linia de sosire, întreeîndu-i clar 
pe următorii doi clasați, irlandezul 
Treacy si englezul Spedding. anga
jați într-o dispută pasionantă pentru 
cucerirea medaliei de argint.

La startul cursei, desfășurată pe 
o căldură toridă, s-au aliniat 103 
concurenți.

★
In proba masculină de platformă 

a concursului de sărituri în apă, pe 
primul loc s-a situat sportivul ame

Festivitatea de închidere a J.O. de vară 1984
de 127 sportivi. Ei au participat la 
13 discipline cuprinse în program, 
obținind 20 medalii de aur, 16 de 
argint si 17 de bronz — cel mai stră
lucit succes al sportivilor români la 
Jocurile Olimpice. In clasamentul 
general pe medalii, tara noastră s-a 
situat pe locul doi între națiunile 
prezente la întrecerile de la Los An
geles.

După defilarea sportivilor repre- 
zentînd delegațiile țărilor participan
te. președintele Comitetului interna
tional olimpic. Juan Antonio Sama

Românii — relatează agenția 
U.P.I. — au obținut cel mai bun loc 
în clasamentul pe medalii din isto
ria participării lor la olimpiadele 
de vară, situindu-se inaintea unor 
țări cu vechi tradiții sportive.

La rindul său, comentatorul agen
ției REUTER subliniază: „România 
a realizat cea mai bună perfor
manță a sa la Olimpiadă, cu 20 de 
medalii de aur".

într-un comentariu despre Jocu
rile Olimpice de la Los Angeles, 
sub titlul „Finalul unui maraton", 

jamentul public, făcut în numărul 
de Anul nou 1984 al ziarului „Scîn- 
teia". cucerind intr-adevăr încă o 
medalie olimpică de aur pentru glo
ria sportului românesc.

O performantă cu totul ieșită din 
comun, demnă de toate laudele, au 
realizat pe apele lacului Casitas din 
îndepărtata Californie canotoarele 
și canotorii noștri. Echipajele Româ
niei au dominat cu autoritate regata 
feminină, situindu-se pe primul loc 
în cinci dintre cele șase probe. Ast
fel. s-a anunțat in lumea sportivă 
apariția unei noi școli românești de 
prestigiu, școală care și-a stabilizat 
concepția modernă și specifică, dc 
selecție și instruire, incă prin acea 
operațiune de anvergură din anii 
1975—1976, operațiune intitulată su
gestiv „Viitorul". Uh „viitor" care 
astăzi este un „prezent" de aur.

Splendidă, uimitoare de-a dreptul, 
stabilind și citeva „recorduri" in ma
terie de rezultate înalte românești — 
a fost și evoluția halterofililor noș
tri. Bilanțul : opt medalii, două de 
aur prin campionii olimpici Nicu 
Vlad și Petre Becheru — stîrnește o 
vie admirație printre amatorii de 
sport din țară, multă satisfacție pen
tru rezultatele răsunătoare dobîndite 
într-un răstimp relativ scurt de re
prezentanții noștri, prin metodologia 
modernă și originală de pregătire, 
aplicată in ultimii ani cu grupuri 
de tineri sportivi.

Această succintă trecere in revis
tă a celor mai de seamă dintre re
zultate — cucerirea a 20 de medalii 
de aur prin efortul Individual sau 
colectiv (echipe, echipaje) a 35 de 
sportivi români — să o completăm cu 
cifra de 94 de sportivi care poartă 
astăzi pe piept o medalie olimpică, 
fie de aur sau' de argint ori bronz, 
contribuție de cinste la superlativul 
succeselor românești in domeniul 
olimpiadelor.

Prezenta sportivilor români s-a re
marcat nu numai prin numărul mare 
de medalii, ci și prin valoarea per
formanțelor. Halterofilul Nicu Vlad 
declara că pentru gloria sportivă a 
patriei s-a pregătit ani la rînd. do
rind fierbinte să doboare un record 
olimpic. Iată că Nicu Vlad. campion 
la categoria 90 kg. a doborit nu unul 
singur, ci trei recorduri olimpice, 
care datau de la J.O. din 1976! Să 
evidențiem de asemenea pe Maricica 
Puică, prima campioană olimpică a 
probei nou introduse in programul 
atletic — proba de 3 000 metri. După 
ce Mary Decker, dublă campioană 
mondială in 1983. stabilise recordul 
olimpic într-una dintre serii. Puică 
s-a întrecut pe sine, doborlnd cie 

, două ori recordul olimpic, a două. 
■ oarți cHfttf’tft’ fffialâ probei! ■■‘••’W

Astăzi, .membrii delegației olimpi
ce a României vor sosi pe calea 
aerulpi la București. Ii întîmpinăm 
cu felicitări călduroase pentru rezul
tatele care cinstesc patria noastră, 
pentru felul demn în care au repre
zentat tricolorul, pentru răspunde
rea cu care și-au îndeplinit angaja
mentele luate la plecarea peste 
ocean de a dedica măreței noastre 
sărbători naționale din August trofee 
dintre cele mai strălucitoare.

Valeriu MIRONESCU

GIMNASTICĂ
® Formația feminină a României, formată 

din Ecaterina Szabo, Simona Păuca, 
Lavinia Agache, Laura Cutina, Mihaela 
Stănuleț și Cristina Grigoraș - medalia 
de aur pe echipe

• Ecaterina Szabo - medalii de aur la 
bîrnă, sol și sărituri

• Simona Păuca - medalie de aur la bîrnă

l
i

ATLETISM
• Anișoara Cușmir-Stanciu - medalia de 

aur la săritura în lungime
® Maricica Puică - medalia de aur în 

cursa de 3000 m
• Doina Melinte - medalia de aur la 800 m

LUPTE

rican Gregory Louganis — 710.91 
puncte, care cucerește a doua me
dalie de aur. după cea obținută în 
întrecerea de la trambulină. Pe 
locurile următoare s-au clasat com
patriotul său Bruce Kimball — 
643.50 puncte, Kongzheng Li (R.P. 
Chineză) — 638,28 puncte. Hui Tong 
(R.P. Chineză) — 604,77 puncte,
Albin Killat (R.F. Germania) — 551.97 
puncte și Dieter Doerr (R.F. Germa
nia) — 536,07 puncte.

★
In competiția de înot artistic, pro

ba individuală a revenit concurentei 
americane Trade Ruiz — 198,467 
puncte, pe locurile următoare cla- 
sîndu-se Carolyn Waldo (Canada) — 
195,300 puncte, Miwako Motoyoshi 
(Japonia) — 187,050 puncte și Marjike 
Engelen (Olanda) — 182,632 puncte.

ranch. a mulțumit organizatorilor si 
locuitorilor orașului Los Angeles 
pentru găzduirea Jocurilor, apoi a 
declarat închise întrecerile celei de-a 
23-a ediții a Jocurilor Olimpice, in- 
vitînd pe sportivi să se reîntîlneas- 
că peste patru ani la cea de-a 24-a 
ediție a Olimpiadei de vară. A fost 
coborit de pe catarg steagul alb 
olimpic cu cele cinci cercuri, simbol 
al perenității Jocurilor, al idealurilor 
olimpice de înțelegere si conviețui
re pașnică intre popoare si a fost 
stinsă flacăra olimpică.

® Ion Draica - medalia de aur la categoria 
82 kg, stilul greco-roman

® Vasiie Andrei - medalia de aur la ca
tegoria 100 kg, stilul greco-roman

HALTERE
• Petre Becheru - medalia de aur la ca

tegoria 82,5 kg
• Nicu Vlad - medalia de aur la categoria 

90 kg
CANOTAJ

• Valeria Răciiă - medalia de aur la schit 
simplu

• Echipajul format din Elisabeta Oleniuc și
. Mărioara Popescu - medâlia, de aur la 

2 vîsle
® Echipajul format din Elena Horvat și 

Rodica Arba - medalia de aur la 2 rame
® Echipajul format din Titie Țăran, Anișoara 

Sorohan, Ioana Badea, Sofia Corban și 
Ecaterina Oancia - medalia de aur la 4+1 
vîsle

® Echipajul format din Olga Bularda, Chira 
Apostol, Maria Fricioiu, Florica Lavric și 
Viorica Joja - medalia de aur la 4+1 rame

• Echipajul masculin format din Vaier Toma 
și Petru losub - medalia de aur la 2 rame 
fără cîrmaci

CAIAC-CANOE
® Echipajul feminin format din Agafia 

Constantin, Nastasia Ionescu, Tecla Ma
rinescu și Maria Ștefan - medalia de 
aur la caiac 4

• Echipajul format din Ivan Patzaichin și 
Toma Simionov - medalia de aur la 
canoe 2 - 1 000 metri

ziarul „WASHINGTON POST" 
menționează, între altele, că spor
tivii din România au fost deosebit 
de competitivi la actuala olimpiadă, 
terminind întrecerile cu mai multe 
medalii de aur decit oricare altă 
țară, cu excepția S.U.A. în artico
lul referitor la Jocurile Olimpice, 
publicat de ziarul „NEW YORK 
TIMES", se arată : „S.U.A. au cîști- 
gat 33 de medalii de aur, iar Româ
nia s-a situat pe locul doi, cu 20 de 
medalii de aur".

CLASAMENTUL FINAL (neoficial) PE MEDALII AL CELEI 
DE-A XXIIÎ-Â EDIȚII A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ

S.U.A. — 83 de medalii de aur, 61 de medalii de argint, 30 
de medalii de bronz.

ROMÂNIA - 20 de medalii de aur, 16 medalii de argint, 17 
medalii de bronz.

R.F. Germania - 17 medalii de aur, 19 medalii de argint, 23 
medalii de bronz.

R.P. Chineză - 15 aur - 8 argint - 9 bronz.
Italia - 14 aur - 6 argint — 12 bronz.
Canada - 10 aur - 18 argint — 16 bronz.
Japonia - 10 aur - 8 argint - 14 bronz.
Noua Zeelandâ — 8 aur — 1 argint — 2 bronz.
Iugoslavia - 7 aur - 4 argint - 7 bronz.
Coreea de Sud — 6-6-7, Marea Britanie — 5-10-22, Franța — 

5-7-15, Olanda — 5-2-6, Australia — 4-8-12, Finlanda — 4-3-6, 
Suedia — 2-11-6, Mexic — 2-3-1, Maroc — 2-0-0, Brazilia - 
1-5-2, Spania - 1-2-2, Belgia — 1-1-2, Austria — 1-1-1, Portu
galia - 1-0-2, Kenya - 1-0-1, Pakistan — 1-0-0 ș.a.m.d.

Au fost atribuite in total 687 de medalii, dintre care 226 de 
aur, 219 de argint și 242 de bronz. Au obținut medalii de aur 
25 de țări din 140 participante.

cinema 
12,30: 14.15, Un comisar acuză — 16; 
18; 20 : DOINA (16 35 38).
O Ecaterina Tcodoroiu : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20.
• Străinul: DACIA (50 35 94) — .9; 
12; 16; 19.
• Șapte băieți si o ștrengărită : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20, Ia grădină
— 20,30.
• Evadarea : FERENTARI (80 49 83)
— 15,30; 17,30; 19,30.
O Probă de microfon : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cerul n-are gratii : VIITORUL 
(10 67 40) — 13,30; 17,30; 19,30.
0 Actorul și sălbaticii : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12: 16: 19.
• B.D. la munte și Ia mare : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

© Ca-n filme : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17,15; 19,30. •
• Expresul de Buftea : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30: 17,30; 19,30.
© Insula Wolmi : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,13; 15,30; 17,43; 
20.
• Lupii mărilor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17.15; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,13; 13,30; 13,45; 18; 
20.
• Departe de Tipperary : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Locotenent Cristina : UNION
(13 49 04) — 9,30: 11,30; 13.30; 15,45;
18: 20.
• Planke : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
13.30: 17,45: 20.
• Salutări cordiale de pe Terra :
COTROCENI (49 48 40) — 15; 17,15;
19,30.

• Lovitura fulgerătoare : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Călăreții de dimineață : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
© Nava aeriană : FLACARA (20 33 40)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Răfuieli personale : ARTA (21 31 80)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Cineva ca tine : PATRIA (11 06 25) 
4- 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15.
© Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20,45. 
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(13 61 34) — 9: 12,15; 16; 19.15.
© Bătălia de pc Neretva : FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 12.16; 16,30: 19,30.
© Omul și fiara; FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 16; 19, AURORA (35 04 66) — 
9; 12; 16; 19.
© Cobra se întoarce i EXCELSIOR 

(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Roiul: GRI VITA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30;, 15.45; 18; 20.
© Marfă furată : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la gradină — 20.45.
© Par și impar : MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
© Rocky II : GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Yankeii: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30; 14; 16.30: 19.
© Salamandra : GRADINA ARTA 
<21 31 86) — 20,45.
© îmi sare țandăra : GRADINA AU
RORA (35 04 66) — 20.45.
© La Nord prin Nord-Vest : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,30.
© Adio, dar rămin cu tine : GRADI

NA FEROVIAR (50 51 40) — 20.45.
© Cuscrii : GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
© Febra aurului : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20,45.
© Afacerea Pigot : PARC HOTEL
(17 08 58) — 20,45,

teatre
0 Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19.30.
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 

Romeo șl Julieta Ia sflrșlt de noiem
brie — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
eu sifon — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20; (Rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu) : August eliberator — spec
tacol de sunet și lumină — 21.
0 Teatrul Giuiești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 19.30.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se" (15 56 78. grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film ■— 19,43.
0 Ansamblul „Rapsodia română4' 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) ? 
între caftan și smoking — 18,30.



QUITO:

Schimb de mesaje 
între președintele României 
și președintele Ecuadorului

QUITO 13 (Agerpres). — Din Par
tea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele RepubLicii Socialiste 
România, au fost transmise pre
ședintelui Republicii Ecuador. Leon 
Febres Cordero Ribadeneyra. un me
saj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală și 
succes, iar poporului ecuadorian 
urări de pace, prosperitate și noi 
realizări pe calea dezvoltării econo
mice si sociale a tării.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
mesaj si urările adresate, președin
tele Ecuadorului a rugat să se transmi

PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI:
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< monstrație pentru pace organizată 
’ in piața primăriei din Copenhaga. 
1 Demonstranții purtau pancarte cu

! MAREA BRITANIE

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
PENTRU PACE Șl DEZARMARE

DANEMARCA
Pentru liniștea și viața generațiilor prezente 

și viitoare
COPENHAGA 13 (Agerpres). — 

Mai multe mii de bunici, cu nepo- 
țeii de mină, au participat la o de-

| Un imperativ vital: eliminarea pericolului nuclear j
i LONDRA 13 (Agerpres). — Bruce 
> Kent, secretar general al Campa- 
i niei naționale pentru dezarmare 

din Marea Britanie. s-a pronunțat, 
) din nou. pentru eliminarea perico- 
jCANADA
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lului nuclear în Europa. EI a de
clarat. in context, că politica nu- . 
cleară a S.U.A. afectează raportu- ț 
rile acestora cu aliații occidentali, I

„Înarmările nucleare sporesc riscurile la adresa j 
securității

OTTAWA 13 (Agerpres). — „Pre
tutindeni in lume cîștigă tot mai 
mult teren ideea că acumularea 
irațională de armamente nucleare 
sporește zi de zi pericolele la adre
sa securității statelor, în loc să le 
diminueze" — scrie cotidianul ca
nadian „Gazette" intr-un comen
tariu pe tema riscurilor tot mai 
mari pentru omenire pe care le ge-

JAPONIA
Demonstrație împotriva armelor atomice

rea zborurilor avioanelor militare 
americane deasupra regiunilor dens ț 
locuite din Japonia și a intrării 
navelor militare americane cu ra- ț 
chete nucleare la bord in porturile i 
japoneze. ’

TOKIO 13 (Agerpres). — La Ka- 
magaya (prefectura Tiba) s-a des
fășurat o demonstrație pentru pace 
și dezarmare.

Vorbitorii la mitingul care a ur- 
mat demonstrației au cerut înceta-

Document adoptat ia Conferința mondială 
a populației

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Participantii la cea de-a 
doua Conferință mondială a popu
lației au aprobat, prin consens, un 
document prin care ■problemele în 
domeniul populației sînt corelate cu 
pacea, securitatea, dezarmarea și 
dezvoltarea economică.

Tuturor națiunilor le este lansat 
apelul de a acționa fără răgaz în 
direcția promovării păcii, securității, 
dezarmării, si cooperării, acestea re- 
prezentînd factori indispensabili 

tă tovarășului Nicolae Ceausescu 
un călduros salut si cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de progres, bunăstare si pace 
poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Ecuador a ambasa
dorului României la Quito. Gheorghe 
Dobra, care a asistat in calitate de 
reprezentant personal al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la festi
vitățile instalării oficiale in funcție 
a noului șef al statului ecuadorian.

/

\
\

*

inscripții prin care cereau o Eu
ropă fără arme nucleare, crearea 
de zone lipsite de arme atomice, 
încetarea tuturor experiențelor nu- 
cleare. ' ( 

statelor"
înarmărilor nucleare. înghețarea 1 
arsenalelor nucleare, scrie în con- * 
tinuare publicația canadiană, tre- l 
buie să devină un prim pas pe ca- 1 
lea reducerii lor treptate si. in fi- ț 
nai. a eliminării acestora. Ziarul ca- i 
nadian apreciază că în era nucleară ) 
singura alternativă rațională o con- l 
stituie nu forța și înarmările, ci ’ 
dezarmarea, și înainte de 1 
dezarmarea nucleară.
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pentru realizarea politicilor demo
grafice si pentru dezvoltarea econo
mică si socială a statelor.

Crearea condițiilor pentru asigu
rarea unei păci si securități reale în 
lume — se arată in document — va 
permite alocarea unui volum mai 
mare de resurse in favoarea progra
melor economico-sociale decit a celor 
militare. Acest, lucru ar contribui în 
mare măsură la atingerea telurilor 
si obiectivelor Planului de acțiune 
in domeniul populației.

încheierea Congresului Uniunii Naționale
Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic

Tovarășul Robert Mugabe — reales președinte 
al Z.A.N.U.-F.P.

HARARE. — La Harare s-au în
cheiat lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Uniunii Naționale Afri
cane din Zimbabwe — Frontul Pa
triotic (Z.A.N.U.—F.P.).

Congresul a aprobat Raportul Co
mitetului Central, prezentat de pre
ședintele Z.A.N.U.—F.P., Robert Mu
gabe. a adoptat noul Statut al Par
tidului. precum și rezoluții în prin
cipalele probleme ale dezvoltării 
politice și economico-sociale a tării, 
ale politicii externe și ale construc
ției de partid.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral al Z.A.N.U.—F.P. în funcția de 
președinte al Z.A.N.U.—F.P. a fost 
reales tovarășul Robert Mugabe, 
prim-ministru al Republicii Zim
babwe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost adre
sate președintelui Z.A.N.U.—F.P. 
calde felicitări și cele mai bune 
urări cu prilejul realegerii sale in 
această înaltă funcție. Felicitările au 
fost transmise de tovarășul Ion Co-

Dobînzile înalte afectează grav economiile 
statelor în curs de dezvoltare 
Dezbaterile din cadrul conferinței O.N.U.D.I.

VIENA 13 (Agerpres). — Țările în 
curs de dezvoltare continuă să aibă 
o pondere foarte mică în realizarea 
producției industriale mondiale, a 
relevat, în intervenția sa în cadrul 
conferinței O.N.U.D.I. de la Viena, 
reprezentantul Marocului. El a adău
gat că țările în curs de dezvoltare 
continuă să se confrunte cu sărăcia, 
subnutriția șl cu dificultățile create 
de creșterea datoriei externe. De 
asemenea, aceste state resimt acut

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a premierului libanez • Contacte diplomatice
BEIRUT 13 (Agerpres). — Reuniu

nea extraordinară a guvernului li
banez ce urma să aibă loc marți a 
fost aminată pentru o dată care va 
fi stabilită ulterior, a anunțat la 
Beirut o oficialitate guvernamentală 
citată de agenția A.P. Potrivit zia
rului „Al Safir", care apare în ca
pitala libaneză, reuniunea urma să 
examineze un plan vizînd asigura
rea calmului in zona muntoasă, pre
cum si problema continuării ocupa
ției israeliene în sudul teritoriului 
national.

Intr-o declarație făcută luni, pri
mul ministru Rashid Kârărrte S 
condamnat acțiunile represive ale 
trupelor israeliene de ocupație îm
potriva populației pașnice din sudul 
Libanului si a făcut apel la toate 
părțile libaneze pentru întărirea uni
tății în vederea eliberării sudului 
tării de sub ocupația israeliană.

ALGER 13 (Agerpres). — Preșe
dintele Algeriei, Chadli Benjedid, a 
avut o întrevedere cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care a sosit într-o vizită la 
Alger. în centrul convorbirilor s-au 
aflat pregătirile în vederea convo
cării sesiunii Consiliului National 
Palestinian, aplicarea acordului de la 
Aden încheiat între mai multe orga
nizații palestiniene membre ale 
O.E.P. si relațiile algeriano-palesti- 
niene. Totodată, au fost abordate 

man. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Român, care a re
prezentat partidul nostru la Con
gresul al II-lea al Z.A.N.U.—F.P.

Mulțumind călduros, tovarășul Ro
bert Mugabe a subliniat deosebita sa 
apreciere fată de prestigiul interna
tional al P.C.R.. sentimentele sale 
de stimă si prietenie fată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
afirmînd că prezenta și mesajul 
partidului nostru adresat congresu
lui. activitatea sa multilaterală con
stituie o încurajare pentru lupta 
dusă de Z.A.N.U.—F.P. Cu această 
ocazie a fost expi-imată voința 
P.C.R, si a Z.A.N.U.-F.P. de a dez
volta "pe mai departe bunele rapor
turi de colaborare reciprocă dintre 
cele două partide, dintre România și 
Zimbabwe, în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, ceea ce co
respunde pe deplin intereselor am
belor popoare, cauzei socialismului, 
progresului si păcii.

efectele protecționismului practicat 
de unele state industrializate, care 
determină creșterea continuă a de
ficitului balanțelor comerciale. Re
prezentantul marocan a condamnat 
menținerea dobînzilor la niveluri 
foarte ridicate, aceasta avînd conse
cințe catastrofale pentru țările să
race. Vorbitorul a subliniat necesita
tea întreprinderii de acțiuni ferme 
în direcția înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale.

probleme legate de reuniunea lărgită 
palestiniană ale cărei lucrări urmea
ză să înceapă săptămina aceasta la 
Alger.

CAIRO 13 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, l-a 
primit pe Tariq Aziz, viceprim-mi- 
nistru si ministru de externe al 
Irakului, care i-a transmis un mesaj 
din partea președintelui Saddam 
Hussein. După cum transmite agen
ția M.E.N., intr-o declarație făcută 
la sfirșitul întrevederii, Tariq Aziz 
a precizat că a discutat cu preșe
dintele egiptean .probleme privind 
relațiile bilaterale, prectim Si o serie 
de chestiuni de interes comun din 
actualitatea internațională.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Fos
tul primar palestinian al orașului 
Hebron, din teritoriul de pe Malul 
de vest al Iordanului. Mustafa 
Natshe. a adresat Națiunilor Unite o 
scrisoare în care condamnă crearea 
în centrul orașului menționat a unei 
implantări israeliene. După cum 
transmite agenția U.P.I.. Mustafa 
Natshe. demis din funcția de primar 
al orașului palestinian în anul 1933 
de forțele israeliene de ocupație, 
subliniază că acest act urmărește 
alungarea din Hebron a locuitorilor 
palestinieni. El a calificat crearea, 
săptămina trecută, a noii implantări 
la Tel Rumeida. din Hebron, drept 
un nou obstacol în calea pății în 
regiune.

In favoarea restructurării 
actualului sistem de relații 

internaționale
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, secretarul cu pro
blemele relațiilor externe al Parti
dului Revoluționar Instituțional din 
Mexic (P.R.I.), de guvernămînt, 
Humberto Hernandez, s-a pronunțat 
pentru restructurarea sistemului de 
relații internaționale, în sensul fun
damentării lui precise pe principiile 
echității și dreptății social-politice 
si economice internaționale — rela
tează agenția Prensa Latina. El a 
arătat că Mexicul va promova con
secvent, in politica sa externă, drep
tul popoarelor la autodeterminare, 
principiile neamestecului în trebu
rile interne, egalității juridice a 
statelor, respectului față de suverani
tatea Si independenta națională.

uruguay: Manifestație 
In sprijinul democratizării 

vieții politice din țară
MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 

In capitala Uruguayului a avut loc 
o mare manifestație publică organi
zată de alianța forțelor democratice 
din țară, „Frente Amplio", după 
legalizarea oficială a activității sale, 
cu două săptămîni în urmă — trans
mite agenția uruguayană de presă 
Preșsur. în pofida vremii nefavo
rabile. peste 100 000 de persoane au 
demonstrat pe „Avenida 18 de ju- 
lio", pînă în piața centrală a orașu
lui. unde a avut loc un impresionant 
miting, la care a luat cuvîntul pre
ședintele alianței „Frente Amplio", 
Liber Seregni. Participantii s-au 
pronunțat pentru revenirea tării cit 
mai grabnic la un regim civil, cu 
viată politică parlamentară.

'AGENȚIILE DE PRESA

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
. făcută agenției naționale de presă 

N.A.N., Ibrahim Gambari, minis- 
I trul de externe al Nigeriei, a sub

liniat necesitatea întăririi Organi- 
■ zației Unității Africane pentru ca 

aceasta să poată aduce o contribu- 
' ție sporită la rezolvarea marilor 

probleme cu care se confruntă 
Africa și pentru a putea sprijini în 

| mai mare măsură mișcările de eli
berare din sudul continentului. Pe 

i de altă parte, ministrul <Je externe 
nigerian a arătat că tara sa își va 
extinde relațiile cu țările socialiste.

ALEGERI. In urma alegerilor 
1 generale anticipate din Corsica, 

desfășurate la 12 august, majorita- 
I , tea guvernamentală (comuniști, so- 
I cialiști și radicali de stingă) a ob

ținut 40 Ia sută din sufragii, cîști- 
| cind 25 de locuri in Adunarea Re

gională — transmite agenția France 
' Presse, După cum se știe. Aduna

rea regională din Corsica a fost di
zolvată în luna iunie, pe fundalul 

I unor dificultăți crescînde pe plan 
economic și social și in condițiile 

I unei instabilități politice.
GUVERN. La Brazzaville s-a a- 

nunțat oficial formarea noului gu
vern al Republicii Populare Congo, 

I funcția de prim-ministru revenind 
lui Ange Edouard Poungui. Printre

ZIUA INDEPENDENȚEI PAKISTANULUI

Transformări înnoitoare 
în valea Inclusului

Karachi, cel mai mare oraș al 
Republicii Islamice Pakistan, oferă 
o imagine elocventă a drumului de 
eforturi și înfăptuiri străbătut de 
poporul pakistanez în cei 37 de ani 
care au trecut de la proclamarea 
independentei naționale a țării sale 
(14 august 1947). Dacă acum patru 
decenii această localitate de pe 
țărmul Golfului Oman avea doar 
300 000 de locuitori și dispunea de 
o viață economică destul de re
dusă, in prezent ea se înfățișează 
privirilor ca o mare metropolă eu 
peste 4 milioane de oameni. Un 
păienjeniș de străzi drepte, măr
ginite in zona centrală de clădirile 
impozante ale marilor hoteluri, 
bănci si sedii administrative, o stră
bat de la un capăt la celălalt. Prin 
portul Karachi, unde poposesc 
nave din toate colțurile lumii, se 
efectuează circa 90 la sută din to
talul schimburilor comerciale cu 
străinătatea, iar în zona din ime
diata sa apropiere și-au făcut 
apariția numeroase fabrici și uzine, 
care constituie o adevărată mindrie 
a Pakistanului. Printre acestea se 
numără combinatul siderurgic, 
aflat în construcție, precum și 
marea rafinărie realizată în coope
rare cu România.

Schimbări importante au fost în
registrate în perioada de după pro
clamarea independenței nu numai 
la Karachi, ci și în celelalte loca
lități din valea Indusului, care au 
fost atrase intr-un amplu proces de 
valorificare a resurselor naționale, 
de lichidare a înapoierii economice 
moștenite din trecut. Această acțiu
ne a avut ca rezultat făurirea unei 
industrii proprii, înălțarea de mari 
baraje, ca acelea de la Mangla și 
Tarbela, extinderea suprafețelor 
irigate, dezvoltarea științei, culturii 
și învățămîntului.

cei 28 de membri ai noului cabinet 
se află Antoine Ndinga-Oba. minis
tru de externe, și Itihi Ossetoumba 
Lakoundzou, ministrul finanțelor și 
bugetului. Portofoliul apărării na
ționale a fost preluat de Denis 
Sassou Nguesso, președintele repu
blicii.

DESEMNARE. Participantii la 
convenția națională a Mișcării De
mocratice Braziliene — principala 
formațiune politică de opoziție — 
au desemnat pe Tancredo Neves 
candidat la alegerile prezidențiale 
din ianuarie 1985. Tancredo Neves 
este. în prezent, guvernatorul sta
tului Minas Gerais.

REMANIERE. Președintele Gu- 
yanei. Forbes Burnham, a procedat 
Ia o remaniere guvernamentală, 
desemnînd ca prim-ministru al gu
vernului pe Desmond Hoyte. care 
succedă în această funcție lui Pto
lemy Reid. Totodată, șeful statului 
a numit pe Hamilton Green în 
funcția, nou creată, de viceprim- 
ministru al guvernului.

POPULAȚIA MADAGASCARU
LUI a ajuns la aproximativ 11 mi
lioane de oameni, s-a anunțat ofi
cial la Antananarivo. In 1975, a- 
ceastă țară avea 7,6 milioane locui
tori.

Planul de șase ani 1983—1988, în 
curs de înfăptuire, prevede un 
mare volum de investiții (aproape 
500 miliarde rupii), care vor duce 
Ia apariția pe cuprinsul Pakistanu
lui a noi obiective de primă im
portanță pentru mersul înainte al 
țârii. Se are in vedere construirea 
unei benzi adiționale la autostrada 
Karachi — Nowshera în lungime 
de 1 542 km. înălțarea barajului Ka- 
labagh de pe rîul Soan, extinderea 
considerabilă a canalelor de iriga
ții, realizarea unor mari obiective 
industriale etc.

Animat de sentimente de priete
nie fată de popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu 
interes și simpatie rezultatele ac
tivității constructive desfășurate de 
poporul pakistanez. Intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Islamică Pakistan s-au statornicit 
relații de colaborare. întemeiate pe 
deplina egalitate in drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc un 
curs mereu ascendent. O contribu
ție de cea mai mare însemnătate 
la evoluția ascendentă a acestor 
relații au adus întîlnirile la nivel 
înalt dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mo
hammad Zia-ul Haq, care au dat 
un puternic impuls dezvoltării co
laborării bilaterale pe multiple 
planuri. Astfel, acordurile și înțe
legerile realizate cu prilejul vizitei 
efectuate în Pakistan, în mai a.c„ 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au deschis noi șl ample 
perspective conlucrării româno- 
pakistaneze, In avantajul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii si 
înțelegerii internaționale.

GREVA MINERILOR din Marea 
Britanie a intrat in a 23-a săptă- 
mină fără să se întrevadă semne 
de soluționare. Noi incidente între 
minerii greviști și forțe ale poliției 
au avut loc luni. Ele s-au soldat 
cu arestarea a 24 de mineri, care 
făceau parte din pichetele de grevă 
organizate la mina Cuckney, în 
zona centrală a Angliei. Greva, la. 
care participă . aproape toti cei 
180 000 mineți din Marea Britanie, 
a fost declarată Ia 12 martie, în 
semn de protest' față de planurile 
patronatului de a închide 20 de 
mine și a lăsa fără lucru alti 20 000 
mineri.

ȘOMAJUL ÎN ITALIA. Potrivit 
aprecierilor presei italiene, în- 
tr-una din cele mai dezvoltate re
giuni ale Italiei, Piemontul, șoma
jul a dobindit proporții alarmante, 
întrucît în etapa actuală 172 000 de 
persoane calificate nu dispun de 
locuri de muncă. Aceasta înseam
nă că din 1980 și pînă în prezent 
șomajul a crescut în regiunea 
Piemont cu 60 la sută. In pre
zent, în Italia sint înregistrați ofi
cial 2,3 milioane de „oameni de 
prisos", ceea ce echivalează cu o 
rată a șomajului de 10,4 la sută 
din populația activă a țării.

ME FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTEHNE PROMOVATE BE TAM NOaSTRA, BE PHESEDINTHE NICOUIE CEAOȘESCB
26. Expresia unui înalt umanism-angajare fermă 

în apărarea drepturilor vitale ale tuturor popoarelor
Astăzi, mai mult ca oricînd, pe primul plan stă asigurarea păcii, 

independenței, a dreptului popoarelor de a fi libere, a dreptului ome
nirii la viață și la pace. Nimic nu e mai de preț decit libertatea, pacea 
și viața.

Dinamică și constructivă, politica 
externă a României, inaugurată in 
urma actului istoric de la 23 August 
— căpătind o deosebită strălucire în 
ultimele aproape două decenii, de 
cind în fruntea partidului și apoi și a 
statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — s-a impus atenției 
străinătății prin profundul umanism 
ce o caracterizează, umanismul re
voluționar, propriu onnduirii noi, 
socialiste, pe care o edificăm.

Omul — suprema valoare. 
Este o trăsătură fundamentală, de
finitorie a. întregii activități a parti
dului și statului nostru, in care își 
găsește expresie îmbinarea organi
că, concordanța deplină dintre poli
tica internă și cea internațională. In 
mod firesc, așa cum pe plan intern 
țelul suprem al întregii opere de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei este omul, satisfacerea plenară 
a cerințelor sale de viață, afirmarea 
neîngrădită a personalității umane, 
tot astfel pe plan extern România 
se află angajată în apărarea drep
turilor și libertăților fundamentale 
ale omului, ale popoarelor.

Perioada celor patru decenii -stă 
mărturie că drepturile omului sint 
concepute și realizate în România 
într-o viziune largă, cuprinzătoare, 
incluzînd atributele esențiale ale 
acestui concept, consfințite in legea 
supremă a țării — Constituția Repu
blicii. „Concepția noastră despre 
democrație — și, în acest context, 
despre drepturile omului — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — por-

NICOLAE
ne.ște de la necesitatea asigurării 
deplinei egalități intre oameni, a 
realizării unor relații economice și 
sociale echitabile, care să permită 
fiecărui cetățean să ducă o viață 
demnă, de la accesul liber Ia invăță- 
mint, cultură, știință, de la posibi
litatea participării directe a oameni
lor, fără deosebire de naționalitate 
— și în primul rind a maselor mun
citoare — la conducerea întregii so
cietăți". Aceasta iși găsește elocventă 
ilustrare în insăși asigurarea cadru
lui economico-social care să permită 
tuturor cetățenilor patriei să fie stă- 
pînii propriilor destine ; în crearea 
și perfecționarea continuă a meca
nismelor de conducere ale democra
ției noastre socialiste ; în soluțio
narea exemplară a problemei națio
nale, prin înfăptuirea unei absolute 
egalități în drepturi în toate dome
niile a tuturor cetățenilor, garanția 
materială a acestei egalități fiind 
asigurată de dezvoltarea armonioasă 
a tuturor județelor și localităților 
țării.

Dreptul Fundamental — 
dreptul la viață, la pace. 
In același timp, în planul vieții in
ternaționale. in spiritul aceluiași 
profund umanism, România desfă
șoară o intensă activitate în numele 
aspirațiilor vitale ale oamenilor și 
popoarelor de pretutindeni. In con
cepția partidului nostru, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, dreptul Ia 
viață, Ia pace, este dreptul funda
mental al omului, al popoarelor și,

CEAUȘESCU
ca atare, afirmarea și asigurarea lui 
reprezintă un imperativ primordial 
al contemporaneității. De aceea, 
România consideră că a lupta pentru 
om, pentru apărarea drepturilor sale 
presupune în primul rînd eforturi 
susținute din partea tuturor statelor 
pentru înlăturarea definitivă a pri
mejdiei de război care amenință 
viața tuturor popoarelor planetei. 
Este evident că în absența acestui 
drept, in situația izbucnirii unei con
flagrații mondiale, toate celelalte 
drepturi ar fi anihilate, nu ar mai 
avea nici un sens. Dacă oamenii ar 
fi exterminați, dacă viața ar înceta 
să mai pulseze pe planeta noastră 
problema drepturilor omului ar ră- 
mîne fără obiect.

Cu deosebire în actualele împreju
rări, ale competiției nucleare, care a 
făcut să se acumuleze în diferite 
zone ale globului, și în primul rînd 
în Europa, imense cantități de arme 
și armamente, capabile să dis
trugă întreaga umanitate, înseși con
dițiile vieții pe pămînt, „nimic nu 
poate fi mai presus — după cum 
sublinia președintele României — 
decit de a milita cu toate forțele 
pentru a apăra dreptul fundamental 
al omului, al popoarelor — dreptul 
la pace, Ia viață, la existență li
beră".

Acestui nobil țel Ii sînt dedicate 
multiplele inițiative ale țării noastre 
la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale pentru încetarea cursei înar
mărilor. demersurile de amplu 
ecou internațional ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în vederea opririi 

instalării noilor rachete nucleare în 
Europa și realizării unui acord care 
să ducă la înlăturarea și lichidarea 
armelor nucleare, a tuturor armelor 
și armamentelor de pe continentul 
european și de pe întregul glob, pen
tru asigurarea liniștii si vieții popoa
relor. în mod constant. România, pre
ședintele țării se pronunță și acțio
nează pentru oprirea cursului eveni
mentelor spre încordare, pentru ex
cluderea forței din relațiile inter
naționale, pentru soluționarea con
flictelor, a oricăror diferende exclu
siv pe cale pașnică, prin tratative — 
metodă în esența ei profund uma
nistă.

Pentru înlăturarea orică
ror inechități economice și 
Sociale ^rin P1'’5133 unei aseme
nea concepții, pătrunsă de un înalt 
umanism, sînt abordate de partidul 
si statul nostru numeroasele aspecte 
ale drepturilor omului. în viziunea 
largă a secretarului general, al parti
dului nostru, președintele Republicii, 
sfera problemelor umanitare include 
aspecte primordiale — drepturi eco
nomice, sociale si politice, cum sint 
dreptul la muncă, la eliberarea de 
orice exploatare si asuprire, la liber
tate. egalitate socială si națională. 
In mod evident, asigurarea dreptu
rilor fundamentale ale omului este 
serios afectată în condițiile în care, 
de pildă, numai în țările capitaliste 
dezvoltate zeci de milioane de oa
meni Sint șomeri, lipsiți de posibili
tatea de a-și asigura existenta prin 
muncă. Evidențiind acest adevăr, 
tara noastră se pronunță pentru ac
țiuni concrete, concertate în vederea 
depășirii consecințelor grele ale cri
zei economice — in cortegiul cărora 
se numără si drama șomajului — 
pentru dezvoltarea unor activități 
constructive, care să asigure locuri 
de muncă, progresul general al tu
turor țărilor.

Desigur. în lumea de azi există 

numeroase probleme umanitare care 
confruntă diverse popoare. Multe 
din aceste probleme sînt consecința 
îndelungatei dominații coloniale, a 
perpetuării unor mari nedreptăți în 
viata internațională. Nu se poate 
eluda faptul că trăim într-o lume în 
care sute de milioane de oameni su
feră de foame și mizerie. în care un 
miliard de ființe umane, adică o pă
trime din populația globului, nu be
neficiază de nici o asistentă medi
cală, în care există sute si sute de 
milioane de analfabeti. Prin propu
nerile sale perseverente pentru în
cetarea cursei înarmărilor și recon- 
vertirea sumelor irosite în prezent 
pentru crearea de noi mijloace de 
distrugere în scopuri constructive. în 
vederea sprijinirii țărilor in curs de 
dezvoltare în eforturile lor pentru 
depășirea stării de înapoiere. Româ
nia este animată de voința de a-si 
aduce contribuția Ia materializarea 
unor drepturi umanitare esențiale, 
cum sînt dreptul Ia învățătură, la 
sănătate, la o viată demnă, civiliza
tă. Reducerea, fie si cu numai 10 la 
sută a cheltuielilor militare — așa 
cum a propus tara noastră — ar 
crea importante fonduri în acest 
sens, ar veni în intîmpinarea aspi
rațiilor de progres ale tuturor po
poarelor. în același spirit umanist, 
statul nostru acordă sprijin unui 
mare număr de țări în curs de dez
voltare în formarea de cadre de 
specialiști prin miile de burse acor
date anual tinerilor din aceste țări 
pentru a se pregăti în învătămîntul 
tehnic superior din România. De 
asemenea, țara noastră este inltia- 
toarea unor ample dezbateri si a 
unor rezoluții la O.N.U. și în alte 
organisme internaționale în proble
ma formării de specialiști pentru 
țările in curs de dezvoltare.

Cu deosebită fermitate se pronun
ță. totodată, țara noastră împotriva 
atentatelor grave Ia adresa celor mai 
elementare drepturi si libertăți ale 
omului, reprezentate de politica ra
sistă. de apartheid, de acțiunile unor 

regimuri antipopulare. Tot astfel 
cum în toate împrejurările partidul 
si statul nostru au condamnat si 
condamnă recrudescenta fascismului, 
a terorismului, a oricăror manifes
tări menite să semene ura si neîn
crederea intre popoare.

Cadrul optim pentru în
florirea tuturor națiunilor. 
In concepția României, asigurarea 
drepturilor omului este în strinsă 
dependentă de asigurarea drepturi
lor fundamentale ale popoarelor. Și 
aceasta pentru că. așa cum a relevat 
în repetate rinduri secretarul gene
ral al partidului nostru, președintele 
Republicii, viața omului trebuie să 
se desfășoare în condiții de liberta
te. în calitate de cetățean al unui 
stat care să se bucure de preroga
tivele sacre ale independentei si su
veranității naționale. în acest spirit, 
tara noastră se pronunță și acțio
nează cu exemplară perseverență 
pentru afirmarea de sine stătătoare 
a fiecărui popor, pentru respectarea 
neabătută a dreptului său inaliena
bil de a-si hotări singur soarta, dc 
a-si făuri viata asa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. în
treaga politică externă a României 
socialiste este străbătută ca un fir 
roșu de ideea luptei împotriva poli
ticii de dominație, de forță si dictat, 
pentru afirmarea si generalizarea in 
viata internațională a principiilor 
independentei si suveranității națio
nale. egalității depline în drepturi și 
avantajului reciproc, neamestecului 
in treburile interne, nerecurgerii la 
forță si la amenințarea cu forța — 
ca singurele de natură să permită 
dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, 
să garanteze destinderea, securitatea, 
conlucrarea internațională.

Potrivit concepției președintelui 
României, afirmarea dreptului tutu
ror oamenilor si popoarelor la o 
viată liberă si demnă presupune în
lăturarea profundelor decalaje eco
nomice existente, care au dus la 

împărțirea lumii in bogatl sf săraci. 
Pornind tocmai de la situația de 
profundă inechitate existentă în 
lume, agravată de continuarea prac
ticilor de dominație, tara noastră 
este promotoarea ideii unei restruc
turări a relațiilor economice inter
naționale. a așezării acestora pe 
baze noi, care să permită lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state. Revine un mare merit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a fi 
adus o contribuție substanțială, larg 
recunoscută pe plan mondial, la de
finirea conceptului unei noi ordini 
economice internaționale, juste și 
echitabile, care să ofere cadrul pro
pice înfloririi tuturor națiunilor, de 
a fi propus un adevărat program de 
măsuri concrete si de a fi acționat 
cu deosebită tenacitate în vederea 
înfăptuirii acestui mare deziderat al 
contemporaneității.

Dreptul tuturor oamenilor sl na
țiunilor la pace si la viață, la inde
pendență, dreptul la o existentă li
beră. în demnitate, constituie. în 
concepția României, a secretarului 
general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii, nu un dezide
rat abstract, ci un important obiec
tiv de luptă, de cea mai stringentă 
actualitate, ilustrînd vibrant umanis
mul profund al întregii politici in
terne si externe a României socia
liste. în numele acestui înalt obiec
tiv. tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
adresează forțelor înaintate, popoa
relor de pretutindeni cu chemarea 
de întărire a unității lor de acțiune 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
si mai drepte, a libertății, păcii si 
progresului tuturor națiunilor. în a- 
ceastă activitate perseverentă. în 
angajarea Si dăruirea cu care Româ
nia. președintele ei acționează. în 
numele celor mai fierbinți aspirații 
ale umanității, se află unul din iz
voarele vii ale prestigiului și res
pectului de care poporul român se 
bucură astăzi în lume.

Dumitra UNU


