
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13056 Miercuri 15 august 1984 6 PAGINI - 50 BANI

4.® AHO B>l 8ZBMNZ8
SUB STIIHID>ÂRID>UL PARTI OU LUI 

OAMENII MUNCII OMAGIAZĂ PATRIA, PARTIDUL, 
PE CEL MAI IUBIT FIU AL POPORULUI, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Pagina a lll-q

In întâmpinarea gloriosului jubileu de la 23 August
r?\ din Întreaga țară-mesaje 

ALE HĂRNICIEI Șl MUNCII RODNICE
Cu fiecare zi care ne apropie de marea sărbătoare națională de Ia 

23 August si de Congresul al XÎII-lea al partidului, raportul muncitoresc 
la panoul de onoare al întreoerii devine tot mai amplu, tot mai bogat. 
Comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, strins 
uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, acționează cu sporită energie si abnegație, cu dăruire si spirit 
revoluționar pentru a adăuga noi însemne ale faptei si hărniciei la marea 
și frumoasa cunună de împliniri a patriei socialiste.

Locomotiva cu numărul 
5 001 Prezent, marți dimineața, 
în mijlocul colectivului de oameni ai 
muncii de la marea întreprindere 
„23 August" din Capitală, redactorul 
nostru Gheorghe Ionită transmite :

— Mă aflu în secția de montaj' lo
comotive. Mai bine zis. într-o ade
vărată citadelă a tehnicii de vîrf, 
unde se finalizează locomotivele die- 
sel-hidraulice. mașini puternice si 
moderne, solicitate de economia na
țională și de partenerii străini. 
Acum. în aceste momente, colectivul 
de aici dă „cale libdră" unei noi 
locomotive. Locomotiva cu numărul 
5 001. Despre această realizare ne 
vorbește lăcătușul Nicolae Enache : 
„Acum, cînd mai sînt puține zile 
pină la marea noastră sărbătoare de 
la 23 August, dată glorioasă înscrisă 
și pe frontispiciul întreprinderii 
noastre, colectivul fabricii de loco
motive raportează secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. realizarea întocmai a in
dicațiilor pe care ni le-a dat cu 
prilejul repetatelor vizite de lucru 
efectuate în întreprinderea noastră. 
Procedînd așa cum ne-a cerut și 
ne-a îndrumat secretarul general al 
partidului, am reușit să asimilăm 
în acest an mai multe tipuri de loco
motive decit în întreg cincinalul 
trecut. F,xprimindu-ne cele mai 
călduroase mulțumiri și recunoștința
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luptaTineretul, prezență activă 
antifascistă a poporului

Sintetizind imaginea de ansamblu 
a epocalului act revoluționar înfăp
tuit de poporul român cu patru de
cenii in urmă, la 23 August 1944, se
cretarul general al partidului nostru 
comunist, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. subli
niază că acesta „a marcat începutul 
revoluției de eliberare socială și na
țională, aniifascistă și antiimperialis- 
tă, care a dus la cucerirea adevăra
tei independențe a patriei. Ia trans
formarea revoluționară, socialistă a 
României". Această concluzie funda
mentală, pe care o datorăm gîndirii 
profunde, dialectice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.. se bazează pe 
două realități esențiale : anume că 
actul de curaj și demnitate națională • 
din August 1944, rod al luptei eroice 
a întregului popor român, a deschis 
o epocă nouă în evoluția istorică a 
poporului nostru, că el își are sor
gintea în opoziția de principiu a so
cietății românești față de ideologia 
fascistă, de manifestările sale tero
riste, opoziție organizată și condusă 
de partidul comunist.

în cadrul luptei antifasciste des
fășurate de poporul român, tînăra 
generație a jucat un rol deosebit de 

1 însemnat atunci, ilustrindu-se o dată 
1 mai mult adevărul că, așa cum sub- 
1 linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

„tineretul, prin dinamismul si re
ceptivitatea Ia idealurile de libertate 
și dreptate socială, a reprezentat în
totdeauna de-a lungul istoriei un în
semnat factor al progresului socie
tății. Din veac în veac, el a preluat 
și dezvoltat virtuțile și tradițiile 
înaintate ale poporului, Infruntînd 
greutăți, dînd nenumărate jertfe, el 
a jucat un rol de seamă în lupta 
împotriva asupritorilor, pentru dez
voltarea socială, pentru cucerirea și 
apărarea independenței și suverani
tății naționale".

, Această apreciere a conducătorului 
României socialiste ne duce ou gin- 
dul, încărcat de respect și emoție 
firească, la tinerii militau ți al parti
dului comunist, ai Uniunii Tinere
tului Comunist, la cei care în con- 

. di ții deosebit de grele, de confrun

noastră fierbinte pentru condițiile 
tot mai bune de muncă și viața 
asigurate tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, noi, muncitorii, 
alături de întregul popor, susținem 
din toată inima realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al XIH-lea, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, che
zășia mersului nostru neabătut 
înainte pe calea socialismului și co
munismului".

Fruntașii - tot fruntași I 
De la Combinatul de lianți și azbo
ciment din Fieni. corespondentul 
nostru Gheorghe Manea ne anunță 
că destoinicul colectiv muncitoresc 
de aici, fruntaș în întrecerea socia
listă pe ramură, se prezintă acum, 
în pragul marii noastre sărbători 
naționale, cu o depășire a planului 
la zi echivalentă cu producția com
binatului pe două luni. Cum se ex
plică această remarcabilă realizare 1 
Ne răspunde maistrul Gheorghe 
Mihăescu, Erou al Muncit Socialiste, 
secretarul comitetului de partid al 
combinatului :

— Explicația constă în buna orga
nizare a muncii și perfecționarea 
tehnologiilor, dar și în hărnicia și 
abnegația cu care muncește colec
tivul nostru, care și-a îndeplinit și 
depășit încă de pe acum angajamen
tele asumate pe întregul an. Aș dori 
să rețineți un fapt deosebit, si anu

tare permanentă cu reacționarismul 
claselor dominante, au ridicat pe o 
treaptă superioară lupta generațiilor 
de tineri din țara noastră, pentru a- 
firmarea patriei pe căi de progres, 
de civilizație materială și spirituală, 
în mod deosebit se impune a, fi sub
liniată contribuția majoră a tineretu
lui revoluționar și patriot din Româ
nia în contextul luptei partidului co
munist împotriva primejdiei fascis
te și de război, pentru apărarea in-
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tereselor naționale fundamentale ale 
poporului nostru, în epoca tulbure 
— deosebit de gravă pentru desti
nele a numeroase popoare, inclusiv 
pentru viitorul poporului român — 
care a urmat după acapararea pu
terii politice de către hitleriști în 
Germania, la începutul anului 1933. 
Este meritul incontestabil al parti
dului comunist că, într-o perioadă în 
care fascismul făcea eforturi eviden
te pentru a acapara puterea politică, 
a știut să arate calea adevărată pe 
care trebuia să meargă tot ce era 
mai bun, mal înaintat din rîndurile 
tinerei generații. Datorită acestei 
linii politice patriotice, marea masă 
a tineretului muncitor de la orașe și 
sate, a elevilor și studenților, cu
prinși intr-un larg curent democra
tic, antifascist, s-a situat pe poziții 
ostile fascismului, a afirmat o ati
tudine hotărîtă, combativă față de 
manifestările lui huliganice, retro
grade, și-a manifestat hotărârea ne
clintită de a apăra cu orice preț in

me că. deși producția a crescut foarte 
mult, consumurile energetice au fost 
și ele mult diminuate, astfel încit 
combinatul nostru se situează, în 
această privință, la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan mondial.

Tot din mijlocul unui colectiv 
fruntaș pe tară — Schela de produc
ție petrolieră Berea, județul Buzău
— ne transmite și corespondentul 
nostru. Stelian Chiper :

— Pînă marți dimineața, angaja
mentul luat de petroliștii de aici în 
cinstea marii sărbători naționale de 
la 23 August a fost depășit cu 500 
tone țiței și 20 milioane metri cubi 
gaze asociate. Si este cît se poate 
de semnificativ faptul că aceste spo
ruri au fost obținute în condițiile 
creșterii productivității muncii cu 
8 200 lei pe persoană față de pre
vederile planului si a volumului de 
beneficii cu 22 la sută.

Hotărît lucru : fruntașii nu se 
dezmint !

Producții record. Cores' 
pondentul nostru Nicolae Băbălău 
ne transmite direct din cea mai re
prezentativă citadelă a electroteh
nicii românești — întreprinderea 
„Electroputere" din Craiova, care 
realizează aproape întreaga produc
ție de transformatoare a tării, mai 
mult de jumătate din cea de loco
motive diesel electrice și aparataj 
electric de înaltă tensiune si care 
are o pondere însemnată in produc
ția de generatoare și motoare elec
trice. Tn aceste zile — ne anunță el
— se înregistrează aici adevărate re
corduri. realizîndu-se cele mai mari 
producții din întreaga istorie de trei, 
decenii și jumătate a acestei între
prinderi. care a cunoscut, in anii de 
după Congresul al IX-lea. o dezvol

dependența și suveranitatea națio
nală a patriei, integritatea sa teri
torială. „Noi, tineretul — se arată 
intr-un articol publicat de ziarul 
„Cuvîntul liber" la 20 iunie 1936 — 
vom fi chemați miine in primele 
rînduri sd ne dăm tributul de singe. 
Tineretului nu ii este frică de moar
te, vom apăra fura cu jertfa vieții 
de orice agresiune din afară, dar cu 
aceeați hotărire vom apăra poporul 
de orice agresiune fascistă din lăun- 
tru si, mai ales, nu vom îngădui ca 
dreapta fascistă si trădătoare de la 
noi să înfeudeze țara fasciștilor, care 
rup tratatele de pace si imping ome
nirea la un nou război".

La școala aspră a luptei revolu
ționare si antifasciste, din rîndurile 
tinerei generații s-au format și afir
mat numeroase cadre de nădejde ale 
Partidului Comunist Român, mili- 
tanti curajoși, tenace si clarvăzători, 
care și-au pus întreaga energie, ta
lentul și patosul revoluționar în sluj
ba luptei pentru înfăptuirea idealu
rilor revoluționare și patriotice, de 
emancipare socială și națională ale 
poporului nostru. Exemplul cel mai 
luminos dintre miile și miile de ac
tiviști crescuți și afirmați în rîndu
rile U.T.C., ale partidului comunist 
este persoana secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, din cea mai fragedă 
tinerețe, s-a angajat in lupta clasei 
muncitoare, s-a atirmat ca un au
tentic talent organizatoric, s-a impus 
prin nivelul înalt de pregătire po
litică și ideologică, prin pasiunea re
voluționară, spiritul de jertfă și dă
ruire pentru cauza clasei munci
toare, a poporului căruia îi aparți
nea. întreaga activitate revoluționară 
desfășurată de Uniunea Tineretului 
Comunist tn tumultuoasele decenii 
4 și 5, îndeosebi împotriva primej
diei fasciste și de război, pentru a- 
părarea integrității teritoriale, inde
pendenței și suveranității naționale 
a patriei, sînt legate indisolubil de 
activitatea remarcabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — pilduitor exem-
(Continuare în pag. a IV-a) 

tare și o modernizare atît de puter
nice. incit acum isi merită pe de
plin numele de „Electroputere", 
nume de renume nu numai la noi, ci 
și în numeroase țări ale lumii, unde 
produsele sale sînt tot mai solici
tate. în legătură cu semnificația 
acestor „zile record" vă fac legă
tura cu tovarășul Nicolae Nicolescu, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii :

— Sintem pe recepție.
— Colectivul întreprinderii noastre 

în-timpină cele două mari evenimen
te politice ale anului nu numai cu 
o producție record, ci și cu o pro
ducție de cea mai bună calitate. 
Știti cu cit echivalează producția pe 
care o realizăm noi azi într-o sin
gură zi ? într-o singură zi. noi. cei 
de la „Electroputere". realizăm o 
producție echivalentă cu cea a în
tregii industrii a Craiovei din anul 
1944.

De la Craiova facem un nou tur 
de orizont prin... orizonturile minie
re ale tării. Recordurile înregistrate 
in intîmpinarea „Zilei minerului", 
sărbătorită duminică. 12 august, con
tinuă si în această săptămînă cu 
aceeași energie si însuflețire. Un 
astfel de record ii are ca autori pe 
ortacii din sectorul Cazau de la în
treprinderea minieră Voivozi, jude
țul Bihor, care au „rotunjit" la 
18 000 de tone cantitatea de cărbune 
extras peste prevederile planului la 
zi. Corespondentul nostru loan Laza 
dă cuvîntul directorului întreprinde
rii. inginerul Mihai Iosub. care ne 
roagă să inserăm în relatarea noas
tră un fapt cu totul deosebit.

— Despre ce este vorba ?
— Este vorba de cele mai mari

(Continuare in pag. a IV-a)

întreprinderea „23 August* din 
Capitală : In secția montaj lo
comotive echipa de lăcătuși- 
montatori, condusă de Marin 
Rădulescu, studiază documenta
ția tehnică a unui nou produs 

aflat in fabricație

Foto : Sandu Cristian
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TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de delegația olimpică a Republicii Socialiste România 

Dedicăm succesele noastre istoricei aniversări din August, 
Congresului al XIH-lea al partidului, 

dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Delegația Republicii Socialiste România, participantă 

la cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară, desfășurată Ia Los Angeles, între 28 iulie și 12 
august 1984, raportează Comitetului Central ai parti
dului, dumneavoastră personal, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, încheierea misiunii încre
dințate de a reprezenta cu cinste și demnitate sportul 
românesc, de a contribui la mai buna cunoaștere și 
apropiere intre tinerii si sportivii întregii lumi, la 
dezvoltarea prieteniei si colaborării între toate po
poarele, la apărarea păcii pe planeta noastră.

Cu inimile vibrînd puternic de profundă emoție, 
de dorința îndeplinirii datoriei patriotice, sportivii ro
mâni participant! Ia Jocurile Olimpice de Ia Los 
Angeles au cucerit 53 de medalii, dintre care 20 do 
aur, făcind ca tricolorul României socialiste să se 
ridice pe cel mai înalt catarg al Jocurilor Olimpice, 
în acordurile solemne ale Imnului nostru național. 
Bilanțul medaliilor cucerite de sportivii noștri a si
tuat România pe locul al II-lea in clasamentul ge
neral pe națiuni al Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles, la care au participat sportivi din 140 de țări.

Aceste succese, care confirmă valoarea și competiti
vitatea sportivilor români pe plan internațional, au fost 
posibile datorită grijii deosebite pe care o acordați 
dezvoltării mișcării noastre de cultură fizică și sport, 
condițiilor minunate de pregătire create in țară, ca și 
posibilităților largi de afirmare in lume asigurate de 
conducerea partidului și statului, de dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru care vă adresăm cele mai vii senti
mente de mulțumire și recunoștință.

De asemenea. în aceste momente de bucurie, gîndu- 
rile membrilor delegației noastre olimpice se în
dreaptă, cu stimă și înaltă considerație către tovarășa

Elena Ceaușescu, pentru sprijinul acordat dezvoltării 
mișcării sportive românești.

Muncind și trăind in epoca de aur a națiunii noas
tre. inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, 
epocă denumită cu mindrie patriotică „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", sintem fericiți și onorați să dedicăm vic
toriile noastre la cea mai importantă competiție spor
tivă internațională dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele 
Republicii, celei de-a 40-a aniversări a revoluției do 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și marelui forum al comuniștilor români, 
CongTesul al XIH-lea al partidului. în acest fel în
țelegem să ne aducem contribuția noastră modestă la 
grandioasele realizări obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, in frunte cu dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în ridicarea scumpei noastre patrii pe noi trepte de 
progres și civilizație.

împreună eu întregul popor și noi sportivii ne ma
nifestăm adeziunea fierbinte și nemărginita bucurie 
față de hotărîrca Plenarei C.C. al P.C.R., privind reale
gerea dumneavoastră Ia Congresul al XHI-lea in func
ția supremă de secretar general al partidului, garanția 
înaintării neabătute a României pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

Conștienți că ne așteaptă noi confruntări interna
ționale de prestigiu, vă rugăm să primiți, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, angajamentul 
solemn al sportivilor participanți la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles, de a depune în continuare întreaga 
noastră capacitate de muncă, de a nu precupeți nici un 
efort pentru a ne pregăti temeinic in vederea înde
plinirii importantei îndatoriri patriotice de a repre
zenta cu cinste și demnitate, și în viitor, pe arenele 
sportive din lume, sportul românesc și scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă România.

DELEGAȚIA OLIMPICĂ
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

De Ziua presei române
Sărbătorim, azi, Ziua presei ro

mâne, cinstită în fiecare an la 15 
august, zi in care cu 53 de ani în 
urmă, la 15 august 1931, apărea 
primul număr al „Scînteii". Pregă- 
tindu-ne să întîmpinăm, peste 
cîteva zile, 40 de ani de la de
clanșarea revoluției din August și, 
apoi, Congresul al XIH-lea al 
partidului — putem afirma că prin
tre realizările de seamă ale con
strucției socialiste, cu un rol im
portant în desfășurarea cu succes 
a acestei grandioase opere istorice, 
este însăși făurirea unei prese noi. 
profund atașate partidului și po
porului, slujind cu credință marile 
lor aspirații, militînd, prin mijloa
cele sale specifice, la accelerarea 
proceselor de înnoire revoluționară 
a țării.

Marile evenimente ale acestui an 
constituie pentru cei ce activează 
pe tărîmul presei prilejuri de ana
liză exigentă a propriei munci, de 
evaluare lucidă a modului în care 
sînt îndeplinite răspunderile încre
dințate de partid, de societate. 
Pentru ziariștii din presă și radio- 
televiziune sînt mereu vii, mobili
zatoare în conștiințe, minunatele 
îndemnuri adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul săr
bătoririi a 50 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului „Scîn- 
teia". Sînt îndemnuri, aprecieri, in
dicații care, adăugate numeroaselor 
referiri pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în rapoartele la Con
gresele partidului, în expuneri și

Monumente ale eroismului in lupta 

pentru libertatea patriei
Ltngă apele legen

darului Olt, pe o co
lină de la intra
rea în municipiul 
Sfîntu Gheorghe, Mo
numentul ostașului 
român veghează sim
bolic veșnicia libertă
ții patriei.

Aici s-au dat lupte 
grele în toamna lui 
1944. Ostașii români 
din Corpul de munte 
au cucerit pas cu pas 
fiecare palmă a pă- 
mîntulul străbun și 
au zădărnicit vitejește 
contraatacurile tru
pelor hitleriste și 
horthyste. Locuitorii 
români șl maghiari 
au sprijinit activ și 
puternic trupele ro
mâne șl sovietice. Da 
neuitat va rămîne 
acea clipă de istorie 
rând, in toiul luptelor, 
un ostaș român a 
înălțat Tricolorul pe 
clădirea primăriei din 
Sfîntu Gheorghe: era 
gestul de voință al în
tregii țări care anula, 
prin luptă și jertfă, 
odiosul Dictat de la 
Viena, ce sfîrtecase o 
parte din trupul 

României. Se curma 
pentru totdeauna o 
cumplită nedreptate și 
se deschidea o eră da 
construcție, și de fră
ție, în rosturile și tra
dițiile firești ale a- 
cestor locuri și ale a- 
cestor oameni, pășind 
laolaltă cu tara în 
noua sa istorie.

Monumentul osta
șului român e aminti
re și e simbol.

La dezvelirea im
pozantei opere de 
artă, în septembrie 
1974, au vibrat puter
nic în inimi. încărcate 
de profunde înțele
suri, cuvintele to
varășului Nicolae 
Ceaușescu: „Fie ca a- 
cest monument să 
simbolizeze hotărlrea 
armatei noastre, a 
oamenilor muncii de 
pe aceste meieaguri, 
români șl maghiari, 
de a face totul pentru 
a asigura independen
ta și suveranitatea Pa
triei, triumful socie
tății socialiste multila
teral dezvoltate si 
al comunismului in 
România".

cuvîntări, le-a făcut cu privire la 
răspunderile ce revin presei scrise 
și vorbite, au dat noi și înălțătoare 
dimensiuni activității publicistice, 
alcătuind principala călăuză a mun
cii în acest domeniu important al 
propagandei de partid, o adevărată 
cartă a presei românești contem
porane.

Cronicari angajați ai acestui timp 
eroic, ziariștii comuniști sint sta
tornic și responsabil preocupați de 
a traduce în fapte publicistice în
demnurile, orientările clarvăzătoa
re ale secretarului general al parti
dului : „«Scînteia», toate celelalte 
publicații, radioteleviziunea tre
buie să fie pătrunse de un înalt 
spirit revoluționar, partinic, să mi
liteze cu toată consecvența pentru 
a face cunoscută politica partidu
lui și statului nostru socialist, pen
tru a asigura ca toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
toți cetățenii patriei noastre să în
țeleagă bine obiectivele acestei po
litici, rolul pe care îl au în înfăp
tuirea ei, în victoria socialismului 
și comunismului".

Pătrunși de însemnătatea acestor 
îndemnuri, convinși de adevărul 
că izvorul forței și prestigiului 
presei noastre stă în conducerea ei 
de către partid, lucrătorii de pe 
tărîmul cuvîntului scris și vorbit se 
angajează să facă totul, să se dedice 
cu pasiune și dăruire comunistă 
muncii lor, pentru ca presa să slu
jească activ interesele fundamen
tale ale poporului, să fie sufletul 
său viu, să vibreze împreună cu el,

înaltele îndemnuri 
sînt împlinite cu 
elan și cu dăruire pa
triotică. în anul 40 al 
libertății, județul Co- 
vasna, asemeni tutu
ror județelor tării. își 
arată chipul său nou, 
reintinerit în anii so
cialismului : o putere 
industrială de 63 de 
ori mai mare, ogoare 
cu rod sporit, 30 000 
de apartamente noi în 
ansambluri trainice, 
armonioase, impozan
te lăcașuri de cultură, 
sănătate și sport. Toa
te — înălțate pentru 
oameni și bunăstarea 
lor, pentru o viată li
beră și demnă, sub 
semnul luminos al 
frăției, al unității de 
granit In jurul parti
dului.

Aici, lîngă curgerea 
Oltului, pe aceste 
străvechi și frumoase 
meleaguri românești, 
Tricolorul flutură 
mindru deasupra re
născutelor locuri, cin
stind jertfele înainta
șilor, omagiind pre
zentul socialist. 

să-i exprime și să-i promoveze cele 
mai scumpe aspirații întruchipate 
în activitatea partidului nostru. 
Spiritul revoluționar, promovat do 
partid, de secretarul său general, 
să fie mereu însăși seva vie care 
nutrește forța de pătrundere a ar
ticolelor și emisiunilor, capacitatea 
lor de modelare a conștiințelor.

Așa cum cere partidul, așa cum 
s-a adresat tuturor lucrătorilor de 
pe tărîmul presei cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presa noastră 
comunistă trebuie să se afirme în 
cel mai înalt grad ca o tribună a 
idealurilor înaintate, a spiritului 
creator, să valorifice mai bine 
inepuizabila „materie primă" a 
presei : faptele de muncă și mir 
nunatele realizări ale muncii crea
toare, gîndurile și aspirațiile con
structorilor socialismului, ale con
temporanilor noștri.

Acum, în preajma marilor eveni
mente ale acestui an, pentru ziariș
tii din patria noastră nu este alt 
legămînt mai scump decit acela de 
a face din fiecare număr de ziar 
și revistă, din fiecare emisiune de 
radio și televiziune o adevărată 
tribună de afirmare a cuvîntului 
de lumină și adevăr revoluționar 
al partidului, să facă larg cunoscută 
participarea activă a întregului 
popor, strins unit in jurul secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la în
făptuirea politicii partidului, spre 
gloria și măreția patriei noastre 
socialiste.

Cuvîntul 
oamenilor 

a v •• tarii 
despre fora 

înălțată 
în lumina 
lui August

Scrisori adresate 
„Scînteii" de cei care 

prin munca lor de zi 
cu zi contribuie 

la făurirea 
edificiului socialist 

al patriei 
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40 DE ANI DE MARI IZB1NZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI

CUVÎNTUL OAMENILOR ȚĂRII
despre țara înălțată în lumina lui August

Presa trebuie să contribuie la crearea unui spirit de înaltă 
responsabilitate în muncă, la întărirea hotărîrii oamenilor muncii 
de a-și înzeci eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
de a nu precupeți nimic pentru a asigura dezvoltarea continuă a 
economiei, progresul general al țării.• •

Zi de zi, pretutindeni pe meleagurile țării, oamenii muncii, de cele 
mai diferite profesii, avîndu-i în frunte pe comuniști, sint autorii unor 
remarcabile fapte de muncă, ai unor mărețe realizări, scriu cronica 
vie a realității noastre socialiste, făuresc chipul nou, mereu mai lu
minos al patriei. Acum, in preajma marii sărbători de ia 23 August 
a poporului nostru, ca și în întîmpinarea Congresului al XIII-lea ai 
partidului, asemenea fapte demne de laudă s-au amplificat, multe 
dintre ele fiind înfățișate și in coloanele presei. Dar oricit de mult 
s-ar strădui, reporterul nu poate surprinde în întregime tabloul amplu, 
larg cuprinzător al înfăptuirilor purtind semnăturile milioanelor de con
structori ai societății noastre, lată de ce, 
și viu dialog cu poporul, in numele căruia 
tipărește, presa se sprijină tot mai mult pe experiența maselor, 
fructifică din plin opiniile și propunerile cititorilor, ale oamenilor mun
cii, oferă coloane intregi corespondenților voluntari, care, cu dăruire 
și pasiune, contribuie la elaborarea și scrierea ziarului. O dovadă 
elocventă in acest sens o constituie miile de scrisori pe care 
„Scinteia" le primește lunar, corespondențe care vorbesc despre reali
zări deosebite ale colectivelor de muncă, despre transformările înnoi
toare ce au loc în orașele și satele patriei, pentru perfecționarea 
continuă a activității în , toate domeniile vieții economico-sociale

Corespondentul voluntar este cronicarul de suflet al faptu
lui curent, un mesager prompt a tot ce se petrece in juru-i. Astfel 
de corespondenți voluntari — oameni modești, dar plini de pasiune, 
care întotdeauna scriu despre alții și niciodată despre ei inșiși — 
au ținut „la zi" de-a lungul timpului, în coloanele „Scinteii", 
jurnalul epocii noastre, îndeosebi al epocii celei mai fertile din is
toria noastră, „Epoca Ceaușescu". Acestor minunați și statornici cola
boratori apropiați le dedicăm astăzi, de Ziua presei, pagina de față, 
ca semn de prețuire a nobilei lor activități de ziariști-colaborotori 
desfășurată din îndemnul inimii, din dorința de a infățișa opiniei 
publice portretul de azi, tot mai înfloritor, al țării.

intr-un permanent 
și pentru care se

• •
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NICOLAE CEAUȘESCU

PRESA NOASTRĂ-AMPLA TRIBUNA A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
tră 
DE

® In anul 1983, în țara noas- 
au apărut 60 DE ZIARE 
INFORMARE GENERALA, 
un tiraj anual total deCU

1 154761000 EXEMPLARE

EPOCA CEAUȘESCU “
în limbajul cotidian al faptelor

CRONICA ARGEȘEANA
acest titlu ne-a trimis» seri-

*

*

ț

*

® Au fost difuzate 36 COTI- 
DIANE, într-un tiraj total de 
1 117059000 EXEMPLARE și 
24 SÂPTĂMINALE în 37702000 
EXEMPLARE.

® Din total, ÎN LIMBILE NA 
TONALITĂȚILOR CONLOCUI 
TOARE 
TLURI 
PLARE, 
într-un

AU 
IN 
din
tiraj

APĂRUT 14 Tl- 
92759000 EXEM- 
care 11 cotidian® 
de 91227000 e-

xempiare și 3 săptămînale în 
1532000 exemplare.

® Revistele și alte publicații 
periodice au fost în anul 1983 
în număr de 426, cu un tiraj 
anual total de 217932000 e- 
xemplare.

• în limbile naționalităților 
conlocuitoare au apărut 38 de 
reviste și alte publicații pe
riodice, în 7564000 exem
plare.

® Numărul abonamentelor la 
televiziune a atins cifra de 
3912161, revenind 173 ABO
NAMENTE TV LA O MIE LO
CUITORI.

*
*

*

*

I

Sub 
soarea de mai jos unul dintre cei 
mai constanți corespondenți vo
luntari ai noștri : Florea Tistuleasa. 
muncitor 
producere a legumelor 
în 30 de ani 
de corespondent voluntar. Florea 
Tistuleasa a expediat ..Scinteii" 
circa 6 000 <le corespondențe ! Is
toria județului Argeș, zugrăvită 
de pana acestui atit de inimos 
corespondent, este o istorie dina
mică. vie ; transpusă in toate ge
nurile gazetărești : de la notă la re
portaj, de la interviu Ia articol.

Am selectat și sintetizat citeva din 
cronicile Iui argeșene in ideea de a 
prezenta, succint, ceva din imaginea 
județului, așa cum o vede omul 
corespondentul faptului cotidian.

în trei decenii

la întreprinderea de 
Pitești, 

dedicați activității 
voluntar, 

expediat

si

Scrisori adresate „Scinteii" de cei care prin munca lor de zi cu 
zi contribuie la făurirea edificiului socialist al patriei

împlinirile
socialiste

ale satului
contemporan
La 40 km sud de capitala țării, 

aproape de apele Dunării, undeva 
pe malurile Argeșului Inferior, că
lătorul de azi intilnește in cale o 
comună frumoasă și prosperă, cu 
lanuri de porumb și floarea-soare- 
lui, cu tarlale verzi de sfeclă de 
zahăr, soia și alte culturi.

Casele cu etaj din Hotarele, He- 
rești și Izvoarele — localități să
tești ce alcătuiesc astăzi comuna 
Hotarele din județul Giurgiu — 
sint o ilustrare grăitoare a acestor 
timpuri noi. Dintr-o monografie a 
comunei, scrisă prin 1941, rezultă 
starea de sărăcie de atunci a lo
cuitorilor satelor ei : case acoperi
te cu stuf, mai înainte chiar bor
deie în pămînt, mizerie și boli, ex
ploatare.

Față in față cu amintita .mono
grafie. punem o alta, alcătuită re
cent. oferind cifre edificatoare. As
tăzi, comuna are 12 000 de locui
tori; producția de griu a urcat aici 
la peste 4 500 kg la hectar, cea 
de porumb la peste 6 000 kg in 
1983. iar cea de struguri tinde in 
acest an spre 6 500 kg la hectar. 
Efectivele de animale ale C.A.P. 
au ajuns la peste 3 000 de 
bovine și Ia tot atîtea ovine. In 
comună își desfășoară activitatea o 
asociație intercooperatistă viticolă 
care cultivă viță de vie pe 481 hec
tare. o coloană auto, o largă rețea 
a cooperației de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor către 
populație. Volumul desfacerilor de 
mărfuri a sporit de la 20 milioane 
lei in 1980, la peste 40 milioane Iei 
în 1983. Valoarea prestărilor de' 
servicii pentru populație a atins 
aproape 10 milioane lei in 1984.

în comună există un liceu agro
industrial, 7 școli generale, 5 gră
dinițe, cu un total de peste 1 700 
de elevi, o casă de copii școlari 
unde își desfășoară activitatea pes
te 80 de cadre didactice. La sănă
tatea populației comunei veghează 
azi 10 cadre medicale.

Prin contribuția cetățenilor, in 
ultimii ani au fost plantați peste 
5 000 de puieți de arbori și pomi 
fructiferi, s-au amenajat peste 4 000 
mp trotuare, iar drumurile comu
nei sint astăzi asfaltate și moder
nizate pe o lungime de peste 15 km.

„Epoca Ceausescu" — epocă a 
marilor împliniri socialiste, este 
deosebit de rodnică si pentru lo
cuitorii comunei Hotarele, eu toții 
ferm hotăriți să întîmpine cu rea
lizări deosebite in muncă a 40-a 
aniversare, a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 și cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

Prof. Ion ARION
comuna Hotarele, județul Giurgiu

8ft

Ca in toate județele țării, si in județul Brăila, grija partidului si 
statului nostru fată de sănătatea oamenilor muncii s-a manifestat prin 
crearea. îndeosebi in ultimele două decenii, a unei relele sanitare cu- 
prinzind 4 spitale. 9 dispensare-policlinică. 17 dispensare urbane. 41 co
munale. 11 școlare si 27 de întreprindere. 13 creșe cu peste 1 100 de locuri, 
în aceste unități isi desfășoară activitatea 682 de medici (revenind cite 
un medic la 577 locuitori) și 2 067 cadre sanitare cu pregătire medie. 
Recent, a fost inaugurată m orașul Brăila o nouă maternitate (in foto
grafie) cu 400 de paturi, dotată cu aparatură medicală modernă. (Profir 
DASCĂLII, muncitor. Spitalul județean Brăila).

Grijă permanentă față 
de noile generații de muncitori

întreprinderea de confecții, unde 
muncesc din 1952, este cea mai 
veche din Rimnicu Sărat, oraș care, 
pină acum două decenii, făcea par
te din categoria „tirgurilor patriar
hale". In 1965, la această unitate 
munceau circa 1 000 de femei, iar 
valoarea producției realizate era 
de numai 140 milioane lei. Acum, 
colectivul nostru numără 2 200 fe
mei-, 500 bărbați, iar valoarea pro
ducției va. atinge la finele anului 
circa un miliard lei. Dealtfel, isto
ria — densă in fapte de muncă, de 
angajare, și dăruire deplină pentru 
mai mult și mai bine — a dezvol
tării întreprinderii noastre este 
strins legata de cea a orașului, care 
numără in prezent peste 35 000 lo
cuitori și constituie un punct de re
ferință in ce privește amplul pro
ces de industrializare si urbaniza
re pe care l-a cunoscut, din 1965 și 
pină in prezent județul Buzău.

După vizita de lucru efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Rimnicu Sărat in 1967, vizită înscri
să cu litere de aur in istoria deve
nirii noastre, vechiul tîrg a început 
să renască. Din acei ani s-au pus 
bazele unei industrii moderne. Dacă 
in 1968 valoarea producției indus
triale a orașului nostru era de 448 
milioane lei, la finele acestui an va 
ajunge la peste 4 miliarde lei. iar 
de la 40 apartamente s-a ajuns la 
circa 7 000, in care s-au mutat a- 
proape 20 000 de rimniceni. Vechea 
întreprindere de confecții și-a 
schimbat complet înfățișare'! Dis
pune acum de hale de :nod:ie<:C 
noi, de utilaje și instalații moder
ne. o cantină, creșe. grădinițe, un 
cămin de nefamiliști cu 300 de

locuri. Cu prilejul celor două vi
zite de lucru efectuate in orașul 
Rimnicu Sărat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a dat încredere in 
capacitatea noastră de muncă si 
creație, ne-a ajutat să gindira și să 
acționăm in spirit revoluționar.

De fapt aș putea spune că pro
priul meu drum in viață este ca
racteristic pentru sute si mii de fe
mei care lucrează in industrie. 
M-am calificat aici ca muncitoare 

■ confecționeră. M-am folosit de posi
bilitățile de perfecționare profesio
nală, asigurate oricăreia dintre noi, 
am învățat \și am muncit in același 
timp, mi-am crescut cele două fete, 
care acum sint studente la Politeh
nică. In 1974 am reușit să termin 
construcția casei, am devenit mun
citoare specialistă, am fost aleasă 
secretară a comitetului de partid 
pe întreprindere. Mă mindresc cu 
aceste realizări si' totodată, mă 
bucur de grija, și atenția cu care 
partidul, și statul nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, încon
joară familia.

Intimpinind apropiata noastră 
sărbătoare națională cu importan
te succese in muncă, întregul nostru 
colectiv este hotărit să desfășoare 
o activitate și mai susținută pentru 
a raporta celui, de-al XIII-lea Con
gres al partidului noi și remarca
bile realizări in producție.

Catita TEOBOREANU 
muncitoare specialistă 
la întreprinderea de 'confecții 
Rimnicu Scrot,
secretar al comitetului de partid 
pe întreprindere

înnoiri intr-o veche vatră
metalurgică

Vlăhița, veche vatră metalurgică 
a țării, era, înainte de 1944, o 
așezare modestă, formată doar din 
300 de case sărăcăcioase. Condițiile 
de viață s-au îmbunătățit trep
tat, dar localitatea a intrat din 
plin in epoca marilor redimensio- 
nări socialiste in anii ’70. după 
cele două vizite memorabile ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Mai 
intii, întreprinderea de fier — ini
ma orașului a cunoscut o dez
voltare la care noi, metalurgiștii 
mai in vîrstă, nu speram nici mă
car in visurile noastre cele mai op
timiste. Aici s-a construit o stație 
de aglomerare a minereului de 
fier in care se obține materie pri
mă de calitate superioară necesară 
elaborării fontelor speciale și de 
înaltă puritate. Prin modernizarea 
furnalelor, capacitatea lor de pro
ducție a crescut cu 12 000 tone fon
tă,specială anual; s-a construit o 
turnătorie nouă, s-au pus in func
țiune alte noi și moderne capaci
tăți de producție. Ca urmare. în
treprinderea și-a triplat producția 
in condițiile realizării unor produse

de înaltă calitate, competitive pe 
piața mondială.

Orașul Vlăhița de azi se prezin
tă intr-o haină cu totul nouă. în 
ultimii 18 ani au fost construite 747 
de apartamente, un spital, o poli
clinică, o casă de cultură, liceul 
industrial, unde învață peste 600 de 
elevi, două școli generale, ateliere 
meșteșugărești, magazine moderne 
și altele. Vlăhițenii de azi. români 
și maghiari, trăiesc o cu totul altă 
viață decit am trăit noi, cei din 
generația mea, în tinerețe. A prins 
aripi și viața culturală : avem bi
blioteci. cinematografe, case de 
cultură, cluburi.

Evocind aceste înfăptuiri, gindu- 
rile noastre se îndreaptă către con
ducerea partidului, către iubitul 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. exprimîndu-i profunda 
recunoștință pentru tot ce a făcut 
și face ca și noi, locuitorii acestei 
străvechi citadele muncitorești, să 
ne bucurăm din plin de roadele 
dezvoltării tării pe calea luminoasă 
a socialismului.

FERENC Orban
Vlăhița

...Era in toamna anului 1952. Atunci 
l-a văzut de aproape pe tovarășul 
Nicolae ~ 
nostru, 
turi de 
cee. la 
centrul _ ____ __
bună a apărut cel care avea 
devină 
vorbit despre 
tinerilor, 
Pitești, 
formări 
tot județul, in întreaga țară". îl as
culta. alături de toți tinerii, cu con
vingere, cu bucurie și încredere. Ma
joritatea aveau 18 ani. Aveau drept 
de vot. La 30 decembrie 1952 au avut 
loc alegerile de deputati în Marea 
Adunare Națională. „Tin minte că in 
acea campanie electorală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat citeva 
scoli, precum si întreprinderea ..Tex
tila" din Pitești. Patru ani mai tîrziu. 
în decembrie 1956, a avut loc în ora
șul nostru Conferința Organizației 
regionale de partid Argeș la care a 
participat și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Atunci s-au pus bazele 
dezvoltării economice impetuoase a 
județului. La 29 ianuarie 1957 « fost 
reales deputat de Pitești in forumul 
suprem legislativ. La 16—17 februa
rie 1961 tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
vizita orașul Pitești, hotărînd atunci 
amplasarea si construirea noii fila
turi de la „Textila" și a Combina
tului de prelucrare a lemnului. 
Si tot atunci s-a examinat primul 
proiect ai schiței de sistematizare a 
orașului Pitești".

Si continuă cu cronica exactă a 
vizitelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Argeș, vizite 
de care se leagă indisolubil viața 
nouă a acestor meleaguri :

25.11,1965 : vizitează Întreprinde
rea „Textila". Institutul de invăță- 
mînt superior. Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" ; participă la mitingul electo
ral organizat la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Pitești. în 
martie 1965 e reales deputat de 
Pitești.

10—11.VI.1966 : 0 nouă vizită cu al 
cărui prilej stabilește locul de am
plasare a Combinatului petrochimic 
și a întreprinderii de autoturisme ; 
vizitează șantierul întreprinderii de 
motoare electrice, Uzina de negru de 
fum. întreprinderea de piese auto 
Colibași. Muzeul din Golești.

20.X.1967 : vizitează din nou între
prinderea de motoare electrice, șan
tierele întreprinderii de autoturisme. 
Combinatul petrochimic. întreprin
derea de stofe „Argeșeana" și Com
binatul de articole tehnice din cauciuc-Pitești.

20. VIII.1968 : în prezența președin
telui tării se inaugurează întreprin
derea de autoturisme Colibași — Pi
tești. Realizare magistrală, in timp 
record.

21. VH.1969 : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu inaugurează Combinatul

Ceaușescu. Corespondentul 
elev fiind, a participat, ală- 
activul U.T.C. din școli si li- 
rnarea adunare populară din 

orașului Pitești, i-a tri
șa 

președintele tării. „Ne-a 
viitorul nostru, al 

despre viitorul orașului 
despre inerentele tranș

ee vor petrece incare

petrochimic, asistă ia probele tehno
logice in unitățile de pe platforma 
industrială Pitești-Nurd.

17.IX.1976 : vizitează Combinatul 
petrochimic, întreprinderea de auto
turisme și alte obiective importante 
din Pitești.

23.X.1977—31.X.1978 : de ..Ziua re
coltei". împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, vizitează municipiul și 
o serie de alte localități din județul 
Argeș.

26.111.1981 : județul Argeș primește 
înaltul titlu de Erou al 
Socialiste pentru rezultatele 
bite obținute in Îndeplinirea 
pășirea sarcinilor de plan la 
palii indicatori din agricultură.

16.IV.1981 : vizitează o serie 
unități economice din municipiul 
tești.

11—12.VH1.1982 : ultima vizită 
lucru in unități industriale și agri
cole din județ și o serie de între
prinderi din municipiul Pitești.

Iată flar. succint, rinduri prețioa
se din cronica prezentă a județului, 
ținută ..la zi" de corespondentul nos
tru, cronică luminată 
celui mai iubit, fiu 
nostru.

„Prometeii acestei 
mărețe epoci”

Așa isi intitulează Florea Tistuleasa 
un comentariu reportericesc despre 
„prometeii argeșeni", entuziaștii 
constructori ai hidrocentralelor ar
geșene. „La 9 decembrie 1966, to
varășul Nicolae Ceaușescu a inau
gurat hidrocentrala de pe Argeș, 

hidrocentrală 
între timp.

18 hidrocen- 
Ca urmare.

Muncii 
deose- 
si de- 
princi-

de
Pi-
de

de activitatea 
al poporului

mare 
aceea.
celor 

in jos.

Era cea mai 
de la vremea 
a apărut salba 
trale pe Argeș 
producția de energie electrică a cres
cut in județul Argeș de la 128 000 000 
kWh in 1965 la circa 1,6 miliarde kWh 
in prezent. Ei. minunății constructori 
de hidrocentrale, aflați acum la Pc- 
cineagu și Riușor, invingînd gerurile 
aspre din munți, ploile reci. ei. pro- 
meteii acestui timp, smulg apelor si 
străfundurilor noi fulgere de lumină 
pentru economia națională". își în
cheie comentariul corespondentul 
nostru.

Urmașii celor 
„9 meșteri mari”

După Eliberare, și. mai cu seamă, 
în ultimii 20 de ani. in satele și co
munele argeșene au apărut locuințe 
noi. confortabile. Numai în comu
na Bascov s-au construit cinci 
blocuri tip vilă. Satele, comu
nele au fost sistematizate. Și 
asta explică, in bună parte, de ce 
unele din ele au devenit orașe : 
Costești. Topoloveni : altele vor fi 
intr-un viitor apropiat : Colibași, 
Birla. Bascov etc. ele.

Urmașii celor „9 meșteri mari", 
concomitent cu zidirile din orașele 
județului, zidesc și in satele argeșe
ne. Numai între 1960—1983 au con
struit la sate, din fondurile statului, 
nu mai puțin de 6118 locuințe, iar 
din fondurile populației circa 37 423.

Aceiași meșteri mari, care ne-au 
înălțat case confortabile, au con
struit grădinițe, școli, lăcase de cul
tură. La ora actuală. în mediul rural 
argeșean 
in care 
copii, 
peste 
3 100

funcționează 430 grădinițe 
sint cuprinși circa 18 700 

școli generale cu 
elevi și aproape 

6 licee in
dustriale cu 11 510 elevi și 276 ca
dre didactice. 5 școli profesionale cu 
597 elevi. Și tot ei. meșterii, au ridi
cat sau renovat în satele 
nele argeșeni; 269 cămine 
și 545 de biblioteci. Cifre 
prind in ele timpul nostru 
timpul marilor înnoiri.

450 de
59 «00 

cadre didactice.

.și comu- 
culturaîe 
care ru
in mers.

Un orășel pe traiectoria 
industrializării socialiste

Dorohoiul se numără printre cele 
mai vechi așezări ale Moldovei, dar 
el a rămas un tîrg de meșteșugari 
și negustori pină in anii de după 
mărețul act istoric de la 23 August 
1944. în iunie 1948, la naționalizarea 
principalelor mijloace de produc
ție. cele mai importante unități 
economice ale orașului erau citeva 
„fabrici" de fringhii și o moară. 
El a cunoscut o dezvoltare indus
trială .intensă in ultimele două 
decenii. Prima întreprindere im
portantă, cea de confecții, a intrat 
in funcțiune in anul 1967. Doi ani 
mai tîrziu a început să producă 
fabrica de brinzeturi. A urmat în
treprinderea de sticlărie și porțelan 
cu o primă capacitate intrată in 
funcțiune în anul 1973 și a doua în 
1976. în 1980 i s-a adăugat o secție 
de porțelan-menaj, iar anul acesta 
va incepe să producă o secție de 
ceramică populară românească.

Industria constructoare de mașini 
este reprezentată in orașul nostru 
de întreprinderea de mașini-unelte 
grele pentru deformare plastică, 
intrată în funcțiune, cu o primă 
capacitate, in anul 1981. La crește
rea potențialului productiv al ora
șului contribuie, de asemenea, o 
întreprindere minieră, o întreprin
dere județeană de producție indus
trială și prestări de servicii, două 
cooperative meșteșugărești și nu
meroase unități ale industriei loca
le. Pină la sfîrșitul anului vor intra 
in circuitul productiv o noua capa
citate la întreprinderea de confec
ții, o nouă fabrică 
unități.

Dacă la sfirșitul 
ducția industrială
rohoiului era de 118 milioane lei. 
la finele anului 1980 ajunsese la

de piine și

anului 1970 
globală a

alte

1964,976 milioape, pentru ca in 
anul aniversării a patru decenii de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din August 1944 și anul celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui. să atingă 1,25 miliarde lei.

Aceste citeva dale vorbesc de la 
sine despre drumul ascendent par
curs într-un timp scurt de orașul 
nostru, drum care ilustrează jus
tețea politicii partidului de indus
trializare socialistă, de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor și lo
calităților patriei.

Vasile D. COȚOFREI
profesor la Școalo generală nr. 7 
Dorohoi, județul Botoșani

Marta CUIBUȘ

MB

Aspect din noua urbanistica a modernului municipiu Ploiești — imagine 
trimisă redacției de cititorul loan POPESCU

„Echipaje etalon“ ale mineritului gorjean
cadrul întreprinderii miniereîn . ___________ ______

Rovinari, unitate distinsă recent cu 
„Ordinul Muncii" clasa I, Steagul 
roșu și Diploma de onoare a Con
siliului Central al U.G.S.R., în frun
tea întrecerii socialiste se află și în 
acest an echipajul excavatoristu- 
lui Constantin Căldărușe din ca
riera Tismana II. Șeful echipajului, 
decorat cu ..Ordinul Muncii" clasa 
a Ill-a. acționează aici pe frontul 
bătăliei pentru mai mult cărbune 
cu acea răspundere muncito
rească pe care minerul de onoare 
al României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut-o tutu
ror colectivelor din întreprinderile 
carbonifere.

Acest echipaj extrage zilnic 
20 000 tone lignit energetic, cu 
o productivitate de 1 300 tone pe 
oră. cariera Tismana II depășind

mai bine 
Din acest

planul cu 
cărbune.
se evidențiază în 
excavatoriștii 
Oiaru. Ion Teiu, 
stantin Jianu și Ion Voicu, 
tricienii Dumitru 
Cornel Verbuncu, 
Gheorghe Ci tu. 
de muncă ale lui 
dărușe (ca și ale . __  __
doianu. Ion Meiță, Alexandru Mi- 
roiu) — care a preiuat primul ex
cavator românesc din clasa 470, 
reușind să extragă 170 metri cubi 
oe oră de masă minieră peste pre
vederi — se vorbește in intreg ba
zinul carbonifer, formațiile de lu
cru fiind denumite ..echipaje eta
lon" ale mineritului gorjean.

Biografia lui Constantin Căldăru- 
șe. care a obținut locul I in între-

de 150 000 tone 
harnic echipaj 
mod deosebit 

Nicola Rusu.
lăcătușii

Ion 
Con- 
elec- 

i Alexandrescu, 
Iulian Enea și 
Despre faptele 
Constantin Căl- 

lui Vasile Vlă-

I

cerea socialistă pe întreprinderea 
minieră Rovinari. ne-a intregit-o 
președintele comitetului sindicatu
lui, Dumitru Danciu : „Lucrind la 
Început in calitate de conducător 
auto și deservind carierele Rovina- 
rilor, l-au impresionat mult marile 
utilaje care au intrat in funcțiune 
aici in anul 1968, la cariera Cicanl. 
Urmînd cu perseverență cursurile 
de policalificare, a devenit excava- 
torist. fâcindu-și ucenicia pe un 
utilaj de mare capacitate". Reali- 
zind apoi cel mai ridicat indice de 
folosire a utilajului, a reușit să 
livreze, lună de lună, o producție 
de peste 1 000 metri cubi pe oră.

Ion TARBAC
maistru la întreprinderea de 
mașini-unelte pentru presare 
si forjare Tirgu Jiu
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40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI

ION JALEA - Vizită de lucru pe un șantier de construcții Pictură de CORNELIA IONESCU

Cadențele cetății vibrează-n Tricolor

Și August urcă mindru pe trepte de istorii 

In pace și-nfrățire o țara și-un popor 

Urmează drept Clrmaciul încununat de glorii

Dimensiune sufletească defini
torie pentru poporul nostru, sen
timentul patriotic este marele și 
nepieritorul izvor al tuturor mă
rețelor împliniri ale acestor ani : 
patria se înalță din munca și 
iubirea fiilor ei, din visele și 
speranțele lor, din hotărîrea lor 
fermă de a împlini portretul de 
azi și de miine al țării, acel 
portret desenat cu magistrală 
claritate în documentele parti
dului, în cuvîntările și expuneri

le tovarășului Nicolae Ceaușescu. Asemenea arborilor care, an de 
an, adaugă cerc după cerc trunchiului lor, cîștigînd astfel in 
dimensiune și greutate, sporind puterea rădăcinilor și înălțînd 
falnic coroana către cer, Patria întruchipează, totodată, acea 
tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte a basmelor româ
nești. Patria este substitutul eternității și, călcind pămintul ei, 
simțim cum ne prelungim pînă la fîntînile cele mai adinei ale 
trecutului și, totodată, cum ne înălțăm pînă la culmile de mă
reție ale viitorului. Mărturie vibrantă a acestor înalte simțiri, 
faptele cu care întregul popor întîmpină măreața aniversare din 
August, piatră de hotar în bimilenara noastră istorie, sint fapte 
înscrise trainic, pentru eternitate, in cercurile care încing cu 
nesfirșită iubire vîrsta nouă a țării, a devenirii ei socialiste. Au
tori glorioși ai acestor mărețe fapte, oamenii muncii dau glas, 
in scrisorile și poeziile trimise pe adresa redacției, mindriei lor 
de stăpini ai țării, sentimentelor civice și patriotice care stau 
la temelia eroismului lor, demnității ce caracterizează forța de 
creație a unui popor liber, care și-a cucerit prin luptă și muncă 
necurmată dreptul absolut asupra casei în care locuiește : „Iar 
noi locului ne ținem / Cum am fost așa răminem" - scria, cu 
mai bine de o sută de ani în urmă, Eminescu, definind astfel 
un adevăr fundamental, un sentiment etern, căruia anii cei 
mal luminoși din istoria țării îi dau temeiul faptelor eroice ale 
tuturor fiilor României socialiste. Grandioasele realizări obți
nute de poporul nostru in ultimele aproape două decenii sub 
conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sint expresia celui mal fierbinte patriotism 
- un patriotism al faptei, al muncii pentru înflorirea țării.

Omagiu
E un Erou al cărui nume ni-i
Lumină românească-n jurul Terrei 
Și-a-mprumutat chiar numele său erei 
Renașterii acestei Românii.

Flori din inimi ți-am cules 
Pentru tine țară 
Cu iubire le-am
Cu iubire rară.

ales

Pe Nicolae Ceaușescu-i cîntl
Pe cel ce și lumina-i și căldura
Ni le-a-nchinat, și-n tot, ne-a dat măsura 
Iubirii intre oameni pe pămintl...

Ion PRUNOIU
muncitor, Efectroputere-Craiova

Flori din inimă
Flori de aur ți-am adus 
Pentru tine țară
Și pe frunte ți le-am pus 
Intr-o zi de vară.

muncă am culesFlori de
Și de omenie
De pe plaiul tău ales 
Mindră Românie.

Flori de auguste văpăi 
Vom așterne iară 
Pentru toți eroii tăi 
Pentru tine, țară.

Sune cintecul și hora 
Pâcii-ntre popoare 
Să vestească tuturora
Marea sărbătoare.

ion Mihai GHINESCU 
comuna Buteni, județul Argeș

■HI MMI OMAHAZfl PATRIA. HU FI CEL MAI IUBIT FIU M POFUUUEUI, TOVARĂȘUL IU CEAUSESCU
„Brațe de țărani și muncitori 
Ți-au clădit destinul, Românie..."

Acestui sentiment puternic, 
deplin liber in expresia lui cu
prinzătoare. îi dedică oamenii 
muncii, în emoționante versuri, 
omagiul lor. celebrind astfel 
munca și creația libere, sub 
semnul cărora se desfășoară 
„Cîntarea României" cea nouă. 
O „cîntare" pe care Constantin 
Tănase din Timișoara o dedică 
celor patruzeci de „trepte" pe 
care țara noastră a urcat necon
tenit, din August 1944, spre mă
rețele culmi ale socialismului și 
comunismului : „Lumina se re
varsă fecundă peste țară / Și 
plinea ni-e crescută din ano
timp bogat, / Cind despărțită 
brazda de-a griului povară / 
Adoarme ostenită sub cerul în
stelat II Cadențele cetății vi- 
brează-n Tricolor / Și August 
urcă mindru pe trepte de isto
rii ; / In pace și-nfrățire o țară 
și-un popor I Urmează drept 
Clrmaciul încununat de glorii. II 
Sint patruzeci de trepte urcate 
cu avint / De încleștări, de jertfe 
și de izbinzi mărețe / Prin care 
înălțat-am pe românesc pămint / 
Arcade de lumină din fapte în
drăznețe. II Sint patruzeci de 
trepte pe-o vatră de granit I Ce 
urcă spre comună și larg ni se 
deschid / Căci marșul nostru fal
nic ne e călăuzit / De steaua 
cutezanței, a marelui Partid".

23 August 1944, revoluția da 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
este pentru Bădulescu Dumitru 
din Craiova „izvorul cu apa vie" 
al puterii cu care poporul ro

mân dă chip celor mal mărețe 
visuri ale Înaintașilor : „De 
cind ne știm pe-acest pămint 
români / Dorința ne-a fost sin
ceră și dreaptă / Să nu plătim 
tribut, să fim stăpini / Pe gin- 
dul nostru și pe faptă. / Și 
ne-am păstrat prin timp semeți / 
Cu fruntea sus, precum Car- 
pații / Pe libertate am pus preț / 
Și n-am cerșit-o de la alții. / 
Purtind in inimi Tricolorul / 
Aprins de strămoșeasca glie / In 
august ne slăvim izvorul / Și 
bem din cupe apă vie. / Cu meș
terii Manole ne urcăm / în infi
nit, pe însorite schele / Și pre- 
făcind in fapte ce visăm / Croim 
noi drumuri către stele. / Cu 
soarele lui August in coroane / 
Copacii se întorc spre rădăcini. / 
Femeile au pregătit marame > 
.Și florile se-nalță in grădini. /
In August, la izvorul vieții / 
Trăind plenar viața in Cetate / 
își primenesc cuvintele poeții / 
Pentru poemele de libertate : î 
Avem un brav Partid, o țară, 
un popor / Fintîni din care 
scoatem bucuria. / Avem un 
brav Cîrmaci și-un falnic Tri
color l Și toate-acestea-nseam- 
nă : România!".

Pentru ca toate acestea să în
semne România, pentru ca să 
putem munci în libertatea și în 
demnitatea de azi. generații de 
eroi, de fii ai acestui pămint au 
luptat și s-au jertfit fără preget, 
în numele viitorului, al tării de 
azi. „Scrin un poem despro 
23 August 1944“ — spune Florea 
Barbu, muncitor la Schela de 

foraj Rm. Vilcea : „Am pornit 
in această intimplare / tirziu : 
încărunțeau soldați de rind și 
generații de rind ; / împuținat 
mă regăseam ; / soldați de rind 
și generații de rind / cădeau în 
frunzele de pe timpul de luptă:/ 
cădeau din înalturi stele ciu
ruite, colorindu-se in sîngele 
incă-aburit; / desculț pășeam pe 
suprafața luminii / și tălpile mi 
se aspreau : / furtuni de aspre 
cintece vibrau... / Și azi, ascult 
in alarma recoltei / sămînța pre
facerii / fn astrul pîinii / dos
pește frăția. I Drept, intre cea
suri solare / trupul meu tînăr I 
foșnește in August".

în ritm de baladă, rapsodul 
Ion Mihai Ghinescu, laureat al 
Festivalului național „Cîntarea 
României" (comuna Buteni, ju
dețul Argeș), aduce „florile ini
mii" ca omagiu patriei socialis
te, eroilor ei. La rîndul său. 
Ion C. Ștefan cîntă patria în
tinerită. în zbor către zările co
munismului : „Ținut cu ceru-al- 
bastru de mindră-nmugurire / 
înflorind înaltul stindardelor 
sub soare / Și visul ce aevea ne 
poartă spre-mplinire / Cu aripi 
mari de vultur urtind între po
poare! / Peste străbuna-ț.i zare 
inalte jerbe cresc, / Statornicii 
de ape albastre la hotare — / 
Sub cer senin de August, eroii 
împlinesc I Cimpia logodită cu-a 
soarelui splendoare. / Sintem 
aici, statornici, ca pietrele cetă
ții I Cind strălucirea vremii azi 
cheamă-ntreg poporul / Ca-n 
August, inălțați spre zorii liber

tății / Noi să pășim în rind cu 
viitorul".

Un cîntec de iubire pdritru 
patrie, pentru epoca pe care 
cu mîndrie o numim „Epoca 
Ceaușescu". scrie, din comuna 
Poienile de sub Munte, ju
dețul Maramureș, Iurii Pavliș : 
„O, Patrie, cuvint înaripat, / O, 
Patrie, cuvînt-eternitate, / îți 
dăruie Cel-Mai-Inalt-Bărbat / 
Inaltu-i crez — inalta-i demni
tate / O, Patrie, cuvint înaripat, I 
O, Patrie, cuvint de dor și 
faptă. / Iți dăruie Cel-Mai-Inalt- 
Bărbat / Inaltu-i crez — gîndi- 
rea sa-nțeleaptă. / O, Patrie, cu
vint de zi-cu-soare, / Iți dăruie 
Cel-Mai-Inalt-Bărbat / Inaltu-i 
crez — Epoca-nfloritoare".

Sentimentul că marile cti
torii socialiste ale acestei 
epoci sint rodul muncii însu
flețite a poporului strîns 
unit în jurul Partidului Co
munist Român îi inchină ver
surile sale învățătorul Con
stantin Voicu din Tîrgoviște : 
„Să ascultăm in ceasul care bate I 
De patruzeci de ani de liber
tate, I în el e timpul plin cu 
demnitate / De conștiința clipe
lor curate / Ca să ne fie mai 
frumoasă țara / Noi ne-am cu
prins simțirile in vara I Stator
nică de pasăre măiastră / între 
Carpați și Marea cea Albastră t 
Sint semnele victoriei In toate, / 
Și razele din soare mai bogate / 
Cu patruzeci de stele aduna
te / în patruzeci de ani de li
bertate. ! Să ascultăm precum 
ne poartă dorul / Cu toți ai 
muncii nemurind izvorul I Căci 
am văzut ce-nseamnă să existe / 
Partidul libertății comuniste".

Chipul țării strălucește azi 
înveșmîntat în roadele muncii 
tuturor fiilor tării, scrie pe 
drept cuvint Constantin Tănase: 

„Se răsfring in tine, țara ,mea, / 
patruzeci de veri biruitoare / 
Cc-au adăugat la virsta ta / 
Imnuri și comori nepieritoare. / 
Fiii tăi ți-au fost și doinitori / Și 
viteji apărători de glie. 1 Bra
țe de țărani și muncitori I Ți-au 
clădit destinul, Românie. / Le- 
gănați de-aceleași mingiieri I

„El tuturor ne este un simbol
de dreptate

Cînd spunem Ceaușescu,
noi spunem libertate"

Omagiind munca $1 lupta 
eroică a poporului, chipul înti
nerit al patriei noastre în plin 
marș către viitor, oamenii mun
cii aduc in vibrante versuri un 
omagiu plin de respect și recu
noștință aceluia de numele 
căruia sint indestructibil legate 
toate marile ctitorii socialiste 
ridicate in ultimii aproape 
douăzeci de ani : tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, conducă
torul încercat care a știut să 
redescopere și să înalțe în lu
mina puternică a noului nostru 
umanism nesecatele izvoare ale 
forței de creație a poporului, ale 
demnității și patriotismului 
fierbinte. Identificat cu cele 
mai autentice năzuințe ale po
porului român, întruchipîndu-i 
strălucit vrerile, aspirațiile șl 
cele mai alese însușiri, secreta
rul general al partidului nostru

Ale dorului aprins de țară, l 
Din izvorul tău și-au luat pu
teri ! Și-au învins in miezu- 
aprins de vară".

Puternică, năvalnică precum 
apele tumultuoase ale primăve
rii izvorăște bucuria în sufletul 
unui popor liber și demn, clă
dind pentru sine, pentru afir- 

este omagiat ca un erou care 
„din strămoșească iubire s-a 
născut" : „Din strămoșească iu
bire s-a născut / Purtind in su
flet doina și izvorul / Și-n legea 
strămoșească a crescut / Așa ne 
e : EROU CONDUCĂTORUL ! I 
Cumplite suferinți l-au încer
cat / Și ploaia care-ntunecă 
ogorul / Dar niciodată nu s-a 
închinat / Așa ne e : VITEAZ 
CONDUCĂTORUL! / în fruntea 
țării fiul de străbuni / Ne poartă 
năzuințele și dorul / Că-i om 
din rîndul oamenilor buni / Așa 
ne e: ALES CONDUCĂTORUL!/ 
O lume-i cîntă visurile azi / 
Căci lumii îi slujește viitorul / 
Catarg al țării codrilor de brazi./ 
Așa ne e : IUBIT CONDUCĂ
TORUL!". (Dorin Bălănoiu, 
muncitor, Ineu).

Neînfricat stegar al destinu
lui comunist al tării, patriot și 
revoluționar înflăcărat, suflet în 

marea în lume a geniului său 
creator, cum scrie Eugeniu 
Nistor din Tîrgu Mureș : 
„Să înflorească zarea de inimile 
noastre, I să cînte bucuria în 
case și-n ferești / și peste tot în 
lume să scapere lumina, I 
izvoare mari de suflet oriunde 
să c sești".

sufletul poporului, de numele 
eroului României contemporane 
se leagă cea mai strălucită epo
că din istoria milenarei noastre 
țări. Iată de ce, dind expresie 
simțămintelor unanime, ale în
tregii națiuni, versurile se în
carcă de vibrația și căldura 
iubirii ce pulsează în uriașa ini
mă a patriei în august : „In 
marșul nostru-n frunte-i neînfri
cat stegar / Partidul Comunist 
născut din jertfe de eroi I Și 
primul fiu al țării, nebiruit 
stejar / Cu rădăcini de vise 
suind prin timp spre noi. I Călit 
în focul luptei, cu dragoste de 
glie, / El tuturor ne este un 
simbol de dreptate I Și pretu
tindeni, azi, în noua Românie / 
Cind spunem Ceaușescu, noi 
spunem libertate. / în zi de Au
gust falnic, cuvint muncitoresc / 
De dragoste fierbinte, cit necu
prinsul zării I Să ne trăiți mulți 

ani, cit plaiul românesc / Să în
floriți mereu, ca-n primăvară 
merii". (Ioan Poling, muncitor. 
Suceava). Cu el in frunte — 
spun versurile — ne știm pu
ternici, apărați, liberi, prezența 
sa în fruntea partidului și a sta
tului este garanția supremă că 
România va utrca demn, uvmîn- 
du-i marele exemplu, spre visa
tele culmi ale socialismului și 
comunismului: Cu Ceaușescu-n 
fruntea țării / Ne știm puternici, 
demni și ocrotiți. / Așa precum 
erau, in veac de luptă / Ostașii 
lui Mihai : nebiruiți. (Virgil 
Ioan Radu, muncitor. București).

în acest August aniversar, 
cînd poporul nostru face cu 
îndreptățită mîndrie bilanțul 
realizărilor socialiste, în ca
drul cărora strălucesc nea
semuit marile ctitorii ale „Epocii 
Ceaușescu", oamenii muncii, în
treaga națiune română iși ex
primă deplina aprobare față de 
Hotărîr i Comitetului Politic 
Execut al C.C. al P.C.R. cu 
privire la realegerea, de către 
cel de-al XIII-lea Congres, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă în partid. 
Este aceasta expresia dragostei 
și stimei față de cel mai iubit 
fiu ai României socialiste, ace
la prin care poporul însuși iși 
privește cu deplină încredere 
viitorul : „Noi viitorul îl înăl
țăm prin azi — IE legea noas
tră și e legea firii ; / Chezaș 
avem Clrmaciul cel viteaz, I 
Partidul faptei și al împlinirii". 
(Nicolae Pricop, muncitor. Bucu
rești).

Aceasta este voința poporu
lui. voința întregii noastre na
țiuni, rostită limpede și inalt in 
lumina lui August.
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în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință 

a Comitetului Politic Executiv al CC al P.CR.

PREGĂTIREA SPATIILOR

DE DEPOZITARE A RECOLTEI
- încteiatâ grabnic in roate unitățile agricole!

în intimpinarea mari[ noastre sărbători naționale

In anul 40 al libertății noastre, 
remarcabile realizări 

in întrecerea socialistă
în aceste zile se strînge griul de pe 

ultimele suprafețe. Continuă, de ase
menea, recoltarea fasolei, inului 
nentru fibră si ulei, a legumelor 
și fructelor, iar nu peste multă vre
me va începe culesul produselor de 
toamnă — între care floarea-soarelui 
și porumbul au o mare pondere. La 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., subliniin- 
du-se că anul acesta sint întrunite 
condiții pentru a se obține o recoltă 
bună și la culturile de toamnă — 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, legume, precum si la celelalte 
culturi — s-a indicat să se ia de pe 
acum toate măsurile ce se impun 
pentru stringerea la timp și depozi
tarea corespunzătoare a tuturor a- 
cestor produse. Iată de ce, în spiritul 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului, organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare, orga
nele agricole de specialitate și con
ducerile unităților agricole au dato
ria să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru stringerea, transportul și de
pozitarea în cele mai bune condiții 
a culturilor de vară și, concomitent, 
pentru pregătirea din timp, in cele 
mai mici amănunte, a recoltării cul
turilor de toamnă.

în cadrul acestor pregătiri, odată 
cu terminarea reparațiilor la mași
nile și utilajele ce vor fi folosite în 
apropiata campanie de toamnă, o 
mare atenție trebuie acordată acum 
asigurării tuturor condițiilor necesa
re preluării, transportului și depozi
tării în timp scurt și fără pierderi 
a tuturor produselor ce vor fi recol
tate. După cum se știe, pentru recol
ta acestui an s-a muncit mult, în- 
cepînd din toamna trecută, cind 
s-au executat arăturile adinei și apoi 
la semănat, la întreținerea culturilor 
și pînă cind se va face culesul. în 
interesul economiei naționale, al 
nostru, al tuturor, produsele agricole 
de toamnă trebuie strinse și depo
zitate corespunzător, pentru ca ni
mic din recolta bună a acestui an să 
nu se piardă. Nu trebuie trecut cu 
vederea că, în alți ani, atît în uni
tățile agricole (mai ales în timpul 
recoltării), cit și în bazele de recep
ție, datorită unor neglijențe s-au 
risipit și chiar degradat unele canti
tăți de produse. Asemenea neglijen
te nu pot fi admise sub nici un mo
tiv, întrucit este vorba, mai presus 
de orice, de hrana poporului 1 De 
aceea, trebuie luate asemenea mă
suri care să permită ca intreaga re Ioan HERTEG

Depozitarea furajelor - o acțiune de mare importanță, la care în aceste zile sint concentrate însemnate forțe umane 
ți mijloace mecanice. Aspect de muncă surprins la C.A.P. Costești, județul Vaslui

coltă să fie transportată repede șl 
pusă la adăpost cu cea mai mare 
grijă, pentru a se preveni orice pier
deri. în ce stadiu se află pregătirile 
pentru preluarea și păstrarea roade
lor toamnei ?

După cum am fost informați la 
Departamentul pentru contractarea, 
achiziționarea și păstrarea produselor 
agricole, au fost făcute pregătirile 
necesare pentru a asigura, practic, 
corelarea posibilităților de descărca
re și inmagazinare a produselor agri
cole cu ritmul recoltării. Bunăoară, 
in cazul porumbului, ca urmare a 
mecanizării operațiilor de descărcare, 
bazele de recepție pot prelua zilnic 
pînă la 200 000 tone, ceea ce înseam
nă că, pînă seara, se va putea re
cepționa tot ceea ce se recoltează 
in cursul unei zile. Se urmărește ca, 
pe întreaga durată a campaniei agri
cole* 1 de toamnă, bazele de recepție 
să lucreze după un program de zi 
și noapte.

piu pentru tinăra generație — acti
vitate care a imprimat acțiunii re
voluționare, antifasciste a tineretului 
forță și dinamism organizatoric, an
gajare fermă și dăruire plenară în 
procesul viu aj creației istorice. O 
demonstrează ou prisosință contribu
ția tînărului militant comunist la ac
tivitatea Comitetului Național Anti
fascist, creat în vara anului 1933, în 
conducerea căruia s-a aflat din in- 

. sărcinarea partidului comunist. în 
> această calitate a acționat intens și 

energic pentru atragerea pe făgașul 
mișcării antifasciste a unor largi 
forțe sociale și politice cu orientare 
democratică, patriotică, în special a

1 tinerei generații, pentru mobilizarea 
și antrenarea tineretului la acțiuni 
de masă împotriva pericolului fas
cist și de război, pentru apărarea 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a României. Deo
sebita capacitate organizatorică și de 
înrîurire politică, combativitatea re
voluționară și patriotismul înflăcărat 
care îi animau gindul și fapta aveau 
eă-1 situeze în primele rînduri ale 
mișcării antifasciste, dobindind, in 
scurt timp, stima, admirația si pre
țuirea unanimă a tineretului revolu
ționar, în mijlocul căruia se afla în 
permanență.

Este motivul pentru care tînărul 
militant revoluționar a fost în repe
tate rînduri arestat și maltratat ; în 
primăvara anului 1936, în cursul pro
cesului înscenat la Brașov unui grup 
de tineri comuniști și antifasciști, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
condamnat la doi ani de temniță 
grea, judecătorii reacționari văzînd 
in persoana sa pe conducătorul în
tregului grup de tineri antifasciști 
învinuiți pentru o activitate politică 
care purta în sine, în acele împre
jurări de pericol fascist, valorile 
conștiinței revoluționare și patrioti
ce ale clasei muncitoare, ale parti
dului comunist, ale poporului român.

Există însă în momentul de față 
anumite priorități în ce privește asi
gurarea și pregătirea spațiilor de 
depozitare a recoltei. Peste cîteva 
zile va începe recoltarea florii-soare- 
lui. Producția este bună, mai cu sea
mă in zonele mari cultivatoare. Acum 
cea mai mare atenție trebuie acor
dată asigurării spațiilor de inmaga
zinare pentru păstrarea în condiții 
optime a acestui produs.

Cu răspundere trebuie să se acțio
neze și pentru crearea condițiilor 
necesare depozitării porumbului. A- 
ceasta presupune, in primul rind, ca 
în întreprinderile Departamentului 
pentru contractarea, achiziționarea Și 
păstrarea produselor agricole să fie 
terminate obiectivele de investiții — 
pătule. platforme betonate si șoproa- 
ne. Cu toate că planul valoric de 
investiții a fost îndeplinit într-o 
proporție ridicată totuși prea puține 
lucrări sint terminate. Lucrările la 
Pătule trebuie urgentate indeosebi în 
județele Arad. Bihor. Călărași, Dolj, 
Giurgiu, Teleorman. Timiș si Tulcea, 
județe în care cantitățile de produ
se care urmează să fie depozitate și 
păstrate sint apreciabile. Concomi
tent. o atenție aparte trebuie acor
dată reparării utilajelor care vor fi 
folosite la preluarea mecanizată a 
produselor : buncăre. benzi. încărcă
toare.

Pentru ca recolta ce se stringe in
tr-o zi să fie pusă nină seara la 
adăpost, este necesar să fie extinsă 
experiența din anul trecut, cind. spre 

a se asigura creșterea indicelui de 
utilizare a mijloacelor de transport, 
au fost înființate baze sezoniere de 
preluare si depozitare a porumbului 
știuleti. Și de data aceasta, așa cum 
am fost informați la organele de 
specialitate, aceste baze sezoniere 
vor fi amplasate, de regulă, in apro
pierea stațiilor de cale ferată, pen
tru a se ușura ulterior transportul 
produselor la bazele de recepție per
manente. în acest fel se urmărește 
să se evite depozitarea produselor 
in cimp.

Campania recoltării roadelor toam
nei se apropie. Organele de specia
litate au datoria să asigure toate 
spatiile necesare depozitării in cele 
mai bune condiții a producției. De 
asemenea, incă de pe acum trebuie 
luate măsuri pentru ca transportul 
produselor să decurgă in ritm cu 
recoltarea, astfel incit nimic din ceea 
ce se strînge în cursul unei zile să 
nu rămină pesle noapte in cimp. Tot 
de pe acum trebuie stabilite grafice 
precise pentru livrarea integrală a 
cantităților de produse prevăzute la 
fondul de stat, aceasta constituind 
o obligație legală, o îndatorire de 
mare răspundere pentru fiecare u- 
nitate agricolă. Realizarea fondului 
de stat de produse agricole cores
punde intereselor majore ale econo
miei naționale, pentru că numai pe 
această baZă se pot asigura mate
riile prime necesare ramurilor in
dustriale care prelucrează produse 
agricole și buna aprovizionare a oa
menilor muncii de la orașe cu pro
duse agroalimentare. Tocmai por
nind de la aceste interese generale, 
consiliile populare si organele agri
cole județene. întreprinderile de con
tractare. achiziționare si păstrare a 
produselor agricole au datoria să 
pregătească temeinic preluarea, 
transportul și depozitarea cantități
lor de produse agricole prevăzute la 
fondul de stat.

Timpul este înaintat, recoltarea 
culturilor de toamnă se apropie si. 
ca atare, este nevoie ca pretutin
deni. in toate județele, să se încheie 
grabnic pregătirile in vederea trans
portării și depozitării în cele mai 
bune condiții a recoltei. Cu cit aces
te pregătiri vor fi făcute din timp 
si cit mai temeinic, cu atit va exista 
garanția că nimic din recolta bună 
a acestui an nu se va pierde, că 
totul va fi strins si înmagazinat cu 
cea mai marc grijă gospodărească.

Colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, 
agricultură, din cclelate sectoare de activitate întimpină marea sărbătoare 
a poporului nostru — Ziua de 23 August — cu importante realizări in 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1984.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele șapte luni care au trecut din 
acest an“) și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, pe primele locuri 
se situează :

ÎN INDUSTRIA 
DE EXTRACȚIE ȘI PREPARARE 

A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Livczcni, județul Hunedoara, cu 
1 004,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,9 la sută la pro
ducția fizică. 5,1 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 30 la 
sută la volumul de pregătiri și de 
deschideri miniere, 13 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 9,2 la sută, iar cele mate
riale cu 15,8 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 831,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Comânești, județul Bacău, cu
820.3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de Fier" cu 531,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor și la grafi
cul de putere la dispoziția sistemu
lui energetic național ; unitatea s-a 
încadrat in prevederile de plan 
privind productivitatea muncii ; 
consumul tehnologic pentru produ
cerea energiei electrice a fost mai 
mic decit cel normat cu 2,6 la sută, 
iar cheltuielile au fost, de aseme
nea, mai mici decit cele prevăzute 
în buget cu 10.4 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș cu 382,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Cluj cu 363,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ 
— SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : Combinatul metalurgic 

Tulcea cu 771,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
5,7 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, export 
și la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele, planificate cu
3.3 la sută, iar cele materiale cu
3,1 la sută.

Locul II : Laminorul de tablă 
Galați cu 568,4 puncte.

Locul III : întreprinderea „Oțel- 
inox" — Tirgoviște cu 488,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER. 

PENTRU METALURGIE, 
CHIMIE, MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" — București 
cu 676,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,9 la sută la 
producția metă, 2,6 la sută la pro
ducția fizică, 3,3 la sută Ia pro-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție ?t 
beneficiile sint calculați pe sase 
luni.

ducția marfă-vindută si încasată,
3,2 la sută la beneficii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la ex
port ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici, 
decit cele' normate cu 2,1 la sută,' 
iar cele de energie electrică si 
combustibili cu 17,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de pie
se turnate Cimpina, județul Pra
hova, cu 674,5 puncte .

Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București cu
665,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Combinatul petrochi

mic Pitești cu 726,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 15,6 la sută la 
producția netă, 12,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată. 
15,7 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
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fost obținute la export și la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 3 la 
sută, iar cele materiale cu 1,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea Rafi
năria Brașov cu 549,9 puncte.

Locul III : Combinatul petrochi
mic Brazi, județul Prahova, cu
251,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rin. Vilcea cu 830,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția fizică. 6,6 la sută la pro
ducția netă, 2,4 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată ; de
pășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii si la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 0,6 la sută, iar cele 
materiale cu 1,5 la sută.

Locul II : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova cu
585.4 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani cu 535,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(lină, mătase, in, cinepă)

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" — Ploiești cu 640,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,8 la sută la 
producția fizică, 2,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută si încasată : 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la export, productivitatea 
muncii și la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decit cele normate 
cu 1,4 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 2,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea Filatura 
de lină pieptănată București cu
587.5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Țesă- 
toriile reunite" — București cu
530.6 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORARIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : Întreprinderea de mo
rarii, decorticat, panificație și pro
duse făinoase Dolj cu 683,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,1 la sută la ■ 
producția fizică, 6,8 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
3,9 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la livrări la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 0,7 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit, panificație și produse făinoa
se București cu 646,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit, decorticat, panificație și pro
duse făinoase Brăila cu 643,7 
puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș cu 537 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30 la sută la pro

ducția de carne și la efectivul de 
porcine la sfîrșitul perioadei, 5,9 
la sută la livrările la fondul de 
stat ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; cheltuielile 
la 1 000 Iei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
0,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Bonțida, județul Cluj, cu 365 
puncte.

Locul III : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea cărnii 
de porc Ialomița cu 299 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CĂI FERATE

Loeuî I : Regionala de căi ferate 
Galați eu 375,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția netă, 3,8 la sută la volumul 
de transport, 4,4 la sută la produc
tivitatea muncii, 4,3 la sută la ru
lajul vagonului de marfă ; depășiri 
de plan au mai fosț obținute la 
beneficii ; cheltuielile totale au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
5,5 la sută, iar consumurile de 
energie electrică șl combustibili au 
fost, de asemenea, mai mici decit 
cele normate cu 0,6 la sută.

Locul II : Regionala de căi ferata 
Constanța cu 283,1 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate București cu 279,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Sla
tina cu 312,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul,
5.1 la sută la volumul desfacerilor 
de mărfuri pe un lucrător ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii : cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decit cele planificate cu
4.1 la sută, iar viteza de circulație 
a mărfurilor a fost mai mare decit 
cea planificată.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Km. 
Vilcea cu 304,8 puncte.

Locul III : întreprinderea corner- 

cială de stat textile-încălțăminte 
Timișoara cu 265,6 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea de tu

rism. hoteluri și restaurante Bucu
rești cu 458 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la desfa
ceri de mărfuri cu amănuntul, 4 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație, 8 la sută la încasări me
dii pe un lucrător, 3,3 la sută la 
coeficientul de utilizare a capaci
tății de cazare, 18,1 la sută la nu
mărul de turiști ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile de circulație la 1000 
lei desfacere au fast mai mici de
cit, cele planificate cu 4 la sută.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Vaslui cu 191,2 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Prahova cu 157 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de 

aprovizionare tehnico-materială 
Satu Mare cu 785,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,1 la sută la 
volumul de desfacere prin depozit, 
31 la sută la mărfuri încărcate și 
expediate paletizat și pachetizat ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la preluarea și la valorificarea 
stocurilor disponibile, precum și la 
beneficii ; a crescut gradul de uti
lizare a mașinilor și instalațiilor.

Locul II ; Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vilcea cu 735,4 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Te
leorman cu 732,4 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
COMUNALE

Locul I : întreprinderea Județea
nă de gospodărie comunală și loca
tivă Caraș-Severin cu 1 281 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,2 la sută la 
încasări din activitatea de produc
ție și prestări de servicii, 30,1 la 
sută la producția și prestările în 
unități fizice, 17,6 la sută Ia prestă
rile de servicii pentru populație ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă și beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă și prestări de servicii 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 1,5 la sută, iar cele mate
riale cu 14,3 la sută ; consumurile 
de materii prime, materiale, ener
gie electrică, combustibili și carbu
ranți au fost, de asemenea, mai 
mici decit cele, normate. ,

Locul II : întreprinderea de gos
podărie comunală și locativă Lugoj, 
județul Timiș, cu 1 265,6 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl 
locativă Neamț cu 1 211,3 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană » 
cooperativelor meșteșugărești Bo
toșani cu 791,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,1 la sută la 
producția-marfă și prestările de 
servicii in unități fizice, 10,6 la sută 
la producția netă, 7 la sută la pro
ducția-marfă și prestările de servi
cii, 1,4 la sută la prestările de ser
vicii pentru populație ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la export, 
beneficii și la livrările de mărfuri 
către fondul pieței ; consumul de 
energie electrică a fost mai mic 
decit cel normat cu 21,1 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Galați 
cu 644,3 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vil
cea cu 622,1 puncte.

(Ageiipres)

TINERETUL, PREZENȚĂ ACTIVĂ 1N LUPTA 
ANTIFASCISTĂ A POPORULUI ROMĂN

(Urmare din pag. I) înfruntind cu curaj teroarea neîn
duplecată, mereu drept în fața ne
dreptății, ou o nestăvilită sete de în
vățătură din cărțile citite noaptea in 
celulele Doftanei, dar si din cartea 
vie a luptei — tînărul militant co
munist Nicolae Ceaușescu 'își urma 
cu nedezmințită credință destinul re
voluționar. însușirile sale deosebite, 
verificate în numeroase acțiuni de 
amploare inițiate de partidul comu
nist împotriva primejdiei fasciste și 
de război, și-au găsit un larg cimp 
de manifestare în activitatea revolu
ționară și patriotică pe care a des
fășurat-o după eliberare (decembrie 
1938), pentru pregătirea și desfășu
rarea marilor manifestații antifascis
te și antirăzboinice de la 1 Mai 1939. 
Este acesta un moment deosebit de 
important al luptei revoluționare din 
România în desfășurarea căruia și-a 
făcut remarcată prezenta activă si 
tinăra militantă a P.C.R., Elena 
Petrescu (Ceaușescu).

Mai mult decit oricare acțiune re
voluționară pe care o consemnează 
trecutul de luptă al clasei munci
toare din România, manifestările po
litice, antifasciste, antirăzboinice șl 
patriotice de la 1 Mai 1939 s-au des
fășurat cu participarea activă a ti
neretului revoluționar. Prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu în Co
misia de organizare a zilei de 1 Mai 
1939 poartă în sine semnificația pre
țuirii pe care partidul o acorda cali
tăților sale, discernămîntului lui po
litic, dîrzeniei și intransigenței re
voluționare — calități moral-politi- 
ce pe care le probase In numeroase 
împrejurări —, aportului său la în
deplinirea obiectivelor strategice și 
tactice pe care P.C.R. și le fixase în 
această epocă : înfăptuirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, re
organizarea Uniunii Tineretului Co
munist si crearea Frontului Popular 
Antifascist.

Ascultind glasul și îndemnurile au
torizate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale altor tineri militanți 

revoluționari care depuneau efor
turi pentru refacerea organizației re
voluționare de tineret, tinerii au în
țeles care erau sensurile majore ale 
luptei desfășurate de clasa munci
toare, de întregul popor român în 
împrejurările grele și complexe ale 
anului 1939, necesitatea de a se ralia 
acestor eforturi, de a contribui efec
tiv și plenar la lupta patriotică a 
Partidului Comunist Român, care își 
propunea salvarea țării, a destine
lor istorice ale poporului nostru de 
primejdia fascistă și revizionistă.

Aceste înalte virtuți ale tineretului 
patriei noastre, încărcate de cel mal 
autentic entuziasm patriotic și spirit 
de sacrificiu, își vor dovedi din nou 
valoarea practică în anii grei ai dic
taturii militaro-fasciste și ai războ
iului hitlerist. cînd tineretul comu
nist, revoluționar din România s-a 
găsit în primele rînduri ale mișcării 
de rezistență entihitleristă, organi
zată și condusă de partidul comu
nist. „Cu trei ani în urmă — scria 
gazeta ilegală „Tînărul patriot" în 
noiembrie 1943 — o bandă de tîihari 
au călcat în picioare sacrificiile pă
rinților și fraților noștri. Și-au bătut 
joc de tot ce poporul român are mai 
scump : libertatea națională... Dar 
dacă la Oituz părinții noștri și frații 
noștri au strigat nemților -«De aici nu 
se trece», noi trebuie să strigăm as
tăzi din toate piepturile : Afară cu 
cotropitorii din cimpiile Bărăganului 
și văile Carpaților !“.

Arestat din nou. In vara anului 
1940, judecat și condamnat la alți 
ani de temniță grea, comunistul 
Nicolae Ceaușescu nu se va lăsa in
timidat, îngenuncheat sau frînt. în 
rîndurile deținuților politici comu
niști și antifasciști întemnițați la 
Văcărești, Jilava, Caransebeș, in la
gărul de la Tg. Jiu, numele său a 
semnificat curajul și răspunderea 
politică, forța morală ce a dat tărie 
colectivului să reziste și să se sal
veze în împrejurări dintre cele mai 
dramatice. Membru in conducerea 
organizației de partid din lagărul de 

Ia Tg. Jiu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribuție în
semnată la fixarea obiectivelor de 
luptă politică și a liniei tactice adop
tate de partidul comunist pentru 
pregătirea revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă din august 1944.

în noul context istoric, de după 
eliberarea țării, conducerea organi
zației revoluționare de tineret a fost 
încredințată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, militantul comunist ale 
cărui experiență organizatorică, capa
citate de muncă, discernămint și 
oompetență politică își găsiseră deja 
o strălucită concretizare in activita
tea revoluționară și patriotică din 
anii grei ai ilegalității. în calitate 
de secretar general al Uniunii Tine
retului Comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a desfășurat o activitate 
neobosită pentru antrenarea largă a 
tinerei generații în marile bătălii 
care au urmat. Sub conducerea sa, 
alături de întregul popor, tineretul 
patriei a pus în slujba revoluției 
toate forțele și energiile sale : pa
tosul revoluționar, elanul creator, 
talentul, inima sa înflăcărată. Pe 
cîmpuriie de luptă, în dramaticele 
încleștări cu armatele hitleriste, ti
nerii voluntari români au săvîrșit 
fapte de eroism legendar, acoperin- 
du-se de glorie nepieritoare. Eroilor 
căzuți în fața plutoanelor de execu
ție în anii regimului de dictatură 
militaro-fascistă li se adaugă numele 
uteciștilor care au contribuit, prin 
jertfa lor de singe, la victoria fi
nală pe care o obțineau popoarele 
la 9 Mai 1945 împotriva fascismu
lui. Pentru actele de vitejie săvîrșite 
sub semnul năzuinței spre o viață 
mai bună, pentru patriotismul ar
dent care i-a animat in acțiunile de 
luptă antifascistă, poporul român, 
tinăra generație a patriei noastre 
libere, independente și prospere le 
păstrează o vie recunoștință, cins
tește și va cinsti de-a pururi me
moria lor. Așa după cum cinstește 
și va cinsti întotdeauna pe militanții 
care n-au precupețit nimic pe bari
cadele luptei eliberatoare, pe comu
niștii cutezători, energici, intransi
genți și vizionari, care, prin crezul 
convingerilor politice înaintate, s-au 
dovedit mai tari decît temnițele și 
lagărele de concentrare, organizînd 
și conducted lupta poporului român 
pe coordonatele libertății sociale și 
naționale.

Alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ta urmă cu 19 ani, ta 
fruntea partidului și statului repre
zintă unui dintre cele mai logice 
fapte ale istoriei noastre contem
porane, întrucit trăsăturile prefigu
rate de o tinerețe revoluționară e- 
xemplară au căpătat în anii de după 
eliberare amplitudinea fără egal a 
unei personalități proeminente de 
revoluționar patriot. Izbînzile noas
tre remarcabile din anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea, presti
giul — fără egal în istoria țării — 
de care se bucură astăzi România ta 
lume, viitorul luminos, conturat pro
gramatic in construirea căruia sîn- 
tem angajați, stat nemijlocit legate 
de numele și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Iată de ce, ală
turi de întregul popor, tinăra gene
rație din tara noastră își manifestă 
adeziunea deplină, entuziastă Ia pro
punerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supre
mă de conducere a partidului nostru 
comunist, văzînd în aceasta chezășia 
sigură a ascensiunii patriei noastre 
pe oulmi tot mai înalte de civiliza
ție materială și spirituală.

Privind retrospectiv drumul stră
bătut de țara noastră ta cei 40 de 
ani cate s-au scurs de la eliberare, 
apare pe deplin evident faptul că 
toate marile succese dobîndite de 
poporul român în acest răstimp în
corporează și energia, priceperea și 
hărnicia tinerei generații, care, prin 
întreaga sa activitate constructivă, 
reprezintă un însemnat și dinamic 
factor ai progresului României so
cialiste. Astăzi, în pragul gloriosului 
jubileu al revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă declanșate în august 
1944 și in anul celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, tinăra gene
rație — crescută și educată la fla
căra virtuților celor mai înaintate 
ale poporului —, poporul in întregul 
său se află strins unite in jurul 
partidului comunist, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționtad ferm, cu toată 
dăruirea, cu pasiune revoluționară 
pentru a da viață celui mai cuteză
tor și grandios program de dezvol
tare a patriei pe drumul mereu as
cendent al progresului și civilizației 
socialiste.

Dr. Olimpiu MATICHESCU

Mesaje ale hărniciei și muncii rodnice
(Urmare din pag. I)

viteze de înaintare cunoscute pînă 
acum la noi Ia lucrările de pregăti
re. Ele au fost realizate de brigada 
tînărului miner Juca Miron.

— Cit de tinâr ?
— încă n-a Împlinit 20 de ani. dar 

e un miner de toată isprava.
— Felicitări, și multi ani înainte, 

cu bucurii si mai mari.
în premieră — produse de 

înaltă tehnicitate. De 13 Ce“" 
trul de cercetare științifică șl ingi
nerie tehnologică din Brașov, cores
pondentul nostru Nicolae Mocanu 
ne anunță o premieră de prestigiu : 
un nou tip de tractor cu performan
te tehnico-functîonale superioare. 
Este un tractor cu dublă tracțiune
— ne precizează el — înzestrat cu 
priză de putere și încărcător hidrau
lic ta spate, iar în fată cu lamă de 
buldozer, echipamente care lărgesc 
gama lucrărilor pe care le poate 
executa. Partea din. spate blochează 
tractorul cind este in sarcină, ceea 
ce îi sporește stabilitatea, iar dubla 
tracțiune îi permite să fie folosit și 
pe terenuri grele.

Urmează la cuvînt Gheorghe Giur
giu, care ne transmite de la între
prinderea „Metalotehnica" din Tirgu 
Mureș: Specialiștii de aici au rea
lizat. tot în premieră, un strung 
semiautomat frontal monoax folosit 
la prelucrarea pieselor circulare cu 
diamelre oină la 150 milimetri, pre
cum si a altor piese de mici dimen
siuni pentru industria de mecanică 
fină. Notați că este un strung de 
foarte mare precizie și că are o 
greutate foarte mică — nici 700 de 
kilograme. Dar pe cit este de mic
— o adevărată bijuterie — pe atît 
de mare îi este performanța.

— Adică 7
— Adică, executînd simultan mai 

multe operații, el contribuie la creș
terea de peste 5 ori a productivită
ții muncii.

înainte de termen, Prezent 
la Exploatarea minieră Hudești, in
trată de curind în funcțiune, Sil
vestri Ailenei ne transmite :

— Pentru a folosi cit mai bine 
noile mașini și utilaje cu care sint 
dotați, minerii de aici au atins para

metrii proiectați cu trei luni mai de
vreme. Tot înainte de termen a 
atins parametrii proiectați și Fabrica 
de izolatori electrici din sticlă Boto
șani.

— Frumoasă realizare!
— Foarte frumoasă! Dar ca să 

vorbim cu dreptate și să respectăm 
cu strictețe adevărul, acest succes se 
datorește nu numai colectivului 
nostru — intervine directorul fabri
cii, inginerul Pătru Honciuc. Un me
rit deosebit revine și colectivului în
treprinderii „Electrotimiș", care ne-a 
livrat inainte de termen o nouă și 
modernă linie de fabricație pentru 
corpurile izolante din sticlă. Meritul 
timișorenilor este cu atît mai mare 
cu cit ei au realizat pentru prima 
dată in țară o asemenea linie de fa
bricație.

Cărbune de... Borsec? Iată 
o întrebare care stirnește inte
res. avind in vedere faptul că Borsec 
înseamnă, deopotrivă, una din cele 
mai frumoase stațiuni balneoclima
terice românești, ca și renumita apă 
minerală cu același nume. întrebare 
pe care i-am adresat-o si noi cores
pondentului nostru I. D. Kiss, care 
ne-a răspuns tot cu o întrebare :

— Pe lingă izvoarele de apă mi
nerală. de condițiile minunate de 
odihnă și îngrijire a sănătății, de ce 
nu și... cărbune de Borsec? Dar cel 
mai autorizat răspuns ni-1 dă tova
rășul Eugen Atzeberger. directorul 
întreprinderii miniere Harghita.

— îl ascultăm.
— Răspunzînd chemărilor și În

demnurilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a dezvolta baza ener
getică și de materii prime a tării din 
resurse proprii, încă din luna ianua
rie am început lucrările de deschi
dere a acestei mine de cărbune. 
Chiar astăzi am trăit o mare bucu
rie : constructorii și minerii noștri 
au ajuns la primul strat de cărbune. 
Bucuria s-a transformat intr-o pu
ternică mobilizare a forțelor, astfel 
incit să putem raporta secretarului 
general al partidului că vom cinsti 
măreața sărbătoare de la 23 August 
prin scoaterea la lumină a primelor 
tone de cărbune. Cărbune de Borsec!

Petre POPA
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DECRET AL CONSILIULUI DE STAT
Cu privire Ia declararea zilei 

de 25 august 1984 ca zi nelucrătoare
Ținind seama de faptul că ziua de 25 august 1984 este zi lucrătoare, 

iar zilele de 23, 24 și 26 august 1984 .sînt nelucrătoare, și de dorința 
exprimată de numeroase colective de oameni ai muncii ca și ziua de 25 
august 1984 să fie nelucrătoare, urmînd ca timpul nelucrat să fie com
pensat prin munca prestată într-o zi nelucrătoare.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
Art. 1. — Ziua de 25 august 1984 se declară zi nelucrătoare.
In acest fel, personalul muncitor va beneficia de 4 zile nelucrătoare, 

in perioada 23—26 august 1984.
In compensarea timpului nelucrat Jn ziua de 25 august 1984, perso

nalul muncitor va lucra în ziua de 19 august 1984, potrivit programului 
stabilit pentru fiecare unitate.

Art. 2. — Prevederile art. 1 nu se aplică unităților productive în care 
se desfășoară proces continuu de muncă.

Timpul lucrat in zilele nelucrătoare în aceste unități va fi compensat 
cu timp liber, potrivit programului ce se va stabili pentru fiecare 
unitate.

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele si birourile executive 
ale consiliilor populare vor stabili programe speciale pentru unitățile 
comerciale, de transporturi publice și alte asemenea unități, care să 
asigure servirea populației în zilele de 23—26 august 1984.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ROBERT MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe

— Frontul Patriotic
HARARE

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic, vă. adresez călduroase felici
tări, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea de viitor, 
consacrată traducerii in viată a programului și obiectivelor Z.A.N.U.—F.P.

îmi exprim deplina convingere că bunele raporturi de colaborare dintre 
partidele și popoarele noastre vor continua să se dezvolte în interesul co
mun, al cauzei păcii, progresului și socialismului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Roman

în Editura politică a apărut în limba franceză

NICOLAE CEAUȘESCU
„România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate" voi. 21.

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole
Octombrie 1980 — mai 1981

Manifestări omagiale dedicate zilei de 23 August
La București s-a desfășurat, 

marți, simpozionul omagial intitu
lat „40 de ani de cercetări științi
fice în slujba dezvoltării și moder
nizării agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodări
rii apelor1', organizat de Academia 
de științe agricole si silvice si 
dedicat aniversării a patru decenii 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă.

• Salutări de la Agigea : SCALA
(1103 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; IC; 
20, MODERN (337101) — 9; 11,15;
13.30: 15.45; 18: 20.
• Acțiunea „Autobuzul** : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 
10; 20.
• Liniștea din adîneuri : CENTRAL 
(14 12 24) — ft: 11.15: 13.30; 15,45: 18: 
20.
< Cu tine viața e frumoasă — 9:
11.15; 13,30; 15,45: lf». Tinerețea pa
triei, tinerețea noastră — 20 : LU
MINA (14 74 16).
• Clopote de toamnă — 9: 10,45;
12,30: 11,15, Un comisar acuză — 16; 
18; 20 ! DOINA (16 35 38).
• Pădurea spinznrațltor : CAPITOL
(16 29 17) — 12: 16; 19.
0 Străinul: DACIA (50 35 94) — 9:
12; 16; 19.
S Șapte băieți și o ștrengărită : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20,30.
• Evadarea î FERENTARI (80 49 85)
— 15,30: 17,30; 19.30.
5 Probă de microfon : VOLGA 
(79 71 26) — 8; 11.15: 13,30; 15,45: 18: 
20.
• Cerul n-are gratii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Actorul și sălbaticii ; MIORIȚA 
(14 27 14) — ft; 12; 16; 19.
• B.D. la munte și la mare : POPU
LAR (35 13 17) —• 15; 17,15; 19,30.
Q Ca-n filme s MUNCA (21 50 97) — 
15; 17,15; 19,3(1.
0 Expresul de Buftea : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19.30.
O Insula Wolmi : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17.45: 
20.
• Lupii mărilor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20. FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; '15,45: 18: 
20.
o Departe de Tipperary : BUZEȘTr 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Locotenent Cristina : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11.30; 13,30; 15.45:
18; 20.
• Pianke : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
15,30; 17,45: 20.6 Salutări cordiale de pe Terra :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17.15;
19,30.
G Lovitură fulgerătoare : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Călăreții de dimineață ; FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9: 12; 16; 19.

în încheierea manifestării, într-o 
atmosferă de înaltă angajare pa
triotică, participanții au adresat o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, în 
care se spune :

Sintein pe deplin conștienți că 
tot ceea ce ani realizat piuă acum 
se datorește sprijinului dumnea
voastră permanent, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, preo
cupării constante și grijii neslăbite 
pe care o purtați intloririi agricul
turii și silviculturii românești, dez
voltării cercetării științifice, menite 
să ridice aceste ramuri ale econo
miei naționale la înălțimi demne de 
mărețul edificiu al socialismului și 
comunismului făurit dc poporul 
nostru. Grație politicii de adincă 
înțelepciune, pe care ați promo
vat-o cu consecvență revoluționa
ră. cercetarea științifică, ce se des
fășoară sub îndrumarea de înaltă 
competență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. a 
devenit, in țara noastră, un factor 
Primordial al progresului. In con

dițiile minunate care ne-au fost 
ireale. activitatea de cercetare 
agricolă a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent în ultima perioadă, 
reușind să obținem un șir de re
zultate bune in toate ramurile ști
inței agricole și silvice, care se 
răsfring cu deosebit folos in pro
ducție.

Susținem cu entuziasm, intr-un 
singur glas cu întregul nostru popor
— se spune în incheierea telegramei
— ca in fruntea partidului să vă 
aflați pe mai departe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai înțelept și în
cercat . eirmaci, eroul național al 
României, cel care întruchipează

Cu satisfacția datoriei împlinite față de culorile sportului românesc
olimpicii români s-au reîntors ieri în patrie

Marți după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația sportivă a 
României participantă la cea de-a 
23-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară, de Ia Los Angeles, competi
ție de amploare la care sportivii 
români au avut o comportare re
marcabilă, cucerind 53 de medalii, 
dintre care 20 de aur, 16 de argint 
și 17 de bronz. Bilanțul strălucit al 
reprezentanților noștri la Olimpiadă 
pune în lumină in mod pregnant 
valoarea deosebită și nivelul lor 
înalt de pregătire, contribuind la 
ridicarea pe noi culmi a prestigiu
lui culorilor sportive românești. 
Mesageri ai dorinței de pace, înțe
legere și colaborare a tineretului 
din țara noastră, a întregului popor 
român, sportivii noștri fruntași au 
ținut să mulțumească, prin abnega
ția și dăruirea cu care au evoluat 
în arenele olimpice, pentru minu
natele condiții de viață și de pre
gătire de care dispun, pentru dra
gostea și grija permanentă cu care 
sînt înconjurate de partidul și sta
tul nostru mișcarea sportivă, tînăra 
generație a patriei.

Cu satisfacția datoriei împlinite, 
sportivii români participant! la 
Olimpiada de vară de la Bos Ange
les dedică succesele lor celor două 
mari evenimente ale acestui an — 
aniversarea a 40 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistâ și Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Delegația olimpică a fost intim- 
pinată la aeroportul Otopeni de to
varășa Lina Ciobanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre-

DECLARAȚII LA SOSIREA PE AEROPORT
Printre blițurile fotoreporterilor 

care luminau fețe tinere, pline de 
zîmbet, dar și cu cite o lacrimă in 
colț de ochi pentru bucuria reve
derii, am abordat pe unii dintre 
proaspeții campioni olimpici, ale 
căror păreri le redăm foarte suc
cint în cele ce urmează :

Anișuara Cușmir-Stanciu. cam
pioană olimpică la săritura in lun
gime și deținătoarea recordului 
mondial al probei : Pentru o atle
tă, trofeul sportiv cel mai de preț 
este medalia olimpică de aur. Am 
cucerit această medalie, vedeți, sint 
cu ea pe piept, sint rnindră că eu, 
o româncă, am ciștigat-o fi că 
Imnul de stat al țării mele dragi a 
răsunat pe meleaguri îndepărtate 
pentru această victorie. Talentul 
meu sportiv a găsit cele mai largi 
posibilități de afirmare datorită 
minunatelor condiții de pregătire 
și viață care mi-au fost create in 
ioț.l acești ani. de muncă pentru, vic
toria olimpică. Mulțumesc pentru 

cele mai inalte idealuri ale neamu
lui nostru.

BUCUREȘTI. în Capitală conti
nuă manifestările politico-educati
ve și cultural-artistice consacrate 
gloriosului jubileu de la 23 August.

Sub genericul „40 de ani de 
mărețe împliniri socialiste sub con
ducerea clarvăzătoare a Partidului 
Comunist Român", la cabinetul mu
nicipal pentru activitate ideologică 
și politico-educativă a avut loc un 
simpozion, în cadrul căruia cerce
tători, economiști, cadre de condu
cere din unități industriale și din 
institute de cercetare științifică au 
relevat concepția Partidului Comu
nist Român, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind așezarea întregii activități 
economico-sociale din țara noastră 
pe principiile autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, perfecțio
narea mecanismului economico-fi- 
nanciar, marile înfăptuiri obținute 
în domeniile vieții economice, po
litice și social-culturale din Capi
tală.

La clubul întreprinderii de mașini 
grele București, numeroși oameni 
ai muncii au participat la simpo
zionul „Sub flamura partidului — 
marile transformări politice, eco
nomice și sociale din viața tării, 
realizate de clasa muncitoare. în 
alianță cu țărănimea și celelalte 
categorii sociale, în marea epocă 
deschisă de 23 August 1944“.

Clubul întreprinderii de confecții 
și ■ tricotaje București a găzduit 
simpozionul cu tema „Revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă — mo
ment de maximă importanță pen
tru istoria modernă a patriei noas
tre, pentru destinul României in 
lume'1.

BAIA MARE. Casa de cultură a 
sindicatelor din Baia Mare găzdu
iește cea de-a VIII-a ediție a „Sa
lonului maramureșean al cărții11, 
manifestare dedicată măreței săr
bători naționale dc la 23 August și 
Congresului al XIII-lea al parti
dului. La loc de cinste sînt pre
zentate operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ide tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 

Foiu : Sandu Cristian

tar al C.C. al P.C.R.. de reprezen
tanți ai Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, C.C. al 
U.T.C.. Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ministerului Educației și 
învățămîntului. Ministerului Apă
rării Naționale. Ministerului de In
terne, ai federațiilor și cluburilor 
sportive bueureștene, precum și de 
numeroși iubitori ai sportului din 
Capitală, care au felicitat cu căldu
ră pe destoinicii noștri sportivi 
pentru rezultatele excepționale ob
ținute la marea competiție interna
țională.

(Agerpres)

toate, din inimă, și mă simt ferici
tă și totodată onorată să dedic vic
toria olimpică gloriosului jubileu 
de la 23 August, și Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Ivan Patzaichin, canoist. câștigă
tor a pairu medalii de aur pe Par
cursul a cinci ediții ale .T. O. : 
Am fost nu numai simpli sportivi, 
ci și mesagerii politicii de pace, 
prietenie intre tineri și colaborare 
intre popoare, politica României 
socialiste, a președintelui țării, iu
bit și stimat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu sentimentul cald al 
îndeplinirii datoriei patriotice, noi, 
sportivii olimpici, am raportat con
ducerii partidului nostru, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, despre 
marile succese ale delegației 
României la Jocurile Olimpice, ra
port patriotic, la fel de emoționant 
pentru mine ca și atunci, la lacul 
Casitas, ci nd s-a înălțat pe cel mai 
înalt catarg tricolorul țării mele 

Ceaușescu. apărute in tară si peste 
hotare, precum și lucrări închinate 
personalității președintelui Româ
niei. Expoziția reunește, totodată, 
cărți privind rolul conducător al 
partidului în pregătirea și desfășu
rarea actului de la 23 August 1944, 
revoluția de eliberare socială Si na
țională. antifascistă si antiimperia
listă.

IAȘI. La Iași s-a deschis cel 
de-al 12-lea Salon al cărții, dedicat 
aniversării a 4 decenii de la victo
ria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si anti
imperialistă și Congresului al 
XIII-lea al partidului. Sub generi
cul „Lumina cărții într-o epocă de 
lumină11, sînt expuse lucrări social- 
politice. de istorie, de știință, li
teratură și artă, ce ilustrează grăi
tor vasta activitate editorială din 
țara noastră, pusă în slujba afir
mării spirituale a oamenilor 
muncii.

La loc de cinste în standurile 
expoziției sînt prezentate volume 
reprezentative din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, contribuție 
de mare valoare la îmbogățirea teo
riei și practicii revoluționare a 
clasei muncitoare, la edificarea 
noii orînduiri sociale pe pămîntul 
României, precum și lucrări știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

OLT. „40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă11. 
„Drumul glorios parcurs de po
porul român in cele 4 decenii dc 
viață liberă și demnă11, „23 August 
1944 — început al unei ere noi, 
socialiste în istoria contemporană 
a României11. „.Marea epopee revo
luționară împotriva fascismului și 
a ră'zbqiuluj11 sint temele înscrise 
in programul simpozioanelor ce au 
avut loc la cluburile muncitorești 
ale unor unități economice din 
județul Olt. printre care Antrepri
za d- construcții hidroenergetice 
Olt-inîerior și întreprinderea tex
tilă din Slatina. întreprinderea 
de pompe si subansamble auto și 
întreprinderea de confecții din 
Scornicești. întreprinderile de va

Oamenii ne felicitau din toate păr
țile pentru că am purtat cu onoare 
cele trei culori și aplaudau Româ
nia !

Maricica Puică, atletă, campioană 
olimpică la 3 000 metri : Ce bine 
este acasă, printre cei dragi. Abia 
aici, acasă, simt mai bine mulțu
mirea victoriei. Timp de ani n-am 
precupețit nici un efort, am lucrat 
din răsputeri pentru Victoria olim
pică. pentru gloria patriei. Cind am 
încheiat cu succes cursa olimpică, 
ginduri de mulțumire îmi zburau 
departe, acasă — reamlntindu-mi 
cit ajutor am primit, cu cită grijă 
am fost înconjurată, pentru ca 
munca mea să se transforme in 
marea performanță. Din inimă, pli
nă de recunoștință, mulțumesc 
Partidului Comunist Român, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 
atenția multilaterală acordată nouă, 
sportivilor olimpici.

Ecaterina Szabo, multiplă cam
pioană olimpică de gimnastică : 
Noi, urmașele Nadiei Comăneci din 
echipa feminină a României, sintern 
fericite că ne-am făcut datoria cu 
atit succes și le-am adus bucurii 
tuturor celor de acasă, poporului 
nostru drag. Ni s-a spus că in țară 
s-au văzut la televizoare momen
tele emoționante cînd se intona 
Imnul de stat al României pentru 
victoriile pe care le dobindisem 
acolo, departe. Mulțumesc pentru 
condițiile care mi s-au creat de 
mică, cu tot respectul mulțumesc 
iubitului nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și-mi iau un 
nou angajament solemn să mun
cesc fără preget pentru a cuceri alte 

goane. de tricotaje si de prelucrare 
și industrializare a legumelor si 
fructelor din Caracal.

în organizarea Comitetului jude
țean al U.T.C. și a Consiliului ju
dețean al pionierilor, în localită
țile urbane și rurale din această 
parte a țării se desfășoară o sta- 
fetă-concurs a tinerilor și purtăto
rilor cravatelor roșii cu tricolor, ce 
are drept generic „Prin fapte de 
muncă, cinstim eroii neamului11 și 
concursul cu tema „Programul 
P.C.R. — program de muncă si 
de viață pentru tînăra generație11.

SATU MARE. Și în localitățile 
județului Satu Mare se desfășoa
ră în aceste zile numeroase mani
festări consacrate zilei de 23 Au
gust și Congresului al XIII-lea al 
partidului. Expunerea „Dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor de produc
ție — factor esențial al victoriei 
socialismului în România, al pro
gresului și bunăstării întregului 
popor" a fost audiată cu mult in
teres de locuitorii comunei Culciu; 
la căminul cultural din comuna Apa 
a fost prezentată expunerea „Ti
nerețea revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu". iar la ba
lastiera din aceeași localitate a a- 
vut loc simpozionul „Semnificația 
istorică a mărețului eveniment de la 
23 August 1944". Au fost reliefate 
momente semnificative din epo
peea eliberării patriei, eroismul 
maselor populare, conduse de parti
dul comunist, mersul victorios pe 
calea revoluției și construcției so
cialiste, marile infăptuiri obținute 
de poporul român, cu deosebire de 
la Congresul al IX-lea. de cînd în 
fruntea partidului și a tării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sub genericul „Patrie română, 
țară de. eroi1’, unitățile pionierești 
din Cărei organizează vizite la mu
zeul orășenesc și la Monumentul 
ostașului român din localitate. Se 
alcătuiesc, de asemenea, albume- 
jurnal cuprinzînd imagini semnifi
cative din istoria țării, precum și 
imagini ce ■vorbesc despre mărețele 
realizări dobindite de poporul ro
mân în cei 40 de ani de viată nouă, 
socialistă.

trofee, spre gloria sportivă a țării 
mele minunate, România socialistă.

Valeria Răcită, canotoare, cam
pioană olimpică la sehif-siinpiu : 
zl fost extraordinar de frumos 
pentru mine și pentru colegele 
mele din flotila României si 
învingem în serie, iar drapelul 
țării să fluture de atîtea ori pe 
malurile lacului Casitas. Datorăm 
totul, toate victoriile noastre, con
dițiilor excepționale de pregătire, 
dragostei și atenției cu care noi 
canotoarele am fost înconjurate 
timp de ani, prin grija, părintească 
a partidului și guvernului. Antre
namentul nostru zilnic este foarte 
dur, insă munca perseverentă ne-a 
adus aceste mari satisfacții spor
tive, -pe care, iată, astăzi, cu multă 
bucurie le dedicăm marii sărbători 
naționale din August, poporului 
român, tuturor celor dragi.

Adrian Goreac. antrenor prin
cipal al echipei de gimnastică fe-

Rezultate care fac onoare României
- COMENTARII IN PRESA FRANCEZĂ -

PARIS 14 (Agerpres). — în am
plele comentarii publicate după 
închiderea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angelas, presa si Radio- 
televiziunea franceză s-au referit 
in mod frecvent la evoluția spor
tivilor români, care au realizat per
formante deosebite la actuala edi
ție a Jocurilor.

în ziarul de specialitate „L’E- 
quipe" din Paris se scrie. între 
altele : „La Olimpiada de la Los 
Angeles, România a fost a doua 
tară din lume in ceea ce priveș
te numărul medaliilor de aur. A-

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Congo — cea de-a 
XXIV-a aniversare a proclamării 
independentei de stat — marți după- 
atniază a avut Ioc in Capitală o ma
nifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. în cadrul că
reia au fost înfățișate realizări ale 
poporului congolez in dezvoltarea 
economică si socială a tării, efortu
rile sale spre progres si bunăstare.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.RlC.S.. Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia si Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

Au fost prezenti Michel Elenga, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. 
Congo la București, si membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

tv
15,00 Telex
15,05 Imagini indiene
15.20 Muzică instrumentală cu foi’mația 

Marius Pop
15.30 Emisiune in limba maghiară (par

tial color) 0 Editorialul emisiunii 
0 Prelucrarea produselor agricole 
la Fabrica de conserve din Mu
reșeni 0 40 de ani de împliniri. 
Azi : orașul Aiud 0 Aceasta c 
patria mea î — program de cân
tece patriotice

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Sub flamura lui August — cîn- 

tec.e și versuri patriotice
20,35 Ctitorii cu care ne mîndrim. Aca

să Ia tractorul românesc
21,03 Film artistic (color) „Cuibul ilu

ziilor”. Premieră TV. Producție a 
studiourilor indiene

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

vremea
Institutul ile meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 16, 17 și 18 august. In tară : 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
curs de încălzire. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă în pri
mele zile .în nordul țării șl în zona de 
deal și de munte. în rest vor cădea 
averse Izolate, îndeosebi după-amlaza. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări în prima parte a 
intervalului în estul țării și sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 7 și 17 grade, izolat mai 
coborite in. depresiunile și centrul ță
rii, iar temperaturile maxime intre 18 
și 28 de grade, mat ridicate în ulti
mele zile în sudul țării. Local. în cen
trul țării și in zona de munte se va 
semnala ceață.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
Tragerile speciale LOTO 2 au 

fost considerate înto'deauna 
adevărate evenimente de către 
participanți. Nici tragerea spe
cială LOTO 2 dc duminică, 19 
august 1984, nu va Ii mai pre
jos. Ea atribuie autoturisme
Dacia-1 300“. exqursii,. in. ,R. P., 

Ungară, prectim. și bani, fiind 
organizată după'b formulă deo
sebit de. atractivă : 7 extrageri 
în 3 faze, cu un total de 32 nu
mere : eîștiguri pe 18 “ cate
gorii : extrageri ..legate'1 în 
cadrul fiecărei faze. Se parti
cipă cu bilete întregi sau sfert 
de 10 lei varianta și de 25 lei 
varianta, putindu-se cîstiga și 
cu 2 numere din 6.

minină : Împreună cu Maria 
Florescu-Cosma și Octavian Helu, 
colegi la lotul reprezentativ, sintern 
un. grup de tineri români, formați 
cu tehnicieni de celebra școală ro
mânească, formați ca oameni, ca 
patrioți, prin educația primită din 
partea Partidului Comunist Român. 
Partidului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ii mulțumim cu 
profundă stimă și dragoste, pentru 
că astăzi sintern antrenori cu re
nume, antrenorii primei echipe de 
Pe glob, echipa României — cam
pioană olimpică ! Vom munci indir- 
jit și pe viitor pentru noi. succese 
mondiale, pentru gloria României. 
Avem gimnaste minunate, de la 
Ecaterina Szabo pină la cele mai 
tinere — Simona Păuca și Laura 
Calina; centrele noastre cresc 
mereu alte gimnaste de mare ta
lent, deci, ne obligăm ca viito
rul să fie tot „de aur" ca și la re
centa Olimpiadă.

Valeria MIRONESCU

cest rezultai obținui la capătul unor 
confruntări ce au angajat mari 
forte ale lumii sportive' este de-a 
dreptul stupefiant. El face onoa
re acestei țări de 20 de milioane 
de locuitori, culturii latine, spor
tului în general".

Sub titlul „Trei medalii de aur 
intr-o singură după-amiază si pes
te 50 în total'1, ziarul „Liberation11 
publică, de asemenea, un comenta
riu in care menționează faptul că 
România a fost una dintre protago
nistele Jocurilor Olimpice de la 
Los An g-, ies.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii, șeful statului, 
Președintele Consiliului de Miniștri

BRAZZAVILLE

Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței de 
stat, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări dc sănătate, fericire 
personală, de pace, progres și prosperitate poporului congolez prieten.

Expriin convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate si cooperare 
existente între partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai 
dinamică, în interesul reciproc al popoarelor român și congolez, al cauzei 
păcii, independenței, Înțelegerii și colaborării intre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul congolez a- 
niversează astăzi două 
momente de impor
tantă deosebită ale is
toriei sale naționale : 
proclamarea, la 15 au
gust 1960. a indepen
dentei naționale, după 
o îndelungată perioa
dă de dominație colo
nială. și revoluția din 
13—15 august 1963. in 
cursul căreia masele 
populare au înlăturat 
de la putere regimul 
reacționar, legat de 
interesele cercurilor 
neocolonialiste. des
chizând o etapă de 
adinei prefaceri eco
nomico-sociale în via
ța Congoului.

Țară situată în zona 
Africii ecuatoriale (su
prafața — 342 000 kmp; 
populația — 1,5 mili
oane locuitori), Repu
blica Populară Congo 
dispune de apreciabi
le bogății a*e solului 
și subsolului, a căror 
punere în valoare 
constituie una din 
principalele preocu
pări ale autorităților 
de la Brazzaville. în 
perioada ce a urmat 
evenimentelor aniver
sate, și in special după 
anul 1969. cînd a luat 
ființă Partidul Congo
lez al Muncii, au fost 
adaptate in acest sens 
un șir întreg de mă
suri care au schimbat 
radical bazele econo

miei congoleze și au 
dat un puternic im
puls eforturilor de li
chidare a înapoierii 
moștenite din trecut. 
Pămîntul și bogățiile 
subsolului au fost na
ționalizate; statul și-a 
instaurat controlul a- 
supra întreprinderilor 
din industria textilă, a 
zahărului, a cimentu
lui ; a început reali
zarea unor obiective 
economice de impor
tanță capitală pentru 
accelerarea mersului 
înainte al țării. Astfel, 
în cadrul planului de 
dezvoltare 1982—1986. 
va fi inaugurat noul 
traseu al liniei ferate 
care străbate munții 
Bamba, stabilind o le
gătură directă intre 
regiunile bogate din 
interior și Oceanul 
Atlantic, vor fi con
struite două complexe 
de prelucrare a lem
nului la Pointe-Noire 
și Likinda și vor fi 
extinse cu 33 Ia sută 
suprafețele agricole.

Un eveniment de 
mare însemnătate în 
viata politică a tării 
l-a constituit cel de-al 
III-lea Congres al 
Partidului Congolez al 
Muncii, desfășurat la 
si’îrșitui lunii iulie a.c., 
care a stabilit noi sar
cini pentru ridicarea 
pe o treaptă superi
oară a operei de dez

ZIUA INDEPENDENȚEI INDIEI

COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII Șl PROGRESULUI
în fiecare an, la 15 august, popu

lația capitalei indiene se adună lin
gă zidurile străvechiului Fort Roșu 
pentru a asista la ceremonia ridi
cării drapelului național. Este un 
moment solemn de adincă cinstire 
a actului de ia 1*> august 1947. cind, 
în același loc, marele fiu al po
porului indian, Jawaharlal Nehru, 
a proclamat independența Indiei.

Semnificația acestui eveniment 
de hotar din istoria tării poate fi 
descifrată printr-o simplă retros
pectivă asupra drumului parcurs 
de poporul indian in cele mai bine 
de trei decenii si jumătate care 
s-au scurs de atunci. La Delhi. 
Bombay, Madras sau Bangalore 
semnele noului se impun in prim- 
plan. sf.ind mărturie profundelor 
prefaceri ce au loc .in viața Indiei. 
Odinioară unilateral orientată, co
respunzător intereselor monopolu
rilor străine, economia indiană se 
at'lă într-o evoluție dinamică. S-au 
pus bazele unei industrii naționale, 
cremdu-se ramuri noi, cum sint si
derurgia. metalurgia, consi.ructiile 
de mașini. electronica si electroteh
nica. construcția <le nave etc. Prac
tic, nu există stat din India pe te
ritoriul căruia să nu se fi înălțat 
tabrici. Printre obiectivele indtis- 
triale care constituie o adevărată 
mînclrie națională se numără com
binatele siderurgice de la Bhilai 
Bokaro, Rurkela. uzinele petrochi
mice de la Lalol. Kosamba. Gau- 
hati, Barauni, întreprinderile de 
utilaj electronic și textil de la Cal
cutta și Bombay. Astăzi, produsul 
național este de trei ori mai mare 
deeît in 1950. jar producția indus
trială a crescut de circa 4 ori.

Prefaceri importante au avut loc, 
de asemenea. în agricultură, sector 
de bază al economiei indiene, in * S 6 * * * * * 

cinema

voltare economică și 
socială a țării.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate 
militantă cu tinerele 
state africane. Româ
nia socialistă urmă
rește cu viu interes și 
simpatie lupta po
porului congolez pen
tru consolidarea inde
pendenței țării și rea
lizarea de transfor
mări cu caracter pro
gresist. între țările, 
partidele și popoarele 
noastre s-au statorni
cit relații de prietenie 
și colaborare, care cu
nosc o evoluție mereu 
ascendentă. Un rol de
terminant în realiza
rea acestei evoluții 
l-au avut intîlnirile la 
cel mai înalt nivel, 
care prin acordurile și 
înțelegerile convenite 
au deschis ample per
spective conlucrării 
româno-congoleze pe 
cele mai diverse pla
nuri. în cadrul recen
tului schimb de me
saje dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și președintele. Denis 
Sassou Nguesso a fost 
exprimată dorința dez
voltării in continuare 
a relațiilor dintre 
România socialistă și 
R.P. Congo in avanta
jul ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

care lucrează 80 la sută din popu
lația țării. în ultimele decenii au 
fost construite peste 500 de sisteme 
de irigații, .mari și mijlocii, iar 
suprafața irigată a crescut cu o 
dată și jumătate.

Relațiile româno-indiene. care 
datează din timpuri îndepărtate, au 
cunoscut, in special iirmltimii am, 
un curs ascendent', iiu£ekfidle două J 
țări inteirtificihdu-sb ' colaborarea 5 ■ 
politică, economică, tehnico-științi- 
fică și culturală reciproc avanta
joasă. Momente deosebit de impor
tante care au contribuit la dezvol
tarea prieteniei și conlucrării fruc
tuoase româno-indiene le-au con
stituit vizitele președintelui Nicolae 
Ceaușescu in India sau intilnirile 
sale cu liderii indieni la București. 
Dialogul la nivel înalt și-a găsit 
materializarea intr-un șir de acor
duri și înțelegeri care au dat un 
puternic impuls cooperării bilate
rale. ca si conlucrării ne tărimul 
vieții internaționale. Ca membre 
ale „Grupului celor 77“ și. în ace
lași timp, in cadrul mișcării de 
nealiniere. la ale cărei activități 
țara noastră participă in calitate de 
invitat. România și India coope
rează toi mai strîns in vederea 
Opt irii cursei înarmărilor și trece
rii la dezarmare, și in primul rind 
la dezarmarea nucleară, lichidării 
subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
făuririi unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

Dezvoltarea și extinderea in con
tinuare a relațiilor româno-indiene 
corespund pe deplin intereselor 
celor două popoare, cauzei păcii, 
independenței naționale, progresu
lui și cooperării pașnice intre toa
te țările.

• Nava aeriană : FLACĂRA (20 33 40)
— 15.30; 17.30: 19,30.
• Răfuieli personale : ARTA (21 3! 86)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19.
0 Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 117 67) — 9: 11,15;
13,30: 15,45: 18: 20, la grădină — 20,45.
• Cineva ca line : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.15.
G Lanful amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 12.15; 16; 19,15.
0 Bătălia de pe Neretva : FAVORIT 
(45 31 70) - 9: 12,15: 16.30; 19,30.
0 Omul și fiara: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12: 16: 19. AURORA (35 04 66) — 
9: 12: 1(1: 19.
0 Cobra se întoarce : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11.15: 13,30: 15.45; 18; 
20.
• Roiul: GRIVIȚA (17 08 58) — 9:
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.
0 Marfă furată : CIULEȘTI (17 35 46)
— 9: 11.13: 13,30; 15,45; 18: 20, TO
MIS (21 49 46) — 9: 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20, la grădină — 20,45.
0 Par și impar MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13; 20.
0 Rocky 11 : GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15.
0 Yankeii : COSMOS (27 54 95) — 9: 
11,30; 14; 16.30; 19.
0 Salamandra : GRĂDINA ARTA 
(21 31 86) — 20,45.
0 Inii sare țandăra : GRĂDINA AU
RORA (35 04 66) — 20,45.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Papa dolar — 19.30.
0 Teatrul ..Lucia Sturdza BulandraM 
(sala Schitu Măgureanu, • 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul ?i 
bunul Dumnezeu — 18; (Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : August
eliberator — spectacol de sunet și lu
mină — 21.
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 20.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Pălăria florentină — 19.30.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Con
stelația Boerna — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
0 Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —■
18.30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 3 8.30.



Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale 

a poporului român
In diferite țări ale lumii au loc noi manifestări consacrate 

marii sărbători naționale a poporului român — cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

Cu acest prilej, sînt evocate opera și personalitatea secreta
rului general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marile 
realizări ale poporului român in toate domeniile de activitate.

SOFIA 14 (Agerpres). — In ora
șul Silistra din R. P. Bulgaria a 
fost organizată o adunare festivă 
la care au participat Gheorghi 
Kardașev, prim-secretar al Comi
tetului județean Silistra al P.C. 
Bulgar, Dimităr Mihailov, președin
tele consiliului popular județean, 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Sala in care s-a desfășurat adu
narea era împodobită sărbătorește 
cu drapelele de stat ale României 
și Bulgariei, cu portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In cuvintările rostite au fost evi
dențiate însemnătatea istorică a 
evenimentelor din august 1944 și 
puternica dezvoltare economico-so- 
cială a României in anii socialis
mului, îndeosebi in perioada de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., precum și cursul ascendent 
al relațiilor româno-bulgare, care 
au la bază hotăririle și înțelegerile 
convenite la cel mai înalt nivel.

A fost prezentat filmul documen
tar „Sărbători ale prieteniei", infă- 
țișind aspecte din timpul intilniri- 
lor tradiționale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

Cu același prilej, in oraș a fost 
organizată expoziția documentară 
de fotografii „România socialistă
— 40 de ani de avint".

PRAGA 14 (Agerpres). — La Lu- 
hacovice (R.S. Cehoslovacă) au fost 
deschise „Zilele culturii românești", 
manifestare tradițională, ajunsă la 
a 25-a aniversare. Cu acest prilej 
a avut loc o adunare festivă, la 
care au fost subliniate semnifica
ția evenimentului de la 23 August 
1944 pentru țara noastră, succesele 
poporului român in construirea 
socialismului. S-au evidențiat, de 
asemenea, dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-cehoslovace, im
portanța deosebită a intilnirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak pentru dezvoltarea 
acestor relații.

Din partea conducerii orășenești 
de partid și a Consiliului național 
al orașului Luhacovice au fost de
puse coroane de flori la Monumen
tul eroilor români căzuți in timpul 
celui de-al doilea război mondial 
in luptele pentru eliberarea ora
șului.

Acțiunile < culturale de la Luha
covice cuprind, totodată, prezenta
rea de filme românești, audiții de 
muzică de autori români in inter
pretarea a două orchestre simfonice 
din Brno, un concurs pentru elevi 
pe tema „Să cunoaștem România
— o țară prietenă" și expoziția 
„România — țară a turismului".

TOKIO 14 (Agerpres). — în ora
șul japonez Nara a avut loc o adu
nare organizată de „Societatea pen
tru studierea României contempo
rane".

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Koji Morimoto, membru al Dietei 
Japoniei, a subliniat că, „in ultimii 
ani. România, condusă de președin
tele Nicolae Ceaușescu, s-a făcut 

tot mai mult cunoscută in lume 
prin rezultatele obținute in nume
roase domenii, prin politica externă 
deosebit de activă promovată pe 
arena internațională".

Viceguvernatorul prefecturii 
Nara, M. Taki, a evidențiat „iniția
tivele și eforturile consecvente de
puse de România și președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru soluțio
narea marilor probleme internațio
nale, pentru instaurarea păcii, care 
se bucură de respectul întregii 
lumi".

în alocuțiunea sa, Harumt Shin- 
tani, membru al Consiliului pre
fectural Nara, a arătat : „Marea 
sărbătoare a zilei de 23 August are 
loc in condițiile in care România 
cunoaște o dezvoltare continuă in 
toate domeniile de activitate. Sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, România promovează o 
politică a bunei înțelegeri intre na
țiuni, a cooperării și destinderii 
internaționale, trezind admirația 
lumii".

în cadrul manifestării a fost or
ganizată o expoziție de carte româ
nească, la loc de frunte fiind expu
se lucrări din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

De asemenea, a fost prezentată 
o expoziție de fotografie româ
nească infățișind aspecte din dez
voltarea sodial-economică a țării 
noastre și a fost proiectat filmul 
„România — imagini contempo
rane".

Au participat membri ai Dietei 
Japoniei, primarul orașului Nara, 
Hiromu Kiyama, reprezentanți ai 
conducerii prefecturii Nara, oameni 
de artă și cultură, oameni de afa
ceri, ziariști, un numeros public.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
La Washington a fost organizată o 
seară culturală românească.

Cu acest prilej a fost prezentată 
o expoziție de carte românească, in 
care, la loc de cinste, se află opere
le președintelui Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și ale tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Au fost expuse, de ase
menea, studii istorice, albume de 
artă și fotografii reprezentind reali
zări ale poporului român in diferite 
domenii de activitate.

Cei prezenți au audiat o expu
nere despre semnificațiile marii 
sărbători naționale de la 23 August.

Au fost prezentate un film docu- 
mentăr și un program de muzică 
populară românească.

ROMA 14 (Agerpres). — La cu
noscuta librărie „Rinascita" din 
Roma a fost inaugurată o expoziție 
de carte contemporană românească. 
La loc de frunte se află volumele 
de scrieri alese ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrările știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
apărute in ultimii ani in limba 
italiană.

Sînt expuse, de asemenea, lucrări 
din domeniul social-politic, econo
mic, al istoriei, științei și beletris
ticii.

Apel al secretarului general al O.N.U. 
la reducerea cheltuielilor militare
CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., 

Javier Perez de Cuellar, a lansat un apel tuturor statelor membre ale 
organizației mondiale la reducerea cheltuielilor militare, îmbunătățirea 
climatului internațional și abordarea frontală a problemelor dezvoltării 
in vederea instaurării unui climat de încredere și colaborare intre na
țiuni, a unei noi ordini economice internaționale.

Luînd cuvîntul la cea de-a doua 
Conferință internațională asupra 
populației, de la Ciudad de Mexico, 
secretarul general al O.N.U., după ce 
a arătat că lucrările acestui forum se 
desfășoară în condițiile în care „lu
mea este martoră a unor acute ten
siuni politice, a unei severe escala
dări a cursei înarmărilor, atît nuclea
re. cit și conventionale, constituind 
un pericol pentru pace si fiind con
trare necesităților dezvoltării", și-a 
exprimat speranța că statele lumii 
„vor da dovadă de voința politică 
și înțelepciunea necesare pentru a-și 
reduce cheltuielile militare si a su
prima astfel climatul de neîncredere 
generat de cursa înarmărilor".

STOCKHOLM

Suedia se pronunță pentru continuarea 
dialogului Est-Vest

, STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 
Guvernul suedez va promova cu 
consecventă si fermitate o politică 
de neutralitate, actionînd în același 
timp în favoarea dezarmării, conso
lidării păcii si extinderii colaborării 
internaționale — a declarat premie
rul Olof Palme, luînd cuvîntul în 
cadrul celui de-al XvII-lea Congres 
al Federației Femeilor Social-Demo- 
crate din Suedia. Menținerea Păcii,

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

ÎN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII 
COOPERĂRII ANDINE. Miniștrii 
relațiilor externe ai țărilor mem
bre ale Pactului Andin — Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Peru și Vene
zuela — au hotărît să se reuneas
că, într-un viitor apropiat, în ca
pitala Boliviei, în vederea analiză
rii stadiului atins în cooperarea 
andină și a măsurilor ce se impun 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
ei. O atenție deosebită în cadrul 
dezbaterilor va fi acordată proble
mei datoriei externe a țărilor an
dine și modalităților de soluționare 
a ei.

ÎN ALEGERILE PENTRU ADU
NĂRILE LOCALE DIN MAROC 
desfășurate la sfîrsitul săptăminii 
trecute, partidul Uniunea Consti
tuțională a obținut 205 locuri, ceea 
ce reprezintă 28,12 la sută din vo
turile exprimate — transmite a- 
genția marocană de presă M.A.P. 
Adunarea Națională a Independen
ților a •cîștigat 17.01 la sută din vo
turi. Partidul Istiqial — 14,95 Ia 
sută. Partidul Independent — 19.44 
Ia sută. Mișcarea Populară — 12.62 
la sută. Partidul National Demo
crat — 7,81 la sută și Uniunea So
cialistă a Forțelor Populare — 5,62 
la sută. Alegerile pentru organul 
legislativ central din tară sînt pro
gramate luna viitoare.

LA RIO DE JANEIRO S-A DES
CHIS UN CONGRES INTERNA
ȚIONAL PENTRU PROBLEMELE 
ECONOMIEI POLITICE, la care 
participă delegați din 15 țări lati- 
no-americane și reprezentanți ai u- 
nor organizații economice interna- 

„Această problemă, a spus el în 
continuare, este de o mare impor
tantă pentru generațiile viitoare, fie 
că sînt din țările sărace sau din 
cele bogate".

în discursul său. Perez de Cuel
lar a apreciat că „numai o econo
mie mondială în expansiune, bazată 
pe utilizarea rațională si echitabilă 
a resurselor, va putea să asigure 
deplina integrare a politicilor asu
pra populației si dezvoltării". El s-a 
referit la necesitatea reducerii pră- 
pastiei care separă țările sărace de 
cele bogate, precum și ameliorării 
condiției femeii, care trebuie să par
ticipe. pe plan de egalitate cu băr
batul. la toate fazele procesului de 
dezvoltare socio-economică.

înfăptuirea dezarmării si cooperarea 
internațională rămîn coordonatele de 
bază ale politicii externe a Suediei, 
a precizat Olof Palme.

Primul ministru s-a pronunțat 
pentru continuarea dialogului Est- 
Vest si a subliniat necesitatea inten
sificării eforturilor pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare, o ca
tastrofă termonucleară puțind duce 
la dispariția întregii umanități.

ționale. Pe agenda reuniunii se află 
probleme legate de criza economică 
mondială și de influența ei asupra 
situației economice a țărilor in curs 
de dezvoltare, chestiuni referitoare 
la datoriile externe ale acestor țări, 
la creșterea șomajului și altele.

TENSIUNE LA BELFAST. Un 
climat de tensiune a domnit luni 
ne străzile orașului nord-irlandez 
Belfast, după incidentele violente 
din ziua precedentă petrecute in
tre forțele de politie si participan- 
tii la un miting organizat de parti
dul Sinn Fein (aripa politică 'a or
ganizației ilegale „Armata Republi
cană Irlandeză"). După cum s-a 
mai anunțat. în cursul acestor in
cidente. o persoană si-a pierdut 
viața, iar alte 20 au fost rănite.

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
SPANIA A AJUNS LA 2,6 
OANE. ceea ce reprezintă 
sută din populația activă a 
mai mult de jumătate din totalul 
persoanelor 
fiind tineri 
levă revista

DIN 
MILI- 
20 la 
tării.

fără locuri de muncă 
pînă la 25 de ani. re- 
„Le Point".
A ASIGURA FUNC- 
ÎN CONTINUARE A 

ȘTIINȚIFIC
PENTRU 

ȚIONAREA 
LABORATORULUI 
ORBITAL „SALIUT-7", in Uniuneq. 
Sovietică a fost lansată nava cos
mică automată „Progress-23“. Ea 
transportă spre „Saliut-7“ diferite 
materiale necesare atît echipajului, 
cit și activității tehnico-științifice 
pe care o desfășoară. Agenția 
TASS precizează că nava a fost 
plasată pe orbită, iar sistemele el 
funcționeazq^ normal.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 14 (Agerpres). — Citind 

surse oficiale din capitala Libanului, 
agenția M.E.N. transmite că în cursul 
zilei de marți avioane israeliene au 
survolat Beirutul și localități situate 
în Valea Bekaa și in sudul Liba
nului.

Agențiile internaționale de presă 
anunță, pe de altă parte, că s-au 
produs ciocniri între populația locală 
și forțele armate israeliene de ocu
pație in zona localității Deir Qanoun, 
din sudul Libanului. Potrivit agenției 
Reuter, unitățile israeliene au folosit 
elicoptere în cursul ostilităților.

TUNIS 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor semi
narului internațional cu tema „Drep
turile inalienabile ale poporului pa
lestinian". care se desfășoară la Tu
nis. președintele Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian. 
Massamba Sarre, a subliniat că se 
impune convocarea unei conferințe 
internaționale privind Orientul Mij
lociu. în această regiune a lumii, 
pacea nu va putea fi instaurată fără 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian la autodeter
minare si la crearea unui stat pro
priu independent, a adăugat el.

Lucrările seminarului, relevă agen
ția marocană M.A.P.. vor continua 
pină la 18 august, pe grupe de lu
cru. care vor dezbate probleme cum 
sînt rolul O.N.U. și al altor organi
zații internaționale în instaurarea 
Păcii în Orientul Mijlociu, convo
carea unei conferințe internaționale 
de pace in această parte a lumii, 
cooperarea afro-europeană în direc
ția recunoașterii drepturilor legitime 
ale poporului palestinian.

BRAZILIA

Deschiderea campaniei 
electorale în vederea 
alegerilor prezidențiale

BRASILIA 14 (Agerpres). — în 
Brazilia a fost inițiată oficial cam
pania electorală in vederea alegeri
lor prezidențiale programate să se 
desfășoare la 15 ianuarie, anul vii
tor, cînd. potrivit Constituției in vi
goare. un Colegiu electoral, format 
din 686 de parlamentari, va desem
na primul președinte civil al repu
blicii. după 21 de ani de regim mi
litar — transmite agenția Inter Press 
Service. Noul șef al statului ar urma 
să fie instalat două luni mai tîrziu, 
la 15 martie' 1985.

Actuala legislație electorală permi
te participarea la scrutin a două for
mațiuni politice braziliene : Partidul 
Democratic-Social (P.D.S.), de gu- 
vernămînt, și Alianța Democratică, 
de opoziție, formată din partidul 
„Mișcarea Democratică ■ Braziliană" 
(M.D.B.) și „Frontul Liberal".

La sfirșitul săptăminii trecute, con
vențiile naționale ale celor două gru
pări și-au desemnat oficial candida- 
ții, respectiv Paulo Salim Maluf. din 
partea Partidului Democratic-So
cial, și Tancredo Neves, reprezentind 
Alianța Democratică.

CHILE

în favoarea revenirii 

la regim civil
SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager

pres). — Președintele Uniunii Mon
diale Democrat-Creștine. Andres 
Zaldivar (Chile), s-a pronunțat pen
tru revenirea grabnică a tării sale 
la un regim civil si o viată politică 
parlamentară — transmite agenția 
E.F.E. El a arătat că in Chile se 
accentuează tot mai mult criza eco
nomică. iar rata mare a șomajului 
si lipsa unor libertăți politice si 
cetățenești reprezintă, factorii princi
pali ai degradării continue a situa
ției interne.

Urgentarea accesului la independență a Namibiei
— reafirmată la reuniunea interafricană de la Bissau

BISSAU 14 (Agenpres). — Comu
nicatul dat publicității la încheie
rea reuniunii miniștrilor de ex
terne din cinci state africane de 
limbă portugheză, desfășurată în 
Guineea Bissau, evidențiază nece
sitatea urgentării accesului la inde
pendență a poporului din Namibia 
pe baza prevederilor rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Miniștrii de externe din Angola, Ca
piii Verde, Guineea Bissau, Mozam- 
bic și Sao Tome și Principe au re
afirmat solidaritatea țărilor lor cu 
lupta de eliberare condusă de Orga
nizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — reprezen
tantul legitim al poporului namibian. 
Totodată, in comunicat este afirmat

S.W.A.P.O. denunță represiunile 
regimului de la Pretoria

LUANDA 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație a Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
adoptată la încheierea plenarei Comi
tetului Central al S.W.A.P.O., se 
arată că regimul rasist sud-african 
si-a intensificat campania de teroa
re, de opresiune si represiune împo
triva populației namibiene și că a- 
ceastă teroare.ia forma arestărilor în 
masă, asasinatelor, torturii și deten
ției. Documentul, denunță sprijinul 
politic, material si economic pe care 
guvernele unor țări occidentale îl

Politicile protecționiste și ratele înalte ale dobinzilor
afectează economia țărilor in curs de dezvoltare

— O declarație a președintelui Argentinei
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei. Râul Alfon- 
sin, a criticat politicile protecționis- 
te ale țărilor industrializate, crește
rea ratelor dobinzilor și închiderea 
Piețelor pentru produsele provenind 
din statele lumii a treia — transmit 
agențiile Inter Press Service și 
Reuter.

Luînd cuvîntul Ia deschiderea lu
crărilor celei de-a XVIII-a Conferin
țe regionale a F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură) pentru America La
tină. ale cărei lucrări se desfășoară 
la Buenos Aires, șeful statului ar
gentinian a relevat că actuala criză 
economică afectează în mod deose
bit țările în curs de dezvoltare prin 
„reducerea exporturilor, căderea 
preturilor la materiile prime, crește
rea enormă și fără precedent a daUn miliard de oameni

DELHI 14 (Agerpres). — Circa un 
miliard de persoane din țările in curs 
de dezvoltare suferă, in prezent, din 
cauza sărăciei, a bolilor și a lipsuri
lor de tot felul, care le reduc și ulti
mele forte — se arată intr-un studiu 
al Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) dat publicității la Delhi. Cea 
mai mare parte a acestor persoane se 
află in zonele rurale si suburbane din 
țările în curs de dezvoltare. Rapor
tul arată că, în timp ce mortalitatea 
infantilă în țările dezvoltate ajunge 
la 20 la mie, în multe țări în curs 
de dezvoltare aceasta se ridică la 100 
și chiar 200 la mie. De asemenea,

SALVADOR

Acțiuni ale forțelor insurgente
SAN SALVADOR 14 (Agerpres). — 

Efective ale Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador au preluat 
controlul asupra unei porțiuni a Șo
selei Litoralului. în departamentul 

sprijinul față de lupta poporului din 
Africa de Sud, sub conducerea Con
gresului Național African, pentru 
eradicarea definitivă a rasismului si 
politicii de apartheid și crearea unei 
societăți democratice în R.S.A. Do
cumentul subliniază, de asemenea, 
necesitatea reglementării pe cale po
litică a stărilor conflictuale de pe 
continentul african, in conformitate 
cu rezoluțiile adoptate de Organiza
ția Unității Africane.

Țările africane de limbă portughe
ză s-au pronunțat in favoarea lărgi
rii și adîncirii colaborării și coope
rării economice dintre ele, în inte
resul dezvoltării naționale a fiecă
reia, al depășirii moștenirii grele 
datorate dominației coloniale.

acordă regimului de la Pretoria, pen
tru a permite acestuia să continue 
represiunea brutală a populației na
mibiene. în sfîrșit. sînt condamnate 
încercările de a se condiționa reali
zarea independenței Namibiei de alte 
evenimente externe privind conti
nentul african.

în cadrul plenarei amintite. An- 
dimba Toivi Ja Toivo, vechi militant 
și fondator al S.W.A.P.O., a fost ales 
în funcția, nou creată, de secretar 
general al organizației — transmite 
agenția Reuter.

toriei externe, precum și prin difi
cultățile pe care produsele lor le în- 
tîmpină pe piețele externe, cu pre
cădere ale statelor industrializate". 
„Atîta vreme cit protecționismul sta
telor industrializate împiedică acce- x 
sul liber al importurilor din lumea 
a treia, iar cererile de rambursare a 
datoriei externe nu sînt puse de 
acord cu posibilitățile statelor debi
toare, majorarea dobinzilor agravind 
o situație și așa critică, soluțiile care 
sînt indispensabile pentru comunita
tea internațională nu vor fi realiza
te, iar dialogul intre țările creditoa
re și cele debitoare va continua să fie 
ineficient. Dacă nu se vor crea noi 
condiții si nu se vor stabili termeni^ 
mai echitabili pentru statele în cure 
de dezvoltare, toate .țările lumii vc 
fi prejudiciate", a subliniat președin- ( 
tele Raul Alfonsin.suferă din cauza sărăciei
speranța .medie de viată, care în ță
rile bogate depășește 74 ani, în țări
le in curs de dezvoltare este de 
aproximativ 50 de ani. Aproximativ 
a zecea parte din populația aflată in 
țările cele mai sărace ale lumii este 
serios afectată de boli, in primul 
rind epidemice și provocate de para- 
ziți. Subnutriția — relevă, de aseme
nea, documentul — afectează sute de 
milioane de persoane in țările să
race, reducindu-le randamentul in 
muncă, precum și rezistența la boli. 
Aproximativ o pătrime din popu
lația acestor țări nu are asigurată 
hrana minimă necesară subzistentei.

Usulutan, transmite agenția Prensa 
Latina.

Prin această acțiune, forțele insur
gente au împiedicat aprovizionarea 
trupelor din zonele Chalatenango și 
Morazan trimise împotriva lori

OBIECTIVE WmifllE ME POEITICII EXTEBME PMMWHTE BE ȚABfl NflMlU BE PBESEDINTHLt HIM CEAIBESCU
27. Preocupare susținută pentru participarea activă a tuturor 

statelor la diviziunea internațională a muncii
Participarea activă la diviziunea internațională a muncii, 

la schimbul mondial de valori, la realizarea în lume a unor relații 
economice care să asigure lichidarea decalajului dintre țările 
dezvoltate și țările rămase în urmă, apropierea nivelului lor 
de dezvoltare, este o condiție esențială pentru realizarea destinderii 
și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

în ansamblul politicii externe 
profund constructive promovate de 
România după istoricul act de la 23 
August 1944 și, în mod deosebit,' în- 
cepînd de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de cînd în fruntea partidu
lui și apoi și a statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, una 
dintre direcțiile prioritare de ac
țiune au constituit-o inițiativele și 
demersurile întreprinse pentru in
stituirea unei noi diviziuni interna
ționale a muncii, menită să ducă la 
Îmbinarea armonioasă a intereselor 
de propășire economică și socială 
ale tuturor națiunilor, să asigure 
condițiile pentru lichidarea marilor 
decalaje formate de-a lungul istoriei 
între nivelurile dezvoltării econo
mice. să creeze cadrul favorabil 
unei colaborări economice multila
terale, echitabile șl reciproc avan
tajoase.

Vechea diviziune a mun
cii, expresie a relațiilor de 
dominație și subordonare. 
Subliniind însemnătatea acestei ce
rințe, România pornește de la faptul 
că vechea diviziune internațională a 
muncii, apărută la Începuturile ca
pitalismului, odată cu specializarea 
unor țări în producția industrială, și 

extinsă Ia scară globală în stadiul 
imperialist, a servit intereselor sta
telor dezvoltate ale lumii capita
liste, care, prin intermediul mo
nopolurilor, au exploatat resursele 
naturale și de muncă ale țărilor 
mai slabe, însușindu-și sistematic 
avuția lor națională, împiedicînd 
dezvoltarea lor economică și socială, 
în baza acestei diviziuni, țările do
minate au fost orientate spre o dez
voltare unilaterală, spre anume 
produse ale agriculturii sau spre 
extracția unor resurse naturale ne
cesare marilor metropole. Rezulta
tele acestui proces sînt gravele asi
metrii din economia mondială, mari
le decalaje survenite în dezvoltarea 
economică a națiunilor lumii. Apare, 
deci, clar că, purtînd pecetea rela
țiilor orînduirii în care a apărut, 
perpetuate în prezent sub diferite 
forme de neocolonialism, de domi
nare șl exploatare, actuala diviziune 
internațională a muncii constituie o 
frînă în dezvoltarea complexă, 
multilaterală a popoarelor.

Așa cum o arată realitățile lumii 
de astăzi, pe vaste zone ale globu
lui se mențin lncfi vechile structuri 
create în timpul dominației colo
nialiste, Din păcate, consecințele 
vechii diviziuni Internaționale a 
muncii continuă să se manifeste, 
numeroase țări din Africa, Asia și 

America Latină nereușind să-șl asi
gure o dezvoltare industrială cores
punzătoare cerințelor epocii con
temporane. Economiile lor au păstrat 
caracterul de monocultură, datorat 
specializării unilaterale, impuse de 
monopolurile internaționale, în agri
cultură persistind, totodată, forme 
de exploatare primitive, anacro
nice, neadecvate progresului econo
mic și social. O consecință, cu 
adinei implicații, a vechii diviziuni 
internaționale a muncii o consti
tuie tendințele fostelor metropole, 
respectiv ale statelor industrializate 
capitaliste, de a-șl redobîndi vechile 
poziții deținute in statele care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, Încercări care iau fie forme 
directe — amestec în treburile in
terne, dictat etc. — fie mai „sub
tile" — prin intermediul societăți
lor transnaționale. în acest fel se 
urmărește menținerea și consoli
darea vechilor relații de dominație 
și exploatare, de spoliere a avuții
lor naționale, ceea ce contribuie la 
adîncirea decalajelor economice în
tre statele capitaliste industrializate 
și țările în curs de dezvoltare, pe- 
riclitînd stabilitatea economiei mon
diale. pacea si securitatea interna
țională.

Larg acces tuturor statelor 
Ia crearea unei baze econo
mice moderne. Pornind tocmai 
de la aceste stări de lucruri, Româ
nia socialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu consideră că este impe
rios necesară instituirea unei noi 
diviziuni internaționale a muncii, 
care să asigure participarea tuturor 
popoarelor la realizarea unei pro
ducții economico moderne, înain
tate. Nu o diviziune în care unora 
— 'unei minorități de state privile
giate — să le revină „dreptul" de a 
realiza producții economice ce în
corporează tehnologii de vîrf, iar 
altora — imensei majorități a state
lor lumii — să li se atribuie „rolul" 
de furnizoare de materii prime sau 
doar posibilitatea realizării unor 
producții anacronice, unilaterale, 
care nu numai că nu favorizează 
înscrierea țărilor respective în cir
cuitul economic internațional, dar 
nu servesc nici măcar interesele lor 
de dezvoltare. Noua diviziune in
ternațională a muncii pentru care 
militează România este o diviziune 
in care realizarea producțiilor de 
vîrf să fie distribuită echitabil între 
toate națiunile, creindu-se astfel 
cadrul unei largi colaborări și coo
perări internaționale, pe baza egali
tății în drepturi, în care fiecare na
țiune să aibă de dat și de primit.

Astfel, în timp ce actuala divi
ziune internațională a muncii și con
secințele ei se traduc în profundele 
decalaje economice existente, in 
starea de subdezvoltare în care se 
zbate o mare parte a omenirii, 
realizarea unei noi diviziuni inter
naționale a muncii — bazată pe pro
gres general, pe principiile noi de 
relații între state — ar însemna în
locuirea împărțirii lumii in țări bo
gate și sărace, înlăturarea distribu
ției Inechitabile a bogăției pe na
țiuni, asigurarea condițiilor pentru 
prosperitatea tuturor națiunilor.

O viziune creatoare, în in
teresul progresului tuturor 
Statelor DesiSur> ° nouă diviziu

„peste noapte". ci 
ca rod al unui com- 
de dezvoltare eco- 
accelerată a țărilor 
dezvoltare. în vi- 

președintelui 
procesul de

proces 
mai 

de
României, a

ne Internațională a muncii nu se 
poate face 
se va realiza 
plex j 
nomică 
în curs 
ziunea 
Nicolae Ceaușescu. in 
formare a unei noi diviziuni inter
naționale a muncii un loc de prim 
ordin revine industrializării. Fără o 
dezvoltare rapidă a industriei mo
derne, a ramurilor sale de vîrf, sînt 
de neconceput lichidarea' răminerilor 
în urmă, reducerea șl eliminarea de
calajelor față de statele dezvoltate. 
Această cerință se impune cu atit 
mai mult cu cît acum, la un sfert 
de veac de la decolonizare și după 
două decenii ale dezvoltării, pon
derea „lumii a treia" in producția 
industrială mondială abia depășește 
11 la sută. Convingerea României 
că aceasta este calea justă de ur
mat se întemeiază pe propria expe
riență, acumulată în cele patru de
cenii care au trecut de la istoricul 
act de la 23 August 1944, perioadă 
In care 
dintr-o 
într-un 
du-șl o 
nă, de

în același timp. România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu subliniază 
că o atenție deosebită se impune 
a fl acordată și progresului în agri
cultură, modernizării acestui sector, 
înlăturîndu-se vechile orientări sta
bilite de monopolurile internațio
nale, ce mai dăinuie în numeroase 
țări din Africa, Asia șl America La
tină (este elocvent cazul „republici
lor bananelor" din America Latină 
sau al statelor africane producătoare 

țara noastră s-a transformat 
țară „eminamente agricolă" 
stat industrial-agrar, creîn- 
puternică industrie moder- 

vîrf.

de arahide), unde problema hranei 
de zi cu zi a populației a fost igno
rată in orientările impuse agricul
turii.

înfăptuirea obiectivelor noii divi
ziuni a muncii impune — după 
opinia României — ca o componentă 
esențială, asigurarea accesului liber, 
neîngrădit al fiecărei țări la cuce
ririle cele mai noi ale științei șî 
tehnicii, realizarea unui transfer 
echitabil do tehnologii înaintate, 
astfel îneît produsele create să în
corporeze tehnologiile de virf nece
sare pentru a le face competitive pe 
piața mondială, inclusiv pe piețele 
statelor industrializate.

în concepția țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pentru 
lichidarea răminerilor în urmă și 
implicit a decalajelor economice, un 
rol de primă importanță revine e- 
fortului propriu, fructificării poten
țialului uman și material al fiecărei 
țări. Experiența arată că pentru 
aceasta se impune alocarea unei în
semnate părți a venitului național 
în vederea dezvoltării accelerate a 
forțelor de producție, a formării ca
drelor naționale necesare în diverse 
domenii de activitate. Avînd în ve
dere propria experiență, țara noas
tră a propus elaborarea și punerea 
în practică a unui program pe ter
men lung pînă în anul 2000 cu o 
primă etapă pînă în 1990 —” în ve
derea accelerării procesului de in
dustrializare, a modernizării agri
culturii, ca și a celorlalte sectoare 
productive ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

în același timp, țara noastră con
sideră că, în condițiile revoluției 
tehnico-științifice, un rol impor
tant revine cooperării internaționale, 
care, desfășurată în condiții de ega
litate, echitate și avantaj reciproc, 
poate contribui la promovarea pro
gresului tehnic, la valorificarea su
perioară a resurselor umane și ma

teriale ale economiilor naționale ale 
tinerelor state.

Desigur, toate aceste acțiuni pre
supun utilizarea unor ample mij
loace financiare și umane. Obținerea 
lor este însă pe deplin posibilă, 
știut fiind că în prezent sume fabu
loase. apropiindu-se de 1 000 miliar
de dolari anual, sînt alocate pentru 
producerea de noi și noi arme. Toc
mai de aceea. România a propus în
ghețarea cheltuielilor militare și tre
cerea la reducerea lor cu 10—15 la 
sută, iar fondurile eliberate să fie 
dirijate spre soluționarea problemelor 
economice și sociale cu care se con
fruntă umanitatea și. în primul rînd. 
țările in curs de dezvoltare.

Eforturile constante ale României 
vizind realizarea unei noi diviziuni 
internaționale a muncii, ca o com
ponentă fundamentală a procesului 
de instaurare a noii ordini politice 
și economice mondiale, s-au concre
tizat în nenumărate inițiative și ac
țiuni în cadrul O.N.U., al organis
melor sale specializate, în alte fo
ruri internaționale, in amplele pro
grame, realiste și constructive, pro
puse cu prilejul importantelor reu
niuni economice internaționale de 
la Manila, Belgrad etc.

Actionînd direct, în cadrul relații
lor sale externe bilaterale, România 
a pus la baza tuturor acordurilor și 
înțelegerilor economice noile prin
cipii ale raporturilor între state. Des- 
fășurîndu-se in acest cadru, schimbu
rile comerciale și economice externe 
ale țării noastre reprezintă contri
buții concrete la eforturile pentru 
realizarea unei noi diviziuni inter
naționale a muncii, care să asigure 
conlucrarea tuturor popoarelor în 
lupta pentru lichidarea subdezvoltă
rii și accelerarea progresului econo
mic și social al națiunilor, pentru 
consolidarea păcii și securității în 
lume.

Valentin PAUNESCU
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