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în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

Fiecare obiectiv de investiții PENTRU REALIZAREA RECOLTELOR PREVĂZUTE

cit mai repede iii funcțiune!
listă si Congresul al XIII-lea al 
partidului.

De bună seamă, regăsim în aceste 
rezultate, pe lingă efectele concrete 
ale măsurilor tehnice, organizatorice 
și politice, elaborate cu grijă și a- 
plicate cu perseverentă pe fiecare

Am investit, am construit mult în 
cei 40 de ani ai libertății noastre — 
obiective industriale și agricole, lo
cuințe și alte edificii social-culturale 
— pentru a asigura progresul ne
contenit al patriei, o viată mereu 
mai bună pentru întregul popor. Tot ____  _ _____
ceea ce am investit, tot ceea ce am șantier, preocuparea stăruitoare pen-
edificat în anii socialismului și, iu- tru creșterea spiritului de răspundere

‘ c *'1'* și întărirea disciplinei în muncă,
stimulate de introducerea sistemului 
de retribuire in acord global, prin 
preluarea lucrărilor in antrepriză. A- 
doptate din inițiativa și sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noile măsuri organizato
rice din sectorul constructii-montaj 
asigură cadrul optim necesar apli
cării mai ferme a principiilor auto- 
gestiunii și autoconducerii muncito
rești, manifestării plenare a spiritu
lui de răspundere și de inițiativă 
din partea tuturor .lucrătorilor de pe 
șantiere. Astfel, s-au amplificat — 
atît Ia .nivelul antreprizelor, cit . si la 
cel al brigăzilor' — eforturile pentru 
pregătirea cit mai rațională a lu
crărilor. organizarea judicioasă a 

•locurilor de muncă, folosirea cu ran
dament sporit a utilajelor și a timpu
lui de lucru ; de asemenea, recepția 
calitativă a utilajelor tehnologice, 
materialelor de construcții și a exe
cuției la fronturile de lucru a de- 

a venit mai riguroasă.

deosebi, în perioada cea mai fertilă 
din întreaga noastră istorie, inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului, de cînd in fruntea partidului 
și a țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tot ceea ce ne propunem 
să realizăm in continuare are drept 
fundament alocarea unei părți în
semnate din venitul national pentru 
dezvoltarea economico-socială a tării 
— opțiune esențială a politicii parti
dului nostru.

Și în acest an avem de înfăptuit 
un amplu program de investiții, care 
prevede punerea în funcțiune a 480 
de capacități productive importante, 
industriale și agrozootehnice, precum 
și realizarea unui mare număr de a- 
partamente și alte construcții so
cial-culturale. în temeiul acestor 
sarcini, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a pus în fața constructorilor, proiec- 
tanților, furnizorilor de utilaje și 
beneficiarilor cerința de a acționa cu 
toată răspunderea și fermitatea pen
tru realizarea in bune condiții a 
programului de investiții și darea 
in funcțiune la termen a tuturor o- 
biectivelor prevăzute in acest an.

Sint numeroase colective de con
structori și montori care au încheiat 
primul semestru din acest an cu 
rezultate bune în activitatea pe care 
o desfășoară pe șantierele noilor in
vestiții productive. Prin realizările 
obținute, prin modul în care evo
luează lucrările se remarcă, bunăoa
ră, constructorii și montorii de pe 
șantierele fabricilor de zahăr din 
Năvodari și Fundulea. Fabricii de a- 
vioane din București, Centralei elec- 
rice de termoficare din Arad. Com
binatului de celuloză și hirtie din 
Brăila și altele. Desigur, sint șantie
re diferite ca amploare și complexi
tate, ca forțe umane și mijloace teh
nice angajate în realizarea lucrărilor. 
Dar. în același timp, sint șantiere a- 
semănătoare prin eficienta activității 
desfășurate : stadii avansate de exe
cuție. ritm de lucru în creștere, în
tr-o dinamică ascendentă aflîndu-se, 
de asemenea, productivitatea muncii 
realizată de personalul muncitor. 
Pe de altă parte, calitatea irepro
șabilă a majorității covîrșitoare a 
lucrărilor ilustrează convingător am
biția și hotărîrea constructorilor și 
montorilor de a duce la îndeplini
re. în condiții exemplare, sarcinile ce 
le revin, de a intimpina 
prestigioase împliniri cele 
evenimente politice din 
cea de-a 40-a aniversare 
revoluției de eliberare 
națională, antifascistă, și antiimperia-

cu noi. și 
două mari 
acest an : 
a victoriei 

. socială și

Ca urmare a muncii pline de ab
negație a constructorilor și montori- 
lor. un număr important de capa
cități productive noi din industria 
chimică, metalurgie, industria con
structoare de mașini, agricultură și 
industria alimentară au 1'ost puse în 
funcțiune sau se află in pragul dării 
lor în exploatare. Dealtfel, faptul 
că în primul semestru al acestui an 
a fost realizat un volum de lucrări 
de investiții apreciabil mai mare, în 
comparație cu aceeași perioadă din 
anul trecut, pune în evidență atît 
progresele, cit și, caracterul perma
nent. de zi cu zi. al preocupărilor 
legate de perfectionarea în continua
re a activității din acest' domeniu. 
Măsurile la care ne-am referit nu 
trebuie privite decît ca un punct de 
plecare în inițierea altor acțiuni vi- 
zînd organizarea superioară a mun
cii pe șantiere, accelerarea ritmului 
lucrărilor în scopul reducerii dura
telor de execuție și respectării ri
guroase a termenelor de intrare în 
funcțiune a noilor obiective și capa
cități productive.

Din acest punct de vedere, cel 
de-al doilea semestru — perioadă 
hotărîtoare pentru îndeplinirea pro
gramului de investiții și punerea în 
funcțiune a capacităților prevăzute 
în planul p§, acest an. ca și pen
tru o bună pregătire, a anului viitor 
— ridică în. fata constructorilor . și

Cristian ANTONESCU

Culturile succesive
exemplar întreținute

intens se- 
. efectuată 
august pe 
cultivată.

In aceste zile continuă 
cerisul griului, lucrare 
pînă în. seara zilei de 1 
70 ia sută din suprafața 
Tot acum se execută și alte lucrări,
între care un loc important il ocupă 
cele de întreținere a culturilor suc
cesive. După cum se știe, în . scopul 
sporirii producției agricole, in aceas
tă vară, la indicația conducerii par
tidului. s-a desfășurat o amplă ac
țiune de însămîntare 
succesive pe terenurile 
orz. grîu si alte plante, 
bune rezultate au fost 
județul Olt. unde au fost însămîn- 
tate 85 000 hectare cu porumb pentru 
boabe, sfeclă de zahăr, floarea-soa- 
relui. legume si altele, fată de 71870 
hectare cite se prevă?useră in planul 
unităților agricole de • stat si coope
ratiste. Mari suprafețe au fost însă- 
mintate și in alte județe : Timiș — turile succesive. 
93 000 hectare. Teleorman — 82 000 
hectare, Constanta — 72 500 hectare, 
Dolj — 72 400 hectare, Călărași — 
56 000 hectare. Ialomița — 46 300 hec
tare, Brăila — 45 750 hectare, Argeș 
— 36 700 hectare. De asemenea, în 
unele județe — Constanta, Tulcea, 
Buzău, Timiș, Arad, Bihor, 
Prahova, Galați, Bacău, Neamț, Bis- SOia. sfecla de 
trița-Năsăud, Maramureș 
realizat,. iar i 
chiar depășit programul de insămin- 
țare și plantare a legumelor in cul
tură succesivă și dublă.

în cele mai multe unități agricole 
au fost executate lucrări de bună 
calitate la pregătirea terenului și se
mănat. asigurindu-se condiții optime 
de răsărire a culturilor. Totodată se 
cuvine menționat că. spre deosebire 
de alti ani. luna iulie a fost mai 
ploioasă, iar temperaturile mai mo
derate, ceea ce 
terea viguroasă a culturilor, 
mai tinîndu-se seama de aceste con
diții, este necesar ca în aceste zile 
să continue însămintarea culturilor 
succesive, cu deosebire a legumelor 
și a porumbului pentru siloz, care au 
condiții să se dezvolte normal.

Desigur, însămîntarea la timp și 
de bună calitate constituie primă 
condiție de care depinde obținerea 
producțiilor prevăzute la culturile 
succesive. Dar nivelul recoltelor, cit 
si calitatea acestora sint determina
te in măsură hotărîtoare de execu
tarea la momentul oportun a lucră-

a culturilor 
eliberate de 

Cele mai 
obținute in

rilor de întreținere a acestor cul
turi. După cum se știe, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare, împreună
Stiinte agricole și silvice, pe baza 
rezultatelor din
mentale si a experienței unităților 
fruntașe, a elaborat tehnologii de 
producție specifice culturilor succe
sive pentru fiecare specie în parte. 
Un capitol aparte în cadrul acestor 
tehnologii se referă tocmai la lucră
rile de întreținere, lucrări care tre
buie efectuate cu cea mai mare răs
pundere. Si aceasta. întrucît fiecare 
element din aceste tehnologii — de 
la semănat, la întreținerea, si iriga
rea culturilor si pînă la recoltare — 
îsi 'are importanta lui bine definită, 
orice nerespectare a normelor pre
văzute ducînd la diminuarea și chiar 
la compromiterea producției la cul-

cu Academia de-

cîmpurile experi-

Intrueît tehnologiile stabilite — în
deosebi normele tehnice de întreți
nere — nu sint facultative, ci ■ obli
gatorii pentru toate unitățile agrico
le, este necesar să se acționeze ener
gic pentru aplicarea lor riguroasă. 
Specialiștii recomandă ca. in această 

Vîlcea, perioadă, la. porumbul pentru boabe, 
zahăr și celelalte 

a fost culturi de cimp să fie executate pra- 
in unele cazuri^a,lQșt,...șiie mecanice....si manuale, inclusiv 

pîivitul și irigarea. La in ește ne
cesar să se facă si lucrări de erbici- 
dăre. O atenție cu totul aparte tre
buie acordată întreținerii exempla
re a culturilor de legume în cultură 
succesivă si dublă, prin efectuarea 
de prașile și lucrări de combatere a 
bolilor si dăunătorilor.
irigarea cu cantitățile de 
lite de specialiști.

Cu întreaga răspundere 
se înțeleagă că recoltele 
a se obține la culturile 
contează mult în balanța 
agricole. Tocmai de aceea, organele 
si organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților 
agricole au datoria să acționeze e- 
nergic pentru a se asigura execu
tarea acestor lucrări la timp și de 
cea mai bună calitate." Si la efectua
rea lor trebuie să fie concentrate nu 
numai mijloace mecanice, ci și cit 
mai multe forțe umane de la sate. 
Este un efort absolut' necesar care 
va fi răsplătit Ia toamnă prin recol
tele sporite ce vor fi realizate.

favorizează creș- 
Toc-

IN PAG. A IV-A A ZIARULUI :

însutite de 
apă stabi-

trebuie să 
prevăzute 
succesive 

producției

Relatări despre desfășurarea secerișului în județul Sibiu 
și despre livrarea cantităților de produse contractate la fondul 

de stat in județul Ialomița

Elaborat
conducere a

din inițiativa și sub directa 
tovarășului Nicolae Ceausescu,

UN VAST PROGRAM
DE TRANSFORMARE A NATURII
program menit să pună deplin în valoare potențialul productiv al pămîntului, 
să determine realizarea de producții agricole mari, sigure și stabile

PĂMÎNTUL - BUNUL CEL MAI DE PREȚ AL 
NAȚIUNII NOASTRE

Cuvinte-îndemn rostite de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

îndemn la.iubirea cu toată ființa noastră a gliei stră
bune.

inderan. la gospodărirea cu răspundere și nesfirșită 
grijă a acestei avuții naționale.

îndemnul vibrant, patriotic, revoluționar pentru a-i 
spori fertilitatea, desferecindu-i toate izvoarele marilor 
recolte. . z

Cele patru decenii, cîte se rotunjesc în acest an de 
la istoricul 23 August 1944, rămîn în memorie și prin 
actele fundamentale consacrate de Partidul Comunist 
Român gliei țării și oamenilor ei. Pămîntul a fost dat 
in stăpîriirea firească a celor ce-l muncesc. Era un act 
logic de dreptate săvîrșit în noul ev de istorie. Lichi
darea stării de cruntă înapoiere a agriculturii a început 
cu piatra de temelie pentru așezarea ei pe baze so
cialiste. Era singura opțiune, istorică posibilă pentru 
emanciparea satului românesc. De aici încolo s-a 
desfășurat pe un front de anvergură bătălia pentru 
recolte tot mai mari, astfel încît astăzi agricultura 
noastră produce de 7,2 ori mai mult decît în 1945.

Saltul este uriaș. Rezervele pămîntului insă, și mai 
mari. Este chemarea înflăcărată pe care secretarul

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat-o lucrătorilor ogoarelor încă de la Congresul 
al IX-lea al partidului. Răstimp în care, din inițiativa 
și cu contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a 
cristalizat o strategie de durată pentru folosirea, con
servarea, protecția și ameliorarea solului agricol. Parte 
a acestei strategii - Programul național de îmbunătă
țiri funciare, elaborat din inițiativa secretarului general 
al partidului. Programul - cea mai vastă lucrare din 
istoria României. El se înfăptuiește sub ochii noștri, 
concentrează mari energii umane, gîndire tehnică 
românească, forța industriei. Circa 100 miliarde lei vor 
fi necesari pentru ca obiectivele cutezătoare ale Progra
mului sâ devină realitate concretă pe harta fizică a 
României anilor prezenți și viitori.

PĂMÎNTUL - BUNUL CEL MAI DE PREȚ AL 
NAȚIUNII NOASTRE

Pămîntul și oamenii lui, angajați cu dăruire și patrio
tism, cu tenacitate revoluționară în transpunerea întoc
mai, la scara realității, a strategiei Programului națio
nal.

Despre principalele direcții ale acestei strategii de 
transformare a naturii patriei, despre eroismul celor 
care o înfăptuiesc, despre recoltele care rambursează 
aceste uriașe eforturi ale societății noastre socialiste, 
RELATĂRI IN REPORTAJUL DIN PAGINILE II Șl III.

expresie a hotărîrii ferme a poporului nostru
de a și apăra

Decizia adoptată la 23 August 1944 
de forurile politico-statale reprezen
tative ale României de a intra în răz
boiul împotriva Germaniei hitleriste 
a avut toate atributele unui act de 
independentă și suveranitate națio
nală. România a început lupta 
împotriva trupelor Wehrmachtului 
hitlerist, aflate pe teritoriul național, 
în virtutea dreptului inalienabil al 
statului român de a riposta agresiu
nii imperialismului nazist, de arși 
salvgarda independența și suverani
tatea națională.

Obiectivele fundamentale ale răz
boiului antihitlerist desfășurat de 
România au fost definite cu cla
ritate -în documentele politice- fun
damentale date. publicității odată 
cu izbucnirea revoluției. Declara
ția Partidului Comunist Român 
publicată la 24 august 1944 chema 
..muncitorimea, țărănimea, intelectua
lii Și pe toți cetățenii României la 
luptă fără cruțare, cu toate armele, 
împotriva dușmanului de moarte al 
poporului român, pentru asigurarea 
viitorului său". Aceleași obiective au 
fost înfățișate și în declarațiile in
stanțelor statale supreme ale Româ
niei. Proclamația regală către țară 
glăsuia astfel: „Poporul român înțe
lege să fie singur stăpîn pe soarta 
sa. Oricine s-ar împotrivi hotărîrii 
noastre liber luate și care nu atinge 
drepturile nimănui este un dușman 
al neamului nostru. Ordon armatei Și 
chem poporul să lupte prin orice 
mijloace și cu orice sacrificii împo
triva lui", tar guvernul instituit prin 
revoluție a precizat : „De acum 
înainte înțelegem să fim stăpîni pe 
destinele noastre. Hotărîrea denun
țării tratatelor de alianță cu puterile 
Axei și încetarea stării de război cu 
Națiunile Unite este expresia voinței 
întregului popor român. Aceste hotă- 
riri nu nesocotesc drepturile vreunui 
stat străin, după cum nu ating inte
resele altor neamuri".

Afirmarea atotcuprinzătoare a su
veranității și independenței naționa
le a fost asociată firesc cu revendi
carea legitimă a anulării odiosului 
Dictat fascist de la Viena din 30 au
gust 1940 și realipirea la trupul pa
triei a părții de nord-vest a țării, 
smulsă patrimoniului teritorial națio
nal prin presiunea copleșitoare a ma-

independenta și suveranitatea
rilor puteri fasciste. Așadar, decizia 
angajării 1 războiului antihitlerist de 
către România a fost exclusiv subor
donată intereselor fundamentale ale 
națiunii române : scuturarea domi
nației străine, 
zența trupelor

materializată în pre- 
Wehrmachtului ne te-

August 
1944

23 August 
1984

ritoriul național, restabilirea inde
pendenței și suveranității naționale 
depline, realipirea la vatra strămo
șească milenară a teritoriului transil
van răpit cu forța și aflat sub ocu-' 
pația horthysto-hitleristă. în virtutea 
acestor imperative supreme, națiunea 
română a desfășurat o luptă încor
dată împotriva Germaniei hitleriste 
și aliaților ei pe parcursul a circa 
nouă luni de zile, pînă la victoria 
finală.

Masele largi populare,
tării au luat parte activă, sub cele 
mai diverse forme, la lupta împo
triva Germaniei hitleriste. In acest

cadru s-a afirmat cu putere mișca
rea tineretului. Așa cum relata zia
rul „Scînteia" din 7 februarie 1945, 
la o mare' adunare organizată in 
Capitală, vorbind din partea U.T.C. 
despre însemnătatea unirii tuturor 
organizațiilor de tineret intr-un 
front comun pentru grăbirea victo
riei și pentru o pace durabilă, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia: 
„Această Mișcare a TineretuluiPro- 
gresist din România este nu numai 
un început, dar un imbold la lupta 
pentru distrugerea Germaniei hitle
riste. Toate eforturile noastre sâ fie 
îndreptate spre victorie. Nu numai 
în vorbe, dar și în fapte trebuie să 
muncim in fabrici, ogoare, labora
toare, pretutindeni, pentru armată, 
pentru front".

Efortul
României 
lupta 
liției ________
rind cu cea desfășurată 
Sovietică, care a dus 
lui antihitlerist ; în 
contribuția României 
mai 1945 s-a înscris 
aport avut de mișcarea de rezistentă 
antifascistă a popoarelor angajate în 
lupta pentru libertate și independen
tă națională. Lupta armatei române 
nu a încetat odată cu eliberarea 
— la 25 octombrie 1944 — a între-

material și 
s-a asociat 

celorlalte state 
antihitleriste,

uman al 
strîns cu 
ale coa- 

în primul 
de Uniunea 

greul războiu- 
același timp, 

la victoria din 
substanțialului

tineretul Maior dr. Mihail E. IONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Spiritul patriotic,
revoluționar

al creației artistice
(Continuare în. pag. a IV-a)

NOUL CENTRU CIVIC AL CRAIOVEI
de gimnastică feminină:

O amplă relatare, în pagina a V-a

$

reușită 
contem-

ECHIPA ROMÂNIEI
CAMPIOANĂ OLIMPICĂ

Din albumul marilor împliniri socialiste l

In anii construcției socialiste, cu 
deosebire după Congresul al IX-lea 
al partidului. s-au înălțat si în 
Craiova, ca in toate orașele tării, 
mii și mii de apartamente si nu
meroase edificii .social-culturale 
moderne. Astăzi, numai un singur 
cartier — Craiovita Nouă — are 
tot atîția locuitori citi avea întregul 
oraș Craiova in anul 1944. Munici
piu) Craiova se prezintă acum, com
plet reînnoit cu 10 ansambluri ur
banistice. adevărate orașe în oraș.

Un exemplu elocvent pentru dez
voltarea urbanistică a Craiovei îl 
constituie noul centru civic, ctitorit 
din indicațiile date la fata locului, 

.în timpul vizitelor de lucru, de către 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu. Ansam
blul clădirilor din această zonă se 
constituie într-o frumoasă 
a arhitecturii românești
porane. Care, prin soluțiile adop
tate. îmbină în mod fericit ele-

mentele de tradiție cu cele de 
modernitate și asigură astfel cen
trului civic craiovean o personali
tate distinctă. Aici, în zona centrală 
a Craiovei reînnoite, unde au fost 
înălțate primele blocuri ale celui 
mai reprezentativ subansamblu — 
Piața Revoluției — constructorii au 
dat in- folosință; în cinstea apro
piatei noastre sărbători naționale 
de la 23 August; cel de-al 1 000-lea 
apartament. (Nicolae Băbălău).

Un rezultat excelent al școlii noastre

1944—1984, un incandescent arc de 
triumf intins peste timp, cuprinzind 
sub bolta lui solară patruzeci de ani 
de intense si. nu o dată, dramatice 
trăiri, de aprige încleștări pentru 
izbinda noului, de prefaceri revolu
ționare adinei care, asemenea descă
tușărilor vulcanice, au răscolit puter
nic straturile societății românești, 
eliberind imensele energii creatoare 
ale maselor populare și produc'ind, in 
serie, mutații definitive și, de la an 
la an. tot mai definitorii pentru des
tinul sublim al României socialiste. 
Patruzeci de ani, echivalind — prin 
densitatea și grandoarea înfăptuiri
lor însumate, prin 
zări obținute în 
toate domeniile de 
poporul român, 
mai cu seamă în 
ultimele decenii — 
cu secole întregi 
de evoluție lentă. De la cota 1984, pri
vind cu satisfacție înapoi, prin ani, 
avem toate temeiurile să fim mîndri 
de ceea ce, sub cutezătoarea și în
țeleaptă conducere a Partidului Co
munist Român, am făurit, cu trudă și 
sacrificii, cu devoțiune patriotică și 
inepuizabil talent creator înzidind, 
intr-un fel sau altul, fiecare dintre 
noi, cite o parte din ființa sa, din 
idealurile sale cele mai scumpe în 
această magnifică ctitorie — ca 
demni urmași ai legendarului meșter 
Manole.

Parte integrantă a revoluției și 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, muzica româneas
că de toate genurile, și îndeosebi 
cintecul patriotic, revoluționar — la 
care ne vom referi mai pe larg — 
se prezintă la grandiosul si emoțio
nantul jubileu national cu fruntea 
sus. Grație condițiilor excelente crea
te de partidul si statul nostru în 
acești patruzeci de ani, compozitorii
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, vîrstnici și tineri
— au parcurs cu însuflețire si pu
ternică vibrație această perioadă 
fierbinte de înnoitoare prefaceri re
voluționare, dînd la iveală numeroa
se creații pătrunse de un cald suflu 
patriotic, umanist — opere, operete, 
oratorii și cantate, simfonii și poe-

■ me simfonice, muzică de cameră, 
muzică corală și ușoară — inspirate, 
în marea lor majoritate, din istoria

istoricele reali-

Teodor BRATU

națională, din lupta eroică a Parti
dului Comunist Român, din viata și 
activitatea oamenilor muncii, din 
grandioasa epopee a construcției so
cialiste in patria noastră. Cîntecul 
patriotic-revoluționar, genul cel mai 
direct și mai larg accesibil, a cu
noscut în aceste patru decenii o În
florire continuă, impunîndu-se încă 
de la început ca un factor activ, mo
bilizator, ca un veritabil stindard 
sonor în lupta declanșată de între
gul popor pentru eliberarea si re
construcția tării. în primul deceniu 
după 1944. iar mai apoi pentru vic
toria deplină a socialismului pe pă- 
mintul românesc, pentru educarea și 

formarea omului 
nou, cu o conști
ință înaintată, co
munistă. partici
pant conștient la 
făurirea noii isto

rii a patriei, cu un orizont larg șl, mai 
presus de toate, pătruns de o adîncă 
dragoste și recunoștință față de 
tară, fată de popor, fată de partidul 
nostru comunist. în strădania lor. 
compozitorii au beneficiat, la noul 
început de drum, de o valoroasă 
tradiție de gen. exemplară prin pa
tosul și militantismul ei : pe de o 
parte imnurile și marșurile dedicate, 
după cum se cunoaște, crucialelor 
evenimente naționale, cum au fost 
revoluția din 1848, Unirea Principa
telor în 1859, războiul de neatîrnare 
din 1877, făurirea statului național 
unitar român in 1918 ; pe de altă 
parte cîntecele și marșurile promo
vate de muncitorimea revoluționară 
din România. începînd din memora
bilul an 1893, dar mai ales după 
întemeierea Partidului Comuniat 
Român in 1921. Din aceste trainice 
și viguroase rădăcini s-a născut și 
s-a dezvoltat plenar. în cadrul și sub 
directul contact cu noile realități, 
după 1944, cîntecul nostru patriotic 
și revoluționar, angajat cu toate mij
loacele sale în lupta eroică, mereu 
diferențiată calitativ de la o etapă 
la alta, pentru triumful socialismului. 

Evaluînd succint activitatea de 
pînâ acum în acest gen, consemnăm, 
printre virtuțile principale ale cin- 
tecului de masă, puternicele sale 
legături cu structurile melodico-rit-

(Continuare în pag. a V-a)
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40 DE AM DE MARI IZBINZI SUB STINDARDUL PARTIDU

VAST P DE TRflNSlORMnRE A NATDiȘ’

să determine realizarea de producții agricole mari, sigure și stabile
Plantă — sol — apă — OM...
Termeni obligatorii in ecua

ția existenței planetare. Specia
liștii au pus computerele la 
treabă și au socotit : cil de mare 
să fie numărul plantelor- 
hrană pentru a face față cerin
țelor prezentului și, în egală 
măsură, viitorului 1 De ce su
prafețe au acestea nevoie și cum 
să se desfășoare pretutindeni 
războiul împotriva deșertizării, 
a celorlalte forme de cancer al 
pămîntului ? De unde resursele 
de apă intr-un secol care con- . 
sumă de peste 300 de ori mai 
multă apă pe locuitor față 
numai cu un veac în urmă ? Ce 
și cit așezăm, în fiecare zi, pe 
masa celor aproape cinci mi
liarde de oameni cîți sînt tre- 
cuți acum, la mijlocul deceniu
lui 9. în listele de subzistență 
ale Terrei ?

Plantă — sol—• apă — OM... 
Cele patru cuvinte conturează

dimensiunea planetară a exis
tenței umane acum, Ia sfirșit 
de secol și. mileniu. Dimensiu-' 
nea mondială a unei probleme 
acute, la rezolvarea căreia 
România se înscrie — in cei 40 
de ani de libertate, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea al 
partidului — cu răspunsurile ei 
proprii, originale, eficiente. 
Puncte de reper în strategia de 
durată a pămîntului : agricultu
ra românească — așezată pe 
trainice temelii socialiste — 
produce azi de peste 7,2 ORI mai 
mult decît în 1945. Salt produc
tiv uriaș, ce are drept vector 
constanța treptelor de progres. 
Salt productiv ce-și trage seva 
din cele peste 400 miliarde lei 
ce au fost investite in această 
importantă ramură a economiei 
naționale în perioada 1950—1983.

O agricultură modernă, înflo
ritoare, de înaltă eficiență. Iată 
direcțiile de acțiune cristalizate

în politica agrară după Con
gresul al IX-lea al partidului ; 
iată preocupările, într-o largă 
viziune științifică, ale secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Din 
acest punct de vedere, începu
tul deceniului 9 al acestui secol 

drept o bornă 
memoria prezen- 

Conceput 
sub direc- 
tovarășului

se înscrie 
demnă de 
tului și viitorului, 
din inițiativa și 
ta conducere a 
Nicolae Ceaușescu, a fost lan
sat Programul național (le iri
gații și îmbunătățiri funciare — 
grandioasă operă de transfor
mare a naturii. Președintele co-

mandamentului național, care 
veghează și asigură înfăptuirea 
întocmai a acestui program — 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. Garan
ție sigură că obiectivele propu
se, de o cutezanță fără termen 
de comparație în istoria agri
culturii noastre, vor prinde te
meinic conturul faptei.

Plantă — sol — apă — OM...
Ecuație fundamentală a epocii 

moderne. Programul românesc 
de geriatrie a pămîntului caută 
soluții eficiente, dă răspunsuri 
concrete. Să stăruim. în cele ce 
urmează, asupra acestor soluții 
și răspunsuri.

I

3

UN RITM CARE ASIGURA
ANUAL

Agricultura
i

produce în 1984 de

7,2 ORI
mai mult decît

în 1945

® Pentru că industria româneas
că a fabricat, din 1946 și pînă în 
prezent, PESTE 1 MILION DE TRAC
TOARE, din care o bună parte se 
află în slujba marilor recolte pe 
ogoarele agriculturii socialiste.

amenajarea a 400000 
hectare pentru irigații

Șt. Go- 
adjunct

Reținem de la dr. ing. 
deanu, director general 
în Ministerul Agriculturii :

— Nu cu multe luni în urmă 
am participat la o reuniune in
ternațională consacrată acțiuni
lor de irigații și îmbunătățiri 
funciare. Covîrșitoarea majori
tate a specialiștilor din cele 
peste patruzeci de țări prezente 
au înfățișat soluții pentru siste
me de irigații cu dimensiuni 
maxime de circa 5 000 de hec
tare. Făceau acest lucru cu mîn- 
dria firească a omului care știe ■ 
că lasă in urmă mărturii de 
.amploare despre epoca lui. Mai 
e nevoie să remarc de ce in
teres s-au bucurat opțiunile 
noastre pentru sisteme complexe 
de pînă la 200 000 de hectare ?

Cu ritmul ei de 400 000 de 
hectare amenajate anual pentru 
irigații, România se înscrie 
printre primele — dacă nu 
chiar pe primul Ioc ! — în 
lume la acest capitol. Efor
tul de a asigura apa nece
sară lanurilor cu recolte este pe 
potriva ideilor novatoare ale 
Programului național de trans
formare a 
acești ani 
de energii.

Cum se 
muri in comparație 
nirea de la vechea 
care teoretiza vocația noastră 
de... țară „eminamente-agrară" ? 
18 000 de hectare irigate în total 
— iată „performanța" Ia care se 
ajunsese in anul 1945. Adică, de 
aproape 22 ORI mai puțin cit 
se amenajează astăzi pentru 
irigații intr-un singur an ! In 
1965 se ajunsese la 230 mii de 
hectare, pentru ca lă finele anu
lui 1984 să avem 3,3 
de hectare. Programul 
stabilește ca pînă la 
anului 1989 suprafața 
irigată a țării să ajungă la 5,5 
milioane hectare. -Aceasta în
seamnă, 
najarea 
tată de 
sfîrșitul 
un mare potențial agricol și 
traversate aproape anual de pe
rioade de secetă, cum 
Brăila, Constanța, Tulcea 
sectorul agricol Ilfov, vor 
cheia acțiunile de irigații 
toate suprafețele posibil 
amenajat.

Omul din viitor, care va căuta 
să descifreze fizionomia acestui

in
descătușări

naturii patriei, 
de mari

prezintă aceste rit- 
cu moște- 
orînduire,

milioane 
național 
sfîrșitul 
agricolă

sînt
Și 

în- 
pe 
de

cu alte cuvinte, ame- 
întregii suprafețe afec- 
deficit de apă. încă la 
anului viitor, județe cu

timp eroic, va avea revelația să 
constate că, alături de epopeea 
luminii ori a Canalului Dunăre 
— Marea Neagră, a cetăților 
chimiei ori ale siderurgiei, a 
înnoirii satelor și orașelor, s-a 
scris cu efort și dăruire, cu 
abnegație și curaj epopeea iri
gațiilor. De pe urma acestora a 
beneficiat din plin harta patriei, 
înzestrată cu un vast sistem 
circulator de apă pentru ploile 
„la robinet", potrivit științei 
agricole, vrerii omului.

Ploile la comandă — ploi ale 
fertilității. Dar cită cheltuire de 
energii — umane și materiale — 
pentru a astîmpăra .setea din 
lanul țării ! Energii care nu au 
cunoscut și nu cunosc odihna 
de-a lunguț tuturor celor patru 
anotimpuri ale anului.

...Era miez de iarnă cînd, în 
cîmpia . Teleormanului, intre 
Roșiori de Vede și Alexandria, 
o cohortă de excavatoare sfîșiau 
albul imaculat al cîmpului, sub 
a cărui zăpadă germina recolta 
acestui an. Se trasau — și se 
săpau ! — canalele sistemului 
hidroameliorativ Viișoara Nord. 
Loc unde, dacă nu bîntuie seceta 
necruțătoare, băltesc apele ce 
asfixiază griul, porumbul. Din 
primăvară și pină la sfîrșitul 
toamnei... Era in septembrie 
1983 cînd.. la Zăvoia, în inima 
bărăganului brăilean, cupa dra- 
glinei lui Ion Stanca disloca 
primii bulgări de pămînt pen
tru albia viitorului canal magis
tral în care apa va fulgera cu 
37 de metri cubi pe secundă. 
Mari sisteme de amenajări com
plexe aduc la scara unu pe unu 
obiectivele Programului națio
nal. Intre acestea Iâlomița-Căl- 
mățui, Mostiștea II, Terasa Co-' 
vurluiului, Titu-Obrezeni, Ca
racal, Ipotești I, Viișoara, Buc- 
șani-Cioroiu, Cîmpia Buzăului, 
Vitomirești-Slatina, Frunzaru. 
Iată sistemul Ialomița-Călmățui 
în viziunea șefului de proiect 
ing. Constantin Bara, de la In
stitutul de studii și proiecte 
pentru îmbunătățiri funciare 
(I.S.P.I.F.) — București.

— Sistemul are 140 000 hecta
re și se desfășoară pe patru 
județe : Brăila, Ialomița, Buzău, 
Prahova. Este amplasat pe „cen
tura de foc" a Bărăganului, cu 
mare deficit de apă, iar în nord 
cu terenuri nisipoase, unde nici 
cea mai zdravănă ploaie nu ține 
umiditate mai mult de 7—8 zile.

• Pentru că, de la zero kilograme 
îngrășăminte chimice în 1945, in
dustria românească produce astăzi 
PESTE 3,6 MILIOANE TONE.

® Pentru că, de la 18000 de hec
tare irigate în 1945, se va AJUNGE 
LA SFÎRȘITUL ACESTUI AN LA 
3300000 HECTARE IRIGATE.

Lanuri noi, viguroase de porumb pe nisipurile Dăbulenilor aduse in circuitul marilor recolte

De unde apă 1 Din Dunăre. Se 
pompează în sistem cam cit un... 
Șiret. în viitor, in anii secetoși 
se va iriga gravitațional din ca
nalul magistral Siret-Bărăgan, 
ce urmează să fie construit. Es
timări de recoltă : la griu, de 
la circa 2 000 kg în medie la 
ha la 4 000—5 000 kg, iar la po
rumb de la 3 000—4 000 la 10 000 
kg.

înflăcărată chemare a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a da conturul faptei Programu
lui național de transformare a 
naturii, a aflat la datorie mii 
și mii de oameni. A aflat la 
datorie specialiștii 
aducerii pămîntului la pragurile 
de sus ale fertilității. A aflat 
la datorie tineretul, cu uriașa 
lui disponibilitate de energii și 
romantism revoluționar. încă de 
pe la jumătatea deceniului 
șapte, ca o prelungire a ecoului 
și tradiției brigadierești din 
primii ani ai revoluției noastre, 
tinerii uteciști au rostit un vi
brant prezent, cu fapta, pe ma
rile șantiere, de irigații și îm
bunătățiri funciare din județele 
Brăila, Constanța, di_n Cîmpia 
Română etc. S-a lucrat cu dă
ruire; amenajindu-se anual între 
10 000—15 000 de hectare. Intr-un 
an. cit se reușise să se facă în 
total, in ani și ani, in agricul
tura României pînă-n 1938 ! 
Suprafața pe care tineretul s-a 
angajat să d amenajeze prin lu
crări de îmbunătățiri funciare in 
perioada 1983—1989 depășește 
500 000 de hectare. Obiectiv am
bițios, pe măsura tinereții re
voluționare. Prezenți, la dato
rie, așa cum au dovedit-o în
totdeauna în acești 40 de 
înfăptuiri socialiste, t și 
țării: Pe acest front, al 
pașnice, militarii dau 
pentru împlinirea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, piuă în 
1989, pe 1,5 milioane hectare din 
vastul Program național.

Ploaia „de la robinet" devine 
realitate din acest uriaș cumul 
de energii. Picătura de apă — 
picătura de viață din împărăția 
verde a lanului irigat, concen
trează în ea un- imens efort, pe 
măsura viitoarelor recolte îm
belșugate — obiectiv fundamen
tal al noii revoluții din agricul
tura românească.

in știința

ani de 
ostașii 
muncii 
bătălia

Desecări pe cinci milioane 
și jumătate de hectare

în epoca noastră, apa atît de 
necesară vieții omului și vieții 
plantelor este o monedă con
vertibilă în orice valută forte. 
Capitalul acesta reprezintă con
diția vitală a oricărei agricul
turi. Un capital care zămislește 
dobînda acolo, în lanul de pline, 
cînd e folosit rațional, după 
rigori științifice. Scăpat de sub 
control,’ acest potențial fertil 
devine agresiv, răzbunîndu-se 
pe uscat, pe rqcoltd și pe om. 
Imperativul de a stăpîni aceas
tă forță s-a impus de secole. 
Lucrările de desecare nu sînt 
o invenție modernă și nu în 
puține locuri ele au vîrsta an
tichității. La noi, în 1945, după 
aproape două secole de preocu
pări în această direcție, se exe
cutaseră lucrări pe 358 000 de 
hectare. Era mult, era puțin ?

Judecind la scara posibilită
ților de atunci, era ceva. Dar 
măsurind cu etaloanele timpu
lui nostru... Ofensiva desecări
lor a fost . declanșată încă din 
deceniul unu al libertății noas
tre. Acțiunea, inițiată de Parti
dul Comunist Român, avea nu 
numai justificarea pîinii. Ea își 
propunea să demonstreze și cît 
de puternice sint energiile 
unite ale oamenilor liberi, stă- 
pini pe pămint și pe destinul 
lor.

S-a început cu Lunca Dunării 
— fluviul nostru de fertilitate 
pe care, dacă nu l-am fi avut... 
trebuia să-l inventăm. De la 
fosta Baltă Greaca și pină in 
Insula Mare a Brăilei, circa 
300 000 de hectare de pămint, 
tinăr, vital, au fost racordate la 
circuitul marilor recolte. Bătălia 
desecărilor a angajat apoi noi 
forțe în bazinele rîurilor inte
rioare : valea Ierului și canalul 
colector mal drept, mal sting — 
Oradea, zona Rădăuți, Nămo- 
loasa-Măxineni pe Șiret, lunca 
riului Olt, lunca. Prutului (Al-

bița-Fălciu). In anul Congresu
lui al IX-iea al partidului, lu
crările de desecări erau execu
tate pe o suprafață de 789 000 
hectare. Ritmurile au devenit 
apoi mult mai alerte. Și astfel 
s-a ajuns ca suprafața totală pe 
care s-au întreprins lucrări (le 
desecări să se ridice la finele 
acestui an la 3,2 milioane hec
tare, iar pînă in 1990, așa cum 
se prevede in Programul națio
nal, la peste 5,5 milioane hec
tare.

— Specialiștii, practicienii — 
ne spune dr. ing. Iulian Milinea,

de la I.S.P.I.F., au aici un imens 
cimp de acțiune și afirmare. Nu 
de puține ori Ii se pun spre 
rezolvare incitante probleme 
tehnice cum ar fi, de exemplu, 
proiectarea și executarea unor 
sisteme reversibile, astfel incit, 
în anii secetoși acestea să 
poată fi folosite și la irigații.

Satu Marc, Maramureș, Bihor, 
Sălaj, Arad, Timiș — sînt doar* 
citeva dintre județele in care, 
în prezent, se execută cu prio
ritate lucrări de desecare. De
clanșată la chemarea secretaru
lui general al partidului, tovară- i 
șui Nicolae Ceaușescu, acțiunea ; 
antrenează mari forțe pe întreg , 
cuprinsul țării, in slujba mari- i 
lor recolte, a omului. Reușitele | 
certe înregistrate și îri acest do- I 
meniu, mai ales după anul-bor-' I 
nă de istorie nouă. 1965. stimu- > 
lează energiile, sădesc increde- I 
rea in forța transformatoare a 
omului, il răsplătesc cu mîndria ' 
tonică față de opera pe care o 
durează pentru prezent și viitor.

Front larg împotriva
eroziunii terenurilor

Savanții au calculat : un strat 
de 20 centimetri de teren fertil 
se plămădește de-a lungul a 
2 000—7 000 de ani. Cu alte cu
vinte, humusul care germinează 
azi recoltele de griu, porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soare- 
Iui, soia se năștea aproximativ 
odată cu... legendele Olimpului 
și era de acum bătrîn cînd se 
durau piramidele Egiptului an
tic. Acest de neinlocuit izvor de 
viață pentru plante, care se adu
nă fărîmă cu fărîmă, in milenii, 
este continuu atacat, încă îna
inte de a se naște, de procesul 
de eroziune a solului. Anual se 
pierd in țara noastră, aproape 
ireversibil, circa 160 milioane 
tone de sol fertil. Numai, azotul 
concentrat in această cantitate 
este echivalent cu 320 000 tone 
îngrășăminte chimice și fosfor. 
Revista „Ceres“, editată de

F.A.O., avertiza că solul planetei 
se degradează constant și cu 
„viteză alarmantă".

Privită din acest unghi de 
vedere planetar, strategia con
servării pămintului patriei noas
tre, strategie in care rolul deci
siv l-a avut și îl are secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se înfățișea
ză ca unul dintre cele mai în
drăznețe și novatoare programe. 
Grija pentru această inestima
bilă avuție națională — glia pa
triei — este grija pentru valorile 
perene ale acestui neam și măr
turisește patriotismul fierbinte, 
pilduitor.

Temerara și vasta acțiune 
combatere a eroziunii solului 
înfățișează contemporanilor 
adevărata ei amploare
avem în vedere că la 23 August 
1944 se pornea in acest dome-

de 
sa 
la

dacă

1
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40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI 'l
Economia noastră națională, creșterea puternică a forțelor de producție, a venitului național 

ne dau posibilitatea să alocăm in acești ani atit fondurile, cit și mijloacele materiale necesare realizării 
acestui vast program de transformare a naturii. Aceasta va da o nouă înfățișare țării noastre și va 
asigura condițiile necesare realizării unei agriculturi de mare randament și de înaltă productivitate, in 
orice condiții, asigurindu-se in acest fel înfăptuirea noii revoluții agrare.

NICOLAE CEAUȘESCU
----------------------- EILE DE ISTORIE----------------

4 IULIE 1984 : în lanurile de grîu ale C.A.P. Lancrăm, județul Alba, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, poartă un nou dialog de lucru vizind sporirea necon

tenită a producției

27 APRILIE 1980 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează, 
fășurarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare într-una din zonele 

București

împreună cu specialiștii, des- 
agricole aflate la nord de

niu de la zero. In 1965 lucră
rile de combatere a eroziunii 
solului avansaseră pe 197 000 
hectare, anul acesta trebuie să 
se încheie pe 2,1 milioane hec
tare, pentru ca, pînă in 1990, 
suprafața supusă acestei adevă
rate chirurgii geografice la 
scară națională să ajungă la 
5,3 milioane hectare. Sint puține 
țâri în lume care își îngăduie Să 
inițieze măsuri de o asemenea 
anvergură pentru protecția pă
mintului. România devansează 
și în acest domeniu imperativele 
prezentului, dezvoltind un po
tențial remarcabil, în măsură să 
conserve, să apere ceea ce na
tura a clădit temeinic și cu mi
gală în secole și milenii. Reți
nem de la dr. ing. Gheorghe Mi- 
haiu, unul din specialiștii în 
„geriatria pămintului" :

— Cu multe decenii în urmă, 
în cuvîntul de recepție la intra
rea în Academie, reputatul sa
vant care a fost Gh. Ionescu Si- 
sești trăgea semnalul de alarmă 
lorivind degradarea solului agri-

1 din România; Un strigăt fără 
..ou. Dealtfel, pentru asemenea 

acțiuni se cuveneau antrenate 
mari energii umane și fonduri 
financiare. Este meritul epocii 
noastre că a pus în mișcare re
sursele materiale și potențialul 
de gindire românesc în măsură 
nu . numai să împlinească, ci să 
depășească cu mult năzuințele 
mai vechi de apărare a pămin
tului.

Lucrările pentru combaterea 
eroziunii solului sînt concepute 
Intr-un sistem de măsuri com
plex cuprins în' Programul na
țional. Experiența Perienilor — 
unde dealurile sărace ale Vaslu
iului au fost practic remodelate 
pentru a deveni fertile — a fost 
generalizată pe întreaga țară, la 
indicația secretarului general al 
partidului. S-a creat o școală ro-

Viitorul pe pămînturile 
renăscute ale patriei

Chipul Viitorului, pentru aces
te pămînturi, care au învățat 
definitiv lecția fertilității ? El 
este schițat cu deosebită limpe
zime in Programul național de 
îmbunătățiri funciare, elaborat 
la inițiativa și sub directa con
ducere a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Program unic in is- 

mânească de combatere a erozi
unii solului, cu diplome atesta
te de recoltele de Perieni ori 
Sadova-Corabia, din livezile și 
viile Argeșului, Dîmboviței, de 
,pe dealurile Bujorului ori Oltu
lui. Brîurile subcolinare ale 
Carpaților sînt pur și simplu re- 
rnachetate, această reconstrucție 
a pămintului, cu prețul unui 
efort eroic, intronînd domnia 
rodului in terenuri care păreau 
condamnate definitiv la sterili
tate. datorită acțiunii vinttlrilor 
și ploilor, zăpezilor și secetelor. 
O rețea de poligoane experi
mentale. raspîndită pe " întreg 
cuprinsul țării, testează soluții 
și metode diverse de protecție a 
pămintului. Aceste autentice 
stații-pilot de experimentare 
dau cișt.ig de cauză acelor idei 
care devansează prezentul prin 
originalitate și eficiență. Aceas
tă strategie globală are nenumă
rate puncte-cheie, de la bazine 
hidrografice pe rîurile interioare 
pină la făurirea teraselor in zo
nele colinare, de la extinderea 
plantațiilor de vii și livezi în 
pantă, pentru exploatare me
canizată, și pină la ameliorarea 
pășunilor și controlul alunecări
lor de teren, ori valorificarea 
nisipurilor din sudul Cîmpiei ol
tene.

Cind treceți pe lîngă grădinile 
în trepte ale Bistriței ori Arge
șului, dealul Bujorului sau Bu
zăului, Vrancei ori Dîmboviței, 
Iașiului ori Vasluiului, nu uitați 
că aceste sculpturi au apărut în 
răstimpul fertil al anilor socia
lismului, cu precădere in epoca 
inaugurată de cel de-al IX-lca 
Congres al partidului. Această 
natură remodelată va atrage în 
cîmpul ei magnetic, pînă în 1990, 
alte vaste suprafețe pe care se 
desfășoară acum bătălia pentru 
combaterea eroziunii solului.

torta agriculturii românești, care 
devine prezent sub ochii noștri, 
datorită generației. noastre, 
printr-un cumul de forțe fără- 
precedent. Știința a trasat și 
trasează marile complexe ale 
agriculturii moderne. Industria 
a dat și dă utilajele, substanțele 
chimice necesare. Oamenii pă
mintului minuiesc toate aceste 

mijloace și durează cu tenaci
tate și dăruire, cu gîndul la re
coltele de miine, uriașa operă de , 
punere deplină în valoare a pă
mintului românesc.

Chipul viitorului este dat de 
picătura de apă adusă în lan, de 
brazda desecată ori scoasă defi
nitiv de sub acțiunea destructi- 
vă, erozională. Marile sisteme 
complexe de irigații, care tră
iesc acum o nouă tinerețe prin 
intervenția.binefăcătoare a omu
lui, rambursează cu dărnicie in 
contul eforturilor cheltuite. 
Astfel, terenurile aflate în sis
temele Sadova-Corabia cu a- 
proape 9 000 de hectare, Terasa 
Brăilei — 10 000 de hectare, 
Calafat-Băilești cu peste 11 000 
de hectare, valea Carasu cu 
peste 37 000 de hectare, unde 
înainte de irigare se obțineau in 
medie in jur de 1 000 kg grîu la 
hectar, au devenit acum adevă
rate uzine de - pîine, realizînd 
producții medii la hectar intre 
3 500—4 000 kg. Pe aceleași sis
teme și pe altele 'intrate complet 
in funcțiune plusul la producția 
de porumb se cifrează intre 6 000 
și 9 000 kg in medie la hectar. 
Recolte mari se obțin la sfecla . 
de zahăr, orz, soia, floarea- 
soarelui etc. Toate aceste sub- 1 
stanțiale sporuri de produc
ție au „pietruit" drumul de 
continuu progres al agricul
turii noastre. Viitoarele riuri 
de apă durate in anii ce vin
— canalele magistrale Șiret
— Ialomița', Dunăre — Jiu — 
Olt — Argeș și Someș — Cri- 
șuri — Mureș, milioanele de 
hectare irigate, desecate, ame
najate antierozional vor pro
pulsa agricultura românească pe 
culmi de fertilitate la care nu 
se putea visa in urmă cu patru 
decenii.

Chipul viitorului pe pămintu- 
rile renăscute ale patriei, in 
cea mai glorioasă epocă, „Epoca 
Ceaușescu", se conturează cu 
limpezime prin munca harnică, 
adesea eroică, de-a lungul tutu
ror anotimpurilor, a milioanelor 
de oameni ai ogoarelor, făurito
rii marilor recolte in toți acești 
ani de agricultură socialistă. Oa
meni care au optat definitiv 
pentru așezarea agriculturii pe 
trainice baze socialiste, oameni 
care știu că uriașa lucrare de 
progres continuu al acestei ra
muri importante a economiei 
devine realitate numai privind 
de acolo, de la datorie in lanul 
de piine, răsăritul și apusul de 
soare pe pămintul patriei.

Pagini realizate de
Ilie TANĂSACHE 
Aurel PAPAJDiIUC

y PĂMÎNTURI SCOASE DE SUB ACȚIUNEO

789000
hectare
desecate

3 200 000 
hectare 

desecate 
1984

358000 
hectare 
desecate 
1945



PAGINA 4 SCINTEIA — vineri 3 august 1984

LA SECERIȘUL GRIULUIJ»
(Urmare din pag. I)

cu toate mijloacele mecanice și forțele manuale!5

sibiu: prin buna organizare a muncii, IALOMIȚA: Livrări suplimentare
ritm sporit la recoltare la fondul de stat

grăbește re-Timpul frumos, care 
ducerea umidității boabelor din spi
ce zilnic cu 3—4 procente, precum și 
organizarea temeinică a muncii me
canizatorilor au determinat intensi
ficarea ritmului recoltării griului și 
în județul Sibiu. în peste 30 de uni
tăți agricole din consiliile agroindus
triale Miercurea, Axente Sever, 
Avrig, Tălmaciu, Șeica Mare, Dum
brăveni se lucrează din plin la se
ceriș. Ca atare, doar în 3—4 zile bune 
de lucru recolta a fost strinsă de pe 
aproape 2 000 de hectare din cele 
20 804 cultivate cu grîu. După cum 
ne-a spus loan Vraciu, director ad
junct al direcției agricole județene, 
există toate condițiile ca secerișul 
griului să se încheie în cel mult 8—10 
zile bune de lucru în toate unitățile. 
Scurtarea duratei lucrărilor este po
sibilă si datorită folosirii celor 250 
ae combine sosite din alte județe — 
Argeș, Olt, Timiș și altele. încă de 
luni, aceste combine au început să 
intre în lanuri. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
viteze zilnice pe fiecare combină și 
formație de lucru, iar pentru strîn- 
gerea paielor și efectuarea arături
lor au fost mobilizați toți mecanicii 
din stațiunile pentru mecanizare, ei 
fiind prezenți în lanuri de diminea
ța și pînă seara.

Cum se acționează, practic, în 
unitățile agricole ? Am urmărit des
fășurarea lucrărilor în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Avrig. La 
Racovița și 
intraseră în 
case rouă și 
combinele, grupat. în mod deosebit 
atrage atenția faptul că, printr-o 
organizare bună a lucrului, oame
nii avind responsabilități concrete, 
in aceeași zi, odată cu recoltarea 
se eliberează de paie terenurile și 
se execută arăturile de vară. „Bune 
rezultate la seceriș au obținut coo
perativele agricole Scorei, Porumba- 
cu de Jos și Porumbacu de Sus — 
ne spune Toma Dragomir, inginer- 
șef al consiliului agroindustrial 
Avrig. Sîntem hotărîți să încheiem 
secerișul în prima decadă a lunii. 
De aceea, și în celelalte unități a- 
gricole am concentrat toate forțele 
mecanice și umane in lanuri. Este 
însă necesar ca organele de specia
litate să asigure, motorina necesară 
mijloacelor proprii de transport ale 
unităților agricole, astfel incit pro
ducția să ajungă repede din lanuri 
în magazii".

Timpul înaintat, precum și unele 
decalaje apărute din cauza precipi
tațiilor căzute impun ca pretutin
deni să se acționeze energic în ve- . 
derea atingerii vitezei zilnice plani
ficate la seceriș, iar în unitățile în 
care recoltarea încă n-a început să 
fie aplicate în mod ferm măsurile 
stabilite, inclusiv redistribuirea ope
rativă a combinelor. Acum, cînd coa
cerea lanurilor și gradul de îmburu- 
ienare diferă de la un loc la altul, 
consemnăm o acțiune care contri
buie la grăbirea, secerișului- și înlă
turarea pierderilor de recoltă prin 
scuturare. Comisii de specialiști și 
activiști ai organelor județene au 
analizat la fața locului starea fie- 

' cărui lan și au stabilit care să fie 
recoltate cu combinele, unde să fie 
folosite vindrovere pentru seceriș în 
două faze și ce suprafețe urmează 
să fie secerate manual, cu coasele 
și seceril e. Dacă folosirea mijloace
lor mecanice nu ridică probleme, ele • 
fiind temeinic pregătite, este necesar. 
să fie constituite echipele de cosași 
și secerători, astfel încît recoltarea 
să se încheie în perioada stabilită. 
In această direcție trebuie să acțio
neze acum mult mai energic orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare și conducerile unităților agrico
le din județ.

După încheierea recoltării griului, 
lucrătorii ogoarelor din județul Ialo
mița continuă să muncească intens 
la eliberarea de paie a terenurilor 
și semănatul culturilor succesive. O 
atenție deosebită este acordată, tot
odată, livrării produselor la fondul 
de stat. O serie de cooperative agri
cole care au realizat și depășit pro
ducția de grîu planificată livrează 
acum cantităti suplimentare. între 
acestea se află cele din localitățile 
Gîrbovi. Gheorghe-Doja. Grindu. Ur- 
ziceni și Ciulnița. Realizările lor se 
datorează muncii depuse cu abne
gație si dăruire de mecanizatori și 
specialiști, de ceilalți oameni ai 
muncii, care din toamnă și pină la 
seceriș au efectuat lucrările la timp 
și de calitate.

Cooperativa agricolă Gîrbovi. uni
tate care a cultivat 1 000 hectare cu 
grîu pe terenuri neirigate, a depășit 
producția planificată cu peste 1 100 
kg la hectar. Cooperatorii de aici au 
decis să livreze suplimentar la fon
dul de stat aproape 1 000 tone de 

. grîu. Tovarășul Marcel Dobra, pre
ședintele cooperativei agricole, ne 
spune : „în toamnă, deși am pregă
tit terenul în condițiile linsei de 
umiditate, nu am făcut nici un fel 
de rabat' la calitatea lucrărilor. Me
canizatorii au pregătit patul germi
nativ ca la carte și ,au semănat griul 
numai după ce pămintul a fost mă- 
runțit, nivelat și așezat. Șefii fer
melor, colaborînd îndeaproape

lnginerul-șef Iordan Olteanu. au 
urmărit ca fiecare mecanizator să 
respecte cu strictețe normele teh
nice la semănat, astfel incit să se 
realizeze densitatea optimă — prima 
condiție de care depinde obținerea 
de producții mari. Recolta de grîu 
din acest an obținută pe cele 1 000 
hectare constituie pentru noi 
drie, dar și un punct de 
pentru realizări si mai bune 
viitori.

Și cooperatorii din Grindu 
pășit substanțial producția planifi
cată de grîu pe cele 1 025 hectare 
cultivate. Cooperatorii și mecaniza
torii din această unitate fruntașă a 
agriculturii ialomițene ne spuneau 
că producția realizată în acest an 
nu prea favorabil griului depășește 
cu 300 de kilograme pe cea prevă
zută a fi realizată lă fiecare hectar, 
în acest fel, unitatea va 
suplimentar la fondul de 
300 tone de grîu.

Ialomița analizează noi 
de a valorifica suplimentar unele 
cantităti de grîu la fondiil de stat. 
Și este necesar acest lucru, întrucît, 
pînă acum, cooperativele agricole de 
producție din județ au îndeplinit 
doar în proporție de 64 la sută sar
cinile de livrare a griului la fondul 
de stat.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

o min- 
plecare 
în anii

au de-

valorifica 
stat peste

posibilități

cooperativele agricole 
Sacadate, mecanizatorii 
lanuri îndată ce se ridi- 
lucrau din plin cu toate

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii

Foto : Gli, lancu
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Secerișul griului la C.A.P. And rid, județul Satu Mare

gului teritoriu national. Independen
ta și suveranitatea națională trebuiau 
conservate, exigentele războiului de 
coaliție desfășurat reclamau obiectiv 
participarea in continuare la efortul 
internațional de zdrobire a Germa
niei naziste. Pe teritoriile Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, dînd grele 
lovituri inamicului, armata română 
a îndeplinit cu onoare datoria de so
lidaritate internațională a poporului 
nostru fată de cauza libertății altor 
popoare și. totodată, a materializat 
voința națională de a întemeia drep
turile României la Conferința Păcii 
pe realitatea jertfelor umane și ma
teriale. „România — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu — s-a 
alăturat, cu întreaga forță, armatelor 
sovietice, împotriva Germaniei hitle- 
riste, pentru eliberarea deplină a pa
triei de sub dominația hitleristo- 
horthystă, și apoi a luptat, dind jertfe 
grele, pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă Ia zdrobirea de
plină a fascismului". Poporul român 
„și-a afirmat astfel glorioasele tradi
ții de luptă pentru independență și 
de sprijin al luptei altor popoare 
împotriva dominației străine, pentru 
libertate și independență".

România a participat la lupta îm
potriva Germaniei hitleriste ca stat 
suveran și independent, intrarea sa 
in coaliția antihitleristă la 23 Au
gust 1944 fiind un act liber consim
țit, de suveranitate statală deplină, 
asumat de instanțele statale repre
zentative ale națiunii. Spre deosebire 
de alte cazuri evidențiate în cursul 
celui de-al doilea război, statul ro
mân s-a aflat în lupta împotriva 
Germaniei hitleriste și Ungariei 
horthyste în aceeași poziție ca toate 
celelalte state componente ale coali
ției antihitleriste. Dacă în cazul Ita
liei au funcționat două guverne cu 
forțe militare la dispoziția fiecăruia 
dintre ele, luptînd în tabere opuse, 
in ceea ce privește România a exis
tat o deplină unitate la nivelul tu
turor articulațiilor instituționale ale 
statului și absența oricărei scindări 
in centre de decizie politico-militară 
adverse. Acest fapt se evidențiază 
pregnant cu deosebire în cazul orga
nismului militar național. Armata 
română a început lupta împotriva 
Wehrmachtului in întregimea ei și 
a acționat astfel pe tot parcursul 
războiului antihitlerist. Încercările 
hitleriste'— făcute cu ajutorul tră
dătorilor de țară din Garda de Fier, 
refugiați în Germania — de a sparge 
unitatea monolitică a oștirii române 
au înregistrat cel mai deplin eșec. 
După cum același rezultat negativ 
au avut și tentativele naziste de a 
recruta si organiza unități militare 
românești care să lupte de partea 
Wehrmachtului.

Războiul României împotriva Ger
maniei hitleriste si Ungariei horthys
te, desfășurat conform intereselor ro
mânești fundamentale, a reprezentat 
o contribuție remarcabilă la victoria 
Națiunilor Unite obținută în mai 1945. 
Din punct de vedere militar. Româ
nia a angajat în cursul celor 9 luni 
de război circa 540 000 de militari, 
adică aproape 10 la sută din poten
țialul bărbătesc combatant al țării, 
în front, în linia I de luptă, țara 
noastră a menținut permanent efec
tive cifrate la aproximativ 180 000 de 
militari, aflați în compunerea a două 
armate (a cite două corpuri de ar
mată) și a altor mari unități și uni-

tăți specializate (un corp aerian, o 
brigadă blindată, o divizie de artile
rie antiaeriană, 6 regimente indepen
dente de transmisiuni, un 
de pontonieri, o brigadă de 
te etc.).

Această angajare masivă 
țialului militar al României a bene
ficiat încă din acea epocă de o amplă 
recunoaștere internațională. Postul 
de radio Londra a subliniat, la 7 ia
nuarie 1945 : „Dintre toate națiu
nile care luptă împotriva Germaniei 
hitleriste, România se situează azi în 
al patrulea rînd în ceea ce privește 
numărul de ostași care participă la 
bătălia de distrugere a nazismului". 
Aceeași apreciere a făcut-o ziarul 
italian „L’Unitâ" : „România contri
buie la război cu o armată impor
tantă, a patra în ordine printre cei 
care luptă împotriva Germaniei". La 
Londra, în Camera Comunelor, un 
deputat laburist a declarat în ianua
rie 1945 : „De vreme ce România este 
a patra țară ca efective pe frontul 
împotriva Germaniei, ar fi cazul să 
i se acorde statutul de cobeligeraniă".

Armata română a străbătut prin 
lupte un spațiu uriaș. De 
țărmurile Mării Negre pînă 
Cadrilaterul boem (aproximativ 1 500 
km), acoperind teritorii din pa
tru țări : România, Ungaria, Ceho
slovacia și Austria, a traversat 
20 masive muntoase, a forțat 12 
cursuri importante . de apă și a eli
berat peste 3 800 de localități, între 
care 53 orașe (în afară de sutele de 
localități degajate de inamic în cursul 
revoluției din august 1944). Semnifi
cativ pentru performanțele armatei 
române este aportul avut în elibera
rea Budapestei ori în cadrul opera
țiilor strategice sovietice pentru eli
berarea Bratislavei. Pragăi și Vie- 
nei. în perioada 23 august 1944 — 12 
mai 1945, România a provocat ina
micului pierderi (morți. prizonieri, 
răniți) care se cifrează la peste 
136 000 de militari, diminuînd astfel 
forța Wehrmachtului cu efectivele 
echivalente a 14 divizii de război. 
Pierderile înregistrate de armata 
noastră in cele peste 260 de zile 
de lupte necontenite 
condiții meteo și de 
s-au cifrat la aproape 
litari (morți, răniți și__ ,____

Contribuției militare remarcabile 
(în afara celor 150 000 km pătrați 
eliberați în august 1944 au fost cu
rățate de inamic alte zeci de mii 
de km pătrați din nord-vestul Româ
niei. din Ungaria. Cehoslovacia și 
Austria) i s-a adăugat un efort eco
nomic apreciat la peste 1 miliard

regiment 
căi fera-

a poten-

la 
in

desfășurate în 
teren dificile 

170 000 de mi- 
dispăruti).

de dolari (cursul valutar din 1938). 
Acest efort economic uriaș — pen
tru comparație trebuie consemnat că 
el reprezintă de patru ori cheltuielile 
bugetare ale României pe anul finan
ciar 1937—1938 — destinat exclusiv 
susținerii frontului, apărării inde
pendenței și suveranității naționale, 
a avut în perspectivă un efect limi
tativ asupra dezvoltării României, 
adîncind decalajele existente și sta
tutul ei de țară în curs de dezvol
tare.

O trăsătură esențială a participării 
României la războiul antihitlerist a 
fost faptul că purtarea și susținerea 
lui printr-un efort maxim a întrunit 
un impresionant consens național. 
In această unanimitate de voință și 
acțiune a națiunii noastre. Partidul 
Comunist Român s-a impus ca l'orță 
politică mobilizatoare și catalizatoa
re a tuturor energiilor poporului 
pentru obținerea biruinței. Printr-o 
intensă activitate organizatorică și 
propagandistică, desfășurată conco
mitent cu întărirea propriilor rinduri 
și cu asaltul victorios pentru democra
tizarea deplină a puterii politice in 
stat, partidul comunist a asigurat 
aplicarea unui efort de război consi
derabil. concentrind eficient resurse
le potențialului militar național. 
Principiul călăuzitor al acestei efer
vescente acțiuni a partidului comu
nist a fost angajarea plenară a na
țiunii în lupta pentru obținerea vic
toriei, pentru consolidarea și recu
noașterea internațională a indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale a statului român. Astfel, 
și in acel moment de supremă în
cordare a tuturor forțelor vitale ale 
poporului nostru, partidul comunist 
s-a dovedit a fi forța politică cea 
mai profund atașată intereselor fun
damentale ale României, singura in 
măsură să asigure împlinirea năzuin
țelor națiunii de libertate, unitate .și 
progres social. Meritele ciștigate de 
partid in acea perioadă l-au impus 
conștiinței colectivității naționale ca 
cel mai dîrz apărător al existentei 
libere a României, calitate intrinsecă 
ființei partidului comunist, legată, in 
mod obiectiv, inseparabil de dăinui
rea statului și națiunii noastre.

La baza independenței și suverani
tății naționale a României socialiste 
se așază astfel, la loc de cinste in 
efortul neîncetat depus de-a lungul 
a peste două milenii de poporul nos
tru pentru libertate, uriașa sa contri
buție la victoria asupra fascismului 
internațional, cel mai neîmpăcat duș
man al progresului și civilizației 
umane.

Imagini ale faptelor creatoare
azi

Fiecare obiectiv de investiții 
■cit mai repede in funcțiune

(Urmare din pag. I)
montorilor sarcini mult sporite. Pri
ma și cea mai importantă condiție 
pentru finalizarea la timp a noilor 
obiective și capacități de producție 
o reprezintă intensificarea ritmului 
de montaj al utilajelor tehnologice, 
în această privință, pe șantierele 
centralelor electrice de termoficare 
din Giurgiu. Țăndărei și București, 
Combinatului chimic din Drobeta- 
Turnu Severin, întreprinderii de 
țevi sudate din Zimnicea,. Fabricii 
de mobilă din Șimleu Silvaniei, 
este mai mult ca oricînd ne
cesară concentrarea întregului po
tential de care dispun constructorii 
pentru recuperarea rămânerilor în 
urmă si asigurarea fronturilor 
montaj. Cadrele de conducere de pe 
aceste șantiere și. în special, șefii de 
brigăzi și antreprize au datoria să ia, 
neintîrziat toate măsurile tehnice și

. organizatorice pentru redresarea ac
tivității pe care o coordonează și de 
.care răspund.

Este cit se poate de evident că 
hotăritoare în acest sens sint munca 
oamenilor, capacitatea lor de a ac
ționa cu energie și înaltă responsa
bilitate pentru realizarea ritmică și 
de calitate ireproșabilă a lucrărilor, 
în acest scop, este absolut necesar 
să se asigure o organizare riguroasă 
a muncii, pe șantiere, precizarea de 
răspunderi clare pentru fiecare for
mație de lucru, pentru fiecare mun
citor, aprovizionarea lor ritmică ■ cu 

de materiale de 
și folosirea cu 
a utilajelor de 
accelerarea rit- 
presupune din 

de specialitate 
în scopul

de

cantițăți suficiente’ 
construcții, precum 
randament maxim 
execuție. Totodată, 
mului de montaj 
partea unităților 
eforturi rpai susținute, 
organizării raționale a lucrărilor și 
promovării unor tehnologii capabile 
să contribuie la scurtarea substan
țială a ciclurilor de montaj.

Sint, după cum se vede, direcții 
de acțiune care pun limpede in 
evidență relația nemijlocită dintre 
organizare, productivitate si ritmu
rile înalte de lucru în munca con
structorilor și montorilor de pe 
șantiere. De aceea, colectivele de oa
meni ai muncii din echipe, brigăzi, 
antreprize și trusturi au datoria de 
a supune unei analize aprofundate 
activitatea desfășurată ------
pentru a ’ 
măsuri în 
lucrărilor, 
a forțelor 
cerea și 
bune condiții a 
realizarea unor 
calitate 
tete și 
punere 
tive si 
iată un 
constructori și montori. de manifes
tare a inițiativei și responsabilității 
lor muncitorești. în vederea înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor ce le-au 
fost încredințate de partid.

Nu mai puțin importantă 
reușita acestor eforturi este 
rarea, livrării neîntirziate a

ritmul de montaj pe o serie de 
șantiere nu poate fi sporit fără apor
tul nemijlocit al unor furnizori 
aflați acum în postura de restanțieri. 
Ca atare, este de datoria colectivelor 
din întreprinderile de utilai chimic 
din Făgăraș și Ploiești, întreprin
derea de utilai tehnologic din Bu
zău, întreprinderile de pompe și de 
ventilatoare din București ș.a. să 
lichideze in cel mai scurt timp 
restantele acumulate. Consiliile oa
menilor muncii, organele și organi
zațiile de partid din aceste unități 
sint chemate să găsească de urgență 
cele mai bune soluții pentru intro
ducerea în fabricație și executarea 
rapidă a utilajelor restante, respec- 
tindu-și astfel obligațiile asumate 
prin contractele încheiate. '

De mare însemnătate pentru des
fășurarea în ritmuri susținute a 
lucrărilor pe șantiere este coordo
narea judicioasă a eforturilor tuturor 
factorilor angajați în realizarea in
vestițiilor — proiectanti, construc
tori, furnizori de utilaje, montori, 
beneficiari. în această privință, ex
periența a arătat cit de necesară, cit 
de fructuoasă poate fi conlucrarea 
strinsă dintre organizațiile de partid 
de pe șantiere și organizațiile ■ de 
partid din întreprinderile beneficiare, 
din unitățile furnizoare de utilaje și 
din institutele de proiectare. Aceasta 
presupune o cunoaștere permanentă 
și exactă a stadiului lucrărilor pe 
șantiere, a problemelor referitoare 
la aprovizionarea cu materiale și la 
livrările de utilaje tehnologice.

în spiritul exigentelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu 
există sarcină mai importantă pentru 
oamenii muncii de pe șantiere, pen
tru toți factorii angajați în reali
zarea investițiilor decît aceea de 
a-și concentra la maximum efortu
rile, energiile, pentru ca fiecare zi 
din acest al doilea semestru al anu
lui să fie o zi a ritmurilor înalte 
execuția lucrărilor, astfel ca 
întîmpinarea gloriosului jubileu 
la 23 August si a Congresului
XIII-lea al partidului să fie date 
în funcțiune un număr cit mai mare 
de obiective si capacități de pro
ducție.

in 
în 
de
al
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Mica zootehnie din ograda fiecăruia
definește vrednicul gospodar

Prin programul de autoaprovizio- 
nare, populația județului Vrancea 
urmează să crească în acest an în 
curțile proprii 948 000 păsări — cu 
aproape 10 la sută mai mult decît 
anul trecut, asigurînd astfel ne
cesarul de carne de pasăre al pro
ducătorilor, inclusiv un surplus de 
900 tone pentru livrări prin contrac
te și achiziții la fondul de stat. 
Totodată, s-a prevăzut să se realizeze 
prin creșterea 
lioane ouă, 
pentru fondul

în vederea 
cini, consiliile 
cooperația de 
desfacere a mărfurilor au trecut la 
aplicarea unui șir de măsuri, i'nclu- 
zînd sporirea producției agrozooteh
nice în curțile cetățenilor. Despre ce 
este vorba ?

ASIGURAREA MATERIALULUI 
DE REPRODUCȚIE. Prima condiție 
pentru dezvoltarea producției de 
ouă și carne de pasăre o constituie 
asigurarea materialului biologic de 
reproducție.

— Dacă în urmă cu doi ani jude
țul dispunea de o capacitate de in
cubație de 90 000 pui pe serie, anul 
acesta am mărit capacitatea la 300 000 
pui pe serie, realizînd o creștere 
de peste trei ori — ne spune tova
rășul loan Ioanovici, președintele 
uniunii județene a cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor. Drept rezultat am putut 
să oferim populației, pînă acum, 
peste 530 000 pui de o zi sau de trei 
săptămîni în vederea creșterii în 
gospodăriile personale pe bază de 
contracte. Pînă la sfîrșitul anului 
vom livra alți 900 000 pui. De regulă, 
la Încheierea contractelor s-a stabi
lit ca jumătate din totalul 
puși la dispoziția cetățenilor 
folosită pentru creșterea de 
necesare consumului propriu, 
ferenta pentru fondul de

peste 81 mi
ll milioane

păsărilor 
din care 
de stat.

realizării 
populare 
producție, achiziții și

acestor sar- 
comunale și

puilor 
să fie 
păsări 
iar di- 

stat.

pină acum, 
despriițde și aplica noi 

scopul accelerării ritmului 
De la dozarea judicioasă 
la ' programarea, condu- 
desfășurarea în cele mai 

lucrărilor, de la 
lucrări de înaltă 

pină la respectarea cu stric- 
devansarea termenelor de 
în funcțiune a noilor obiec- 
capacităti de producție — 
vast cîmp de acțiune pentru

teatre

pentru 
asigu- 

tuturor 
utilajelor tehnologice. Cu toată cla
ritatea trebuie să se înțeleagă că

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Rotonda Ateneului Român): 
Spectacol de sunet și lumină „Mu
zica românească : patru decenii de 
Împliniri". Recital instrumental Ma
rin Cazacu — violoncel — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, sala Schitu Măgureanu) : 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 19; (la complexul sportiv stu
dențesc „Lacul Tel") : Recital Dan 
Grigore, Ion Caramitru — 18.
• Teatrul Mic (14 70 31) : Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Pălăria florentină - "
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Con-

stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.

cinema

19,30.
Tăna-

• Străinul : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
12; 16; 19.
• Secretul lui Bachus : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20.
• Animalele răspund — 9: 11; 13; 15, 
Dacii — 17; 19,15: DOINA (16 35 38).
• B.D. în alertă : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17; 19.
• Calculatorul mărturisește : DACIA

Prin asigurarea materialului biologic 
realizat în incubatoarele cooperației 
se creează baza necesară sporirii 
efectivelor de păsări din gospodă
riile populației și, pe această cale, 
creșterea producției de carne și ouă 
destinate atît consumului în fami
liile producătorilor, cit și livrărilor 
la fondul de stat.

STIMULAREA SCHIMBULUI DE 
PRODUSE ÎNTRE SAT ȘI ORAȘ. 
De mare importanță pentru dezvol
tarea producției agricole în gospo-

Preocupări ale locuitorilor 
din județul Vrancea 
pentru extinderea 
creșterii păsărilor

dariile populației vrincene s-a do
vedit folosirea pîrghiilor de cointe
resare materială a producătorilor 
agricoli.

— în comuna noastră — ne spune 
Fănică Mititelu, președintele coope
rativei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor din Tulnici — 
am încheiat cu toate familiile con
tracte avantajoase de creștere a Pă
sărilor, ca și pentru alte produse 
agricole, pe baza prevederilor din 
Programul unic. Practic, astăzi fie
care localnic, datorită stimulentelor 
de care se Jjucură, adică avantajelor 
cointeresării materiale, se preocupă 
nu numai de asigurarea nevoilor pro
prii de consum alimentar, dar. din 
surplusul de producție, livrează can
tități importante la fondul de stat. 
Efectul : în primele șase luni din 
acest an am realizat un volum al 
achizițiilor mult mai mare decit rea
lizările întregului an 1983.

Preocupările pentru stimularea

producției agricole în gospodăriile 
populației s-au îmbinat cu organi
zarea de ferme proprii de creștere 
a păsărilor și animalelor in cadrul 
cooperativelor comunale de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor — ca unități independente sau 
anexe pe lingă unitățile de alimen
tație publică.

— S-au amenajat spații corespun
zătoare destinate atît creșterii pă
sărilor pentru carne, 
pentru ouă — ne spune 
teanu, contabil-șef al 
de producție, achiziții și 
mărfurilor din comuna 
ciența economică a acestei ferme : 
cîștiguri financiare contabilizate în 
conturile de beneficii ale coopera
tivei, plus cîteva sute de kilograme 
de carne și mai multe mii de ouă 
livrate.

Hrana animalelor crescute în fer
ma de la Vidra, ca și din celelalte 
gospodării-anexă ale județului, o 
constituie furajele recoltate de pe 
fostele terenuri virane preluate spre 
valorificare de cooperativele comu
nale.

La ora actuală, cooperația din ju
dețul Vrancea dispune de mai mul
te unități zootehnice anexe, unde 
vor crește in acest an peste 4 000 de 
păsări, plus un număr important de 
porci, oi, iepuri, nutrii și alte ani
male. în final, se urmărește ca pe 
lingă fiecare cooperativă comunală 
să funcționeze cite o unitate de 
producție zootehnică.

...Sint acțiuni care au drept scop 
înfăptuirea corespunzătoare a pre
vederilor programului local de au- 
toconducere și autoaprovizionare — 
ca bază pentru satisfacerea în con
diții tot mai bune a necesităților 
populației județului, a cerințelor 
privind livrările la fondul de stat.

cit și celor
C. Argin- 

cooperativei 
desfacere a 
Vidra. Efi-

Mihai IONESCU

Documentarul 
bucurat de atenție în 
selecția Festivalului 
filmului pentru tineret 
de la Costinești. Afișul 
fiecărei zile a mani
festării a conținut cel 
puțin un film,de acest 
gen — peliculelor în
scrise în concurs ur- 
mînd a li se adăuga 
simbătă alte două pro
ducții 
furtuni 
realizat 
Horvat 
boceanu și „Tinerețea 
patriei. tineretea_noas- 
tră", semnat de 
ghe Vitanidis). 
să întregească 
preocupărilor, 
jării etice, sociale și 
politice a cineaștilor 
documentariști. Filme
le proiectate pină 
acum au darul de a 
evidenția, odată 
largul evantai al te
melor. odată cu origi
nalitatea subiectelor 
abordate de cineaștii 
de la studioul „Ale
xandru Sahia". străda
nia fixării la tempe
ratura vieții a unor 
aspecte ale actualității 
din cele mai impor
tante, semnificative. 
Fapte interesante, re
velatoare. vii. la zi, re- 
levind simt al obser
vației și forță pros
pectivă. sint dublate 
în mai toate filmele 
de manifestări preg
nante ale atitudinii 
militante.

Am văzut, astfel,’ la 
Costinești. alături de 
filmele unor realități 
eroice exemplare și 
pelicule care, folosind 
uneori arma denunță
rii directe, alteori pe 
cea a satirei, incrimi
nau manifestări po
luante de ordin moral, 
religios, estetic. Așa 
fac. de pildă, regizorul 
Titus Mezaros si Pe
tre C. Gheorghe (ima
ginea) în filmul „în- 
tr-o grădină 
toare", 
xistența 
obiecte 
kitsch, 
ale 
pect nociv 
văluie 1.. 
mășiță — 
religios".
Valeriu Slobozeanu și 
operatorul Liviu Nițu 
se apropie de unul din 
chipurile și mentali
tățile bigotismului, fa
natismului religios, 
înțelegem mecanismul 
prin care obscurantis-

(„înfruntind
— 1 mai 1939“, 
de Gheorghe 
și Horia Bul-

Gheor- 
menite 
tabloul 
anga-

CU

îneîntă- 
semnalind e- 
și priza unor 

decorative de 
deformatoare 

gustului. Un as- 
ni se dez- 
„Mică ră- 
fanatismul 
Regizorul

UNION 
15,45; 18;

albastre:
- 15,30;

(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Probă de microfon : 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30;
20.
• Pe malul sting al Dunării 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) - 
17,45; 20.
• Nea Marin miliardar : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ca-n filme : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Trandafirul galben : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Departe de Tipperrary : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cerul n-are gratii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Șapte băieți și o ștrengărită :
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
• serata : PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.

• Nava aeriană : TIMPURI - NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Răfuieli personale : LUMINA 
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.

de dimineață : AURORA 
9; 12; 16; 19.
știe mai mult : COSMOS 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30;

• Aceeași dragoste : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Călăreții
(35 04 66) —
• Martorul
(27 54 95) — 
17,30; 19,30.
O Gară pentru doi : SCALA (11 03 72) 
— 9; 12,15; 16; 19,15.
• Lovitură fulgerătoare : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
FLACĂRA '(20 33 40) — 13,30; 15,30;
17,30; 19.30.
• Locotenent Cristina : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Salutări cordiale de pe Terra :

mul nu grevează doar 
viața unor indivizi 
creduli, naivi, ci gene
rează practici sociale 
cu mult mai grave 
(familii abandonate, 
copii sustrasi învăță
turii. bolnavi frustrați 
de binefacerile medi
cinii și condamnați la 
moarte in 
„miracolului" 
se produce !).

Dorința de 
cunoscute marile rea
lizări din anii noșțri, 
de a evidenția am
ploarea și frumusețea 
unor edificări mate
riale și spirituale, ca 
și vitalitatea unor acte 
de creație, de a pune 
în lumină fenomene

numele 
care nu

a face

rieze vasele 
pilotau și să 
pericol viața 
oamenilor. O 
rare, fără îndoială, de 
însemnătate devenea 
una de excepție ; . o
situație limită. O sar
cină profesională ie 
transforma intr-un act 
de eroism. Obligațiilor 
de serviciu le lua lo
cul opțiunea. Primii 
care puteau renunța 
erau cineaștii. Nu au 
făcut-o. împrejurările 
extraordinare, tensiu
nea încleștării cu na
tura dezlănțuită năș
teau un alt film. Sce
nariul peliculei 
mite „Echinocțiu 
toamnă" se scria

care o 
pună în 

tuturor 
împreju-

FESTIVALUL
FILMULUI

PENTRU
TINERET

exemplare, acte e- 
roice, de a aduce in 
atenție, cit mai auten
tic și nuanțat oameni; 
ai zilelor noastre, mo
dele de urmat — stă 
la baza multor docu
mentare. în „Acasă la 
mine", regizoarea Ioa
na Holban 
Popescu 
dezvoltă

și Sorin 
(imaginea) 
generoasa 

temă a dragostei 
patrie, a legăturii 
pămintul natal, 
realizările și 
rile generațiilor 
le-au precedat, 
corduri". poem 
matografic semnat de 
Adrian Sirbu si Cris
tian Perianu, își propu
ne să pună in evidentă 
originalitatea civiliza
ției socialiste, făcînd 
cunoscute valori arhi
tecturale și urbanistice 
din Craiova, Tîrgu 
Mureș, Bistrița și Vas
lui. Regizorul Jean 
Petrovici și operatorul 
Cristian Perianu por
niseră spre mare ca să 
realizeze un film teh
nic — comandă des
pre transportul și fi
xarea platformei de 
foraj marin „Orizont", 

apărut 
o ■ 

din 
cu 

lo-
a-

de 
cu 
cu 

idealu- 
care 
„A- 

cine-

Și iată că a 
imprevizibilul 
furtună născută 
senin, o furtună 
valuri uriașe, ce 
veau năprasnic, 
menințînd să răstoar
ne platforma, să ava-

nu
de 
pe

Ioc. Sub rafalele viri- 
tului pustiitor, sub șu
voiul apelor ce spălau 
puntea, orbeau, se 
năpusteau spre oa
meni și obiecte — ci
neaștii au rămas ală
turi de protagoniști, 
cei 26 de marinari și 
lucrători de pe plat
formă, făcîndu-și cu 
dăruire datoria de do
cumentariști, . 
ai mărturiilor 
matografice ale 
temporaneității 
tre socialiste. Au rea
lizat pe viu, in direct, 
scene de cine-verite 
tulburător, cu nenumă
rate momente drama
tice. Au surprins lan- 
țul răspunsurilor uma
ne la sfidarea naturii, 
au înregistrat voci în
frigurate, îndemnuri 
la rezistență. Au con
semnat, fără vorbe 
multe, ce ar fi fost de 
prisos, fără . patetișme

• inutile, izbinda oglin- 
dindu-se pe chipurile 
obosite, nedormite, ale 
acelor oameni 
nuiți ai zilelor 
tre.

Reportaje de ____
că, portrete individua
le și de echipă, auto
portrete ale unor oa
meni de azi (munci
tori, țărani, artiști, 
sportivi), anchete e- 
tice, pagini de pătrun
zător realism sau poe
me cinematografice cu 
acorduri cînd mai de
licate, cind 
bărbătești — 
proiectate la 
nești relevă o 
ră diversificare a pa
letei stilistice a do
cumentarelor noastre. 
Costinești, 2 august 
1984,

făuritori 
cine- 
con- 

noas-

obiș-
noas-

mun-

aspre, 
filmele
Costi- 

saluta-

Natalia STANCU

TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,30: 14; 16,15; 18,15; 20,15.
• Ziua cea mai lungă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 12,30; 16; 19.
• Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16: 18; 20.
• Rocky II : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Cobra se întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Legenda călărețului singuratic :
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16;
18: 20.
• Marfă furată : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30;
15,4j; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Yankeii : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, LIRA (317171) — 
16; 19, la grădină — 20,45.
• Par și impar : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cuscrii: GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Omul și fiara : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 12,15; 15,30; 19.
@ Roiul : GRĂDINA ARTA (21 31 86) 
— 20.30.
9 Vizita la domiciliu : GRADINA 
AURORA (35 04 66) — 20,45.
• La nord, prin nord-vest : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.
• Afacerea Pigot : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
• Camionul de cursă lungă : GRA
DINA MODERN ' (23 71 01) — 20.45.
• Strada Hanovra : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21
• îmi sare țandăra : GRĂDINA TO
MIS (21 49 46) — 20,45.

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,

Excelență,

Doresc să vă mulțumesc în mod deosebit pentru amabilele salutări pe 
care mi le-ați adresat cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a independenței 
noastre, pentru urările bune primite.

Vă ros să primiți. Excelentă, cele mai bune urări de sănătate personală; 
de progres și prosperitate națiunii dumneavoastră.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Excelenței Sale JEAN BAPTISTE BAGAZA 
Președintele Uniunii pentru Progres Național din Burundi (UPRONA)

BUJUMBURA

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Uniunii pentru Pro
gres Național din Burundi vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări pentru înfăptuirea obiectivelor' partidului, consacrate dezvoltării 
de sine stătătoare a țării pe calea progresului economic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

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

BRAZZAVILLE

Vă adresez călduroase felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în 
funcția de președinte al Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele noastre se vor dezvolta in continuare în interesul cauzei păcii, 
independenței si progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

A apărut, în limba rusă, volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii societății socialiste 

multilateral dezvoltate
Volumul 23

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole 
noiembrie 1981 — mai 1982

EDITURA POLITICĂ

tv
15,00 Telex
15.05 Muzică instrumentală
15.20 Viața culturală
15,40 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15.50 Emisiune în limba germană (par

țial color) • Fapte de muncă în 
întâmpinarea zilei de 23 August 
• Sibiul de ieri și de azi • Mu
zică de fanfară

16.20 Imagini din România
16,30 A 23-a ediție a Olimpiadei de 

vară (color). Los. Angeles 1984
19.50 1001 de seri

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

20.20 Actualitatea în economie. 1984 —
anul 40 al libertății țării, anul ce
lui de-al XlII-lea Congres al 
partidului. Amplă mobilizare pen
tru înfăptuirea programelor prio
ritare din economie.

20,35 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi. județul Buzău

21,10 Temeiurile înaltului prestigiu in
ternațional al țării, al președinte
lui ei

21.30 Eroi ai construcției socialiste în 
filmul românesc. Portretul femeii 
contemporane

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de. vară 

— Los Angeles 1984 (color).

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Liviu Minda a fost numit în calita
te de ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Populară 
Bulgaria. in locul tovarășului 
Gheorglle Cioară, care a fost re
chemat.

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al Belgiei
Ministru] afacerilor externe al 

Belgiei. Leo Tindemans, care și-a 
încheiat joi vizita oficială in țara 
noastră, s-a întilnit. înainte de a pă
răsi Capitala, cu redactori ai presei 
centrale, ai Agenției române de pre
să — Agerpres. radioului și televi
ziunii și corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

în acest cadru, ministrul belgian 
a făcut o declarație privind obiecti
vele vizitei sale în România. Refe- 
rindu-se la întrevederea avută cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
oaspetele a arătat că „a fost o exce
lentă ocazie de a aprofunda dialogul 
între țările noastre și de a aborda 
unele probleme ale situației interna
ționale. îndrăznesc să spun că dialo
gul la care am participat in aceste 
zile în România a fost extrem de 
interesant și de rodnic, substanțial 
și constructiv și s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă. Marea problemă pe 
care ne-o punem noi este modul in 
care poate fi diminuată tensiunea 
intre Est și Vest și cum se pot crea 
baze solide pentru limitarea arma
mentelor spre a se ajunge apoi la o 
reducere a înarmărilor, la dezarmare. 
Cred că aceasta este marea problemă 
pe care și-o pun toți oamenii poli
tici responsabili, fie că ei se află în 
Est sau în Vest’1.

Convorbirile avute, în special 
cu președintele României, Nicolae 
Ceaușescu — a menționat el — vi
zita in tara dumneavoastră consti
tuie dovada că noi apreciem activi
tatea desfășurată de România și. in 
mod deosebit, de președintele ei în 
scopul creării unui climat mai pro
pice destinderii relațiilor Est-Vest. 
Apreciem efortul pe care îl depune 
președintele României, politica pro
movată și propunerile formulate de 
domnia sa pe care le considerăm ca 
extrem de interesante.

Relerindu-se la relațiile dintre 
Belgia și România. Leo Tindemans 
a arătat că „sint foarte bune, dar 
există, întotdeauna, mijloace pentru 
a le îmbunătăți și mai mult. Am 
examinat împreună. în special, ra
porturile economice si. in acest con
text. ce inițiative am putea lua atit 
pe. plan bilateral, cit si la nivelul 
Comunității Economice Europene, 
cum am putea coopera în lume. Și 
din acest punct de vedere se poate 
spune că vizita in România a fost 
deosebit de utilă11.

în încheiere, ministrul de externe 
al Belgiei a declarat că a fost plăcut 
impresionat de primirea ce i-a fost 
rezervată, de locurile și oamenii pe 
care i-a întilnit în cursul scurtei sale 
călătorii in tara noastră.

Oaspetele a răspuns apoi la între
bările adresate de ziariști.

(Agerpres)

Manifestări omagiale dedicate 
zilei de 23 August

Joi a avut loc în Capitală sim
pozionul cu tema „însușirea și a- 
plicarea în viață a concepției ela
borate de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la prevenirea faptelor 
antisociale, obiectiv prioritar al în
tregii activități a organelor Minis- 

t tecului de Interne11, organizat în 
cinstea celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă.

Au luat parte membri ai Consi
liului de conducere al Ministerului 
de Interne și ai Consiliului politic, 
generali și ofițeri superiori, acti
viști de partid, numeroși invitați.

într-o puternică atmosferă de 
dragoste fierbinte și profundă re
cunoștință față de conducătorul 
iubit al partidului și statului nos
tru, de înaltă mîndrie patriotică 
pentru istoricele realizări înfăptui
te in toate domeniile de activitate, 
participanții la simpozion au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al 
forțelor armate, o telegramă în 
care se spune :

„Participanții la simpozion își 
exprimă, cu profund respect și 
înaltă considerație, sentimentele de 
aleasă dragoste și recunoștință, de 
nemărginit devotament față de 
dumneavoastră, conducătorul stră
lucit al partidului și statului, cel 
mai iubii fiu al poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane și militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, luptător ferm 
și neobosit pentru bunăstarea, fe
ricirea și libertatea patriei noastre 
socialiste, pentru pace și colaborare 
între popoare.

Cu adincă emoție a fost expri
mată. in cadrul simpozionului, a- 
deziunea unanimă si nemărginita 
bucurie a întregului personal al 
Ministerului de Interne față de 
istorica Hotărîre a Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27 iunie 1984, ca la cel 
dc-al XlII-lea Congres, dumnea
voastră să fiți reînvestit în supre
ma funcție de secretar general al 
partidului. Asemenea comuniștilor 
și întregului nostru popor, avem 
convingerea fermă că prezența 
dumneavoastră in fruntea partidu- 

\ lui și statului ne dă certitudinea 

să privim cu încredere viitorul, 
constituie chezășia cea mai sigură 
a înfăptuirii minunatelor obiective 
stabilite de partid, a întăririi in
dependenței și suveranității națio
nale, a creșterii măreției și gloriei 
patriei noastre pe luminoasa cale 
a socialismului și comunismului.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm că, în
suflețiți de inaltul dumneavoastră 
exemplu de patriotism și dăruire 
revoluționară, ne vom consacra 
toată energia și puterea noastră de 
muncă pentru a sluji cu abnegație 
și devotament cauza nobilă a so
cialismului, interesele supreme ale 
patriei, partidului și poporului, vom 
depune eforturi susținute pentru a 
întimpina cu noi și importante rea
lizări gloriosul jubileu al celei dc-a 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și cel 
de-al XlII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român11.

Sub semnul gloriosului jubileu 
al victoriei revoluției de la 23 Au
gust 1944, in municipiul București 
continuă să se desfășoare manifes
tări politico-educative. Bunăoară, 
la Clubul întreprinderii de mașini 
grele București, numeroși munci
tori. ingineri si tehnicieni au parti
cipat la dezbaterea cu tema : „Uni
tatea de fiind, de voință si de ac
țiune a întregului popor in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral. tovarășul. Nicolae Ceaușescu. 
— garanția propășirii națiunii noas
tre socialiste pe noi culmi de ci
vilizație și progres11.

La întreprinderea de vagoane din 
Caracal a avut loc un simpozion cu 
tema „Marea epopee revoluționară 
împotriva fascismului și a războiu
lui11, urmat de montajul literar in
titulat „August sărbătoresc11. Pe 
scena Teatrului de vară din aceeași 
localitate s-a desfășurat un specta- 
col-concert de muzică patriotică și 
revoluționară.

Si in așezămințele culturale și 
cluburile muncitorești din județul 
Botoșani au loc în această perioa
dă ample manifestări politico-edu
cative si artistice dedicate aniver
sării actului istoric de la 23 August 
1944. în holul bibliotecii ..Mihai 
Eminescu11 din Botoșani s-a deschis 
expoziția de carte social-politică 
„40 de ani. 40 de trepte de progres 
și bunăstare11, iar la Muzeul de 
istorie a fost organizat simpozionul 
..Masele populare conduse de 
P.C.R.. făuritoarele marelui act 
istoric din august11.

Pînă la lâ august. în taberele 
școlare din Sovata, Răstolița si Lă- 
pușna. din județul Mureș, unde în 
perioada de vară îsi petrec o parte 
din vacantă peste 8 000 de școlari 
din toate colturile tării, se desfă
șoară ample acțiuni cultural-artis- 
tice și sportive, sub genericul „Anii 
noștri de aur11, manifestări dedi
cate aniversării actului istoric de la 
23 August 1944 si Congresului al 
XlII-lea al partidului.

(Agerpres)

Întîlnire intre membri ai Biroului și 
Secretariatului C.C. al U.T.C. și participanții 

la Forumul Național al Pionierilor
Participanții la cel de-al Xlî-lea 

Forum Național al Pionierilor, care-și 
desfășoară lucrările la Craiova, au 
avut, joi, o întîlnire cu membri ai 
Biroului și Secretariatului C.C. al 
U.T.C. și cadre ale organizațiilor de 
tineret din județul Dolj.

în cadrul intilnirii, tovarășul 
Nicu Ceaușescu a prezentat preocu
pările actuale ale Uniunii Tineretului 
Comunist privind educarea comunis
tă. revoluționară, prin muncă și 
pentru muncă a tineretului si copi
ilor. creșterea contribuției tinerei 
generații a patriei în înfăptuirea 
Programului partidului, a sarcinilor 
dezvoltării economico-sociale a 
României socialiste. Relevînd princi
palele căi si modalități de acțiune 
a organelor si organizațiilor de ti
neret și copii în procesul de instruire, 
educare și formare în spirit comunist 
a tinerei generații, primul secretar 
al C.C, a] U.T.C. a subliniat nece
sitatea creșterii eficientei întregii 
activități desfășurate în spiritul și 
pe baza documentelor de partid, a 
indicațiilor si orientărilor date de 
secretarul general al partidului pen-

Spiritul patriotic, revoluționar al creației artistice
(Urmare clin pag. I)
mice de sorginte populară, to
nusul optimist și dinamismul ro
bust proprii sufletului românesc, 
sensibilitate și expresivitate emoțio
nală, puterea de convingere și de a 
cuceri masele în acțiune — toate 
acestea conferindu-i o originalitate 
firească, o configurație distinctă. Au 
existat, fără îndoială, mai cu seamă 
în primii ani „de ucenicie11, și o se
rie de trăsături negative — formule 
stereotipe, șablonarde, preluarea mi
metică a unor intonații improprii 
graiului muzical românesc, un ca
racter superficial în textele poetice 
vehiculate, stingăcii în scriitura- co
rală etc. Odată cu trecerea anilor, 
experiențele acumulate atit pe pla
nul cunoașterii vieții mai in profun
zime. cit și pe cel al meșteșugului, al 
măiestriei componistice au condus 
insă la recolte de cintece din ce în 
ce mai bogate, mai reprezentative, 
în concordantă cu stadiile superioare 
de dezvoltare socialistă a artei și 
culturii românești in continuă evo
luție. în acest context, un rol de ex
cepțională importanță, l-a avut și-1 
are Festivalul național „Cîntarea 
României11, instituit din inalta iniția
tivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— festival care, prin amploarea și 
obiectivele sale majore, a constituit 
și pentru compozitorii de muzică de

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 4, 5 și 6 august. In tară : Vre
mea va' t’i caldă, îndeosebi in regiu
nile din sudul tării. Cerul va t’i varia- 

tru întimpinarea cii rezultate deose
bite a mărețelor evenimente din 
viața social-politieă a tării : sărbă
torirea a 40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944 și cel de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

în cadrul intilnirii s-a subliniat 
necesitatea perfecționării formelor si 
metodelor folosite de organizațiile 
U.T.C. și de pionieri în domeniul 
pregătirii teoretice si practice, pen
tru muncă și viată a tuturor copiilor 
și tinerilor, participării lor tot mai 
active la conceperea și desfășurarea 
activităților cultural-educative, spor
tive. turistice si de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei.

în continuare s-a relevat impor
tanta cunoașterii de către Întregul 
tineret al patriei a proiectelor de 
directive ale Congresului al XlII-lea 
al P.C.R.. necesitatea angajării fer
me a tuturor tinerilor si copiilor, 
împreună cu întregul nostru popor 
la îndeplinirea exemplară a hotă- 
rîrilor ce vor fi adoptate.

masă o ambiantă deosebit de fertilă, 
de stimulativă.

Un alt aspect nou, semnificativ 
pentru anumite mutații produse in 
conștiința compozitorilor, este pre
zenta in cîmpul creației a cîntece- 
lor simple, revolutionar-patriotice — 
destinate șoimilor patriei, pionieri
lor, uteciștilor. oamenilor muncii — 
a mai tuturor compozitorilor, deci și 
a celor care pină nu de mult se 
consacrau in exclusivitate muzicii de 
operă, simfonice și camerale ca și, 
în acest context, participarea activă 
a tinerelor generații, care încă de pe 
băncile conservatorului se preocupă 
cu sporită ardoare și entuziasm ju
venil de acest gen de muzică vie. 
Cu adinei rezonante în mase — mu
zica marilor șantiere naționale, a 
freamătului din uzine si de ne ogoa
re. muzica impresionantelor mani
festații populare pentru afirmarea 
drepturilor fundamentale ale tuturor 
oamenilor la viată, la muncă, la fe
ricire. Lupta cu inerția, cu obișnuința 
rutinieră, cu comoditatea în gindire 
se dă si în munca de creare de noi 
cintece de masă, de muzică corală 
în general. Cunoașterea cit mai in 
adincime a vieții, a fenomenelor so- 
cial-politice. efortul de a fi mereu 
prezent în actualitatea problematicii 
românești și internaționale au fost 
și rămin imperative de care trebuie 
să ținem seama cu și mai înaltă res
ponsabilitate profesională.

bil. Averse izolate de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice, vor cădea la 
începutul intervalului în regiunile din 
estul tării. Vîntul va sufla slab- pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 24 și 34 de grade, 
mai ridicate în sudul țării. Dimineața 
se va semnala, izolat, ceață in centrul 
țării și zonele de munte.

JOCURILE OLIMPICE DE VARA 1984
Echipa feminină de gimnastică a României

— campioană olimpică
-—- 5

• Ecaterina Szabo - încă un „10“,la sărituri; Simona Păuca - un exercițiu extraordinar la bîrnă, și 
el notat cu „10“ • Agențiile internaționale subliniază admirabila evoluție a gimnastelor românce
• Luptătorul Ilie Matei - vicecampion olimpic ® Un rezultat pe cit de surprinzător, pe atit de meritat:

juniorul Andrei Socaci - medalie de argint la haltere

DIN INIMĂ „BRAVO!“ PENTRU GIMNASTELE NOASTRE

Fetele noastre și antrenorii lor au adus culorilor patriei și aurul olimpic
Foto : E. DICHISEANU

LOS ANGELES 2 (Agerpres). — 
Cea de-a patra zi a Jocurilor Olim
pice de vară de la Los Angeles a 
fost marcată de o suită de splendide 
succese ale sportivilor romârfi, care 
au cucerit trei medalii : una de aur, 
prin echipa feminină de gimnastică, 
si două de argint, obținute de luptă
torul de greco-romane Ilie Matei și 
halterofilul Andrei Socaci.

Competiția feminină de gimnasti
că a ol’erit celor peste 10 000 de spec
tatori prezenți la „Pauley Pavilion11 
un spectacol fascinant, încheiat cu 
victoria echipei României, un sextet 
omogen, alcătuit din gimnaste de 
mare valoare : Ecaterina Szabo. La
vinia Agache. Laura Cutina. Simona 
Păuca. Mihaela Stănulet și Cristina 
Grigorâș.

Concursul cu exercițiile liber ale

se din cadrul competiției feminine 
pe echipe s-a ridicat la un nivel ex
cepțional, înregistrîndu-se multe 
note mari, între oare și 6 note 10. 
Gimnastele românce .au dominat în
trecerea, mărindu-și avantajul pe 
care îl aveau față de principalele 
contracandidate. sportivele din 
S.U.A., după exercițiile obligatorii. 
Dificultatea exercițiilor, care au cu
prins multe elemente de mare spec
taculozitate, execuția bună, acurate
țea tehnică și grația cel-or șase spor
tive românce le-au aâus primul titlu 
olimpic pe echipe din istoria gim
nasticii românești, după ce la ulti
mele două Olimpiade, formația ro
mână se clasase pe locul secund. De 
asemenea, în palmaresul strălucitor 
al gimnasticii românești figurează și 

un titlu mondial pe echipe, cucerit 
la Fort Worth.

Cele două note maxime care au 
răsplătit exerciții perfecte, au fost 
obținute de Ecaterina Szabo, la să
rituri, și de foarte tinăra Simona 
Păuca. la bîrnă.

Succesul tinerei echipe române, 
care a cuprins cinci debutante in în
trecerile olimpice, confirmă valoarea 
bine cunoscută ilustrată la ultimele 
două ediții ale J.O. de pleiada de 
gimnaste in frunte cu Nadia Coma
neci, faptul că gimnastica româneas
că dispune de un nesecat rezervor de 
talente.

Iată clasamentul final : 1. Româ
nia (Lavinia Agache. Ecaterina Sza
bo. Simona Păuca, Laura Cutina, Mi
haela Stănulet și Cristina Grigorâș)
— 392,20 puncte — campioană olim
pică ; 2. S.U.A. — 391,20 puncte ; 3. 
R.P. Chineză — 388,60 puncte, 4. 
R.F. Germania — 379,15 puncte; 5. 
Canada — 378,90 puncte; 6. Japonia
— 376,75 puncte; 7. Marea Britanie
— 373,85 puncte ; 8. Elveția — 373.50 
puncte; 9, Spania — 372,10 puncte.

★
Competiția feminină de gimnasti

că va continua vineri, 3 august, cu 
concursul individual compus și se va 
încheia duminică odată cu desfășu
rarea finalelor pe aparate.

în concursul (numai exerciții liber 
alese) pentru atribuirea titlului olim- 
pic la individual compus vor parti
cipa trei gimnaste românce : Ecate
rina Szabo, Laura Cutina și Simona 
Păuca (conform regulamentului, fie
care țară poate fi reprezentată nu
mai de trei sportive).

în concursul special pe aparate de 
duminică gimnastele românce vor fi 
prezente în toate cele patru finale : 
Ecaterina Szabo și Lavinia Agache
— la sărituri ; Simona Păuca și 
Ecaterina Szabo — la bîrnă ; Eca
terina Szabo și Laura Cutina — la 
sol ; Laura Cutina și Mihaela Stă
nulet — la paralele. (Conform regu
lamentului. din fiecare țară pot 
participa numai cite două gimnaste).

Strălucită confirmare 
a unei strălucite școli

Nadia Comăneci a privit cil în
aintare și mîndrie cum alte „Nadii"
— pe care le cheamă de fapt Eca
terina, Lavinia, Laura, Simona, 
Cristina și Mihaela — uimesc miile 
de spectatori, sutele de milioane de 
telespectatori prin evoluțiile lor 
strălucitoare, execuții de inalta 
clasă tehnică și pline de eleganță, 
evoluții cum nu se poate mai con
cludente pentru faptul că școala 
românească de gimnastică feminină 
crește de la o întrecere mondială la 
alta, că excelentele condiții create 
permanent de societatea noastră 
socialistă dau roade dintre cele mai 
bogate și mai frumoase.

Avem in țară copii plini de ta
lente, avem condiții pentru foarte 
buna lor pregătire, avem antrenori 
pricepuți și inimoși, există o do
rință fierbinte și o ambiție spor
tivă fără margini de a obține re
zultate mereu mai bune — iată 
,,secretul" marilor performanțe ale 
gimnasticii feminine românești, 
care incintă publicul iubitor de 
sport, pe specialiștii și pe gaze
tarii prezenți la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles...

Acest prim titlu, olimpic pe 
echipe cucerit de formația Româ
niei vine deci să desăvirșească 
strălucitorul palmares al școlii 
noastre de gimnastică, palmares pe 
a cărui listă erau înscrise atîiea 
alte titluri mondiale, europene, 
universitare. De la Nadia Comăneci 
și celebra echipă din 1976, de la for
mația campioană mondială la Fort 
Worth, alcătuită din Nadia, Emilia 
Eberle, Melita Ruhr, Luminița Tur
ner și Rodica Dunca, iată-ne acum 
la cea mai nouă formație română
— Ecaterina Szabo, Lavinia Aga
che, Laura Cutina, Simona Păuca, 
Mihaela Stănuleț și Cristina Gri- 
goraș — formație care depășește 
toate rezultatele faimoaselor pre
decesoare și se înalță pină la aurul 
olimpic.

Vorbim cu mîndrie despre școala 
noastră de gimnastică feminină, 
renumită școală de sport, care s-a 
născut și strălucește in „Epoca 

Ceaușescu", în condițiile optime, în 
care se asigură creșterea măiestriei 
fruntașilor sportului românesc. O 
școală căreia ii sint caracteristice 
atit larga rețea de centre pentru 
selecție și instruire, cit și, cum 
spuneam, profesionalitatea înaltă a 
tehnicienilor și deosebitul talent 
nativ al foarte tinerelor sportive. 
Rezultatul de vîrf este însăși echi
pa României, proaspăta campioană 
olimpică. Trei dintre componente 
— Ecaterina Szabo, Lavinia Aga
che, Cristina Grigorâș — au fost se
lecționate și instruite direct de la 
virsta de 7—8 ani de antrenoarea 
Maria Florescu-Cosma ; de la ace
eași vîrstă, antrenorul Adrian Go- 
reac lucrează cu Mihaela Stănuleț ; 
cele mai tinere membre ale forma
ției sint bucureștene, provenind de 
la Dinamo — antrenoare Emilia 
Liță. Eforturile de la Deva Și 
Onești, de la București și Sibiu, 
din atitea alte centre s-au înfrățit 
spre a înfăptui minunata echipă 
a noastră, cea de astăzi.

Aceste fete dragi și profesorii lor 
au lucrat cu o ambiție extraordi
nară pentru suprema performanță 
olimpică, pentru renumele Româ
niei socialiste. înaintea plecării la 
Los Angeles, antrenorul principal 
Adrian Goreac sintetiza astfel gin- 
durile colectivului de aur al echi
pei noastră : „Am lucrat din răs
puteri cu toții cei de la formația 
națională, avînd drept țel cinstirea 
culorilor patriei prin cucerirea 
titlului olimpic pe echipe. Dacă 
vom învinge — și vom face totul 
pentru aceasta — vom dedica suc
cesul nostru glorioasei aniversări 
de la 23 August și celui de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român."-

Ne bucură nespus că dragele 
noastre gimnaste și-au atins țelul 
și le felicităm cu toată căldura 
pentru splendida lor performanță 
olimpică. Și le urăm noi succese 
de mare răsunet spre gloria spor
tivă a României !

Valeriu MIRONESCU

„Premieră pentru România44
COMENTARII ELOGIOASE ALE AGENȚIILOR1 DE PRESĂ, 

PE MARGINEA SUCCESULUI ECHIPEI NOASTRE DE GIMNASTICĂ
„Cu încă două note de 10 la „li

bere11. sportivele din România au 
totalizat 392,20 puncte la programele 
exercițiilor impuse si liber alese, 
obtinînd astfel primul titlu olimpic 
pe echipe al gimnasticii românești. 
Notele de zece acordate echipei ro
mâne au fost obținute de Ecaterina 
Szabo — la sărituri și de tinăra de 
numai 15 ani Simona Păuca — la 
birnă11, relatează agenția Associated 
Press.

Sub titlul „Premieră pentru Româ
nia11. comentatorul agenției France 
Presse notează, între altele: „Gimnas
tele românce au cîștigat concursul 
pe echipe întrecînd selecționatele 
S.U.A. și R .P. Chineze, triumful 
lor fiind asigurat cu un avantaj 
net. un punct fată de a doua 
clasată și 3,6 puncte față de a treia11.

„Selecționata României — care a 
fost de multe ori foarte aproape de 
medalia de aur fără a reuși să o 
obțină a intrat acum în istoria olim
pică — transmite corespondentul a-

Un junior român — vicecampion olimpic la haltere
A doua medalie a halterofililor 

români a fost obținută de Andrei 
Socaci, in cadrul categoriei 67,5 kg, 
după un concurs în care și-a dovedit 
calitățile tehnice și de voință. Cu un 
total de 312,5 kg (142,5 kg plus 
170 kg), Andrei Socaci s-a clasat pe 
locul secund, ciștigînd medalia de ar
gint.

Iată clasamentul medaliaților :
1. Yao Jingyuan (R. P, Chineză) — 
320 kg (142,5 kg plus 177,5 kg) ;

Luptătorii luptă pentru noi medalii
în competiția de lupte greco-ro

mane au fost atribuite primele me
dalii. Printre cei care au urcat pe 
podiumul de premiere se află și 
sportivul român Ilie Matei, meda
liat cu argint la categoria 90 kg. 
Debutant la Jocurile Olimpice, tînă- 
rul nostru luptător de la clubul 
Steaua, originar din comuna Rișca, 
județul Suceava, a avut o compor
tare bună, obtinînd victorii conclu
dente în fata unor sportivi valoroși.

Medalia de aur la categoria 90 kg 
a revenit americanului Steven Fra
ser, iar cea de bronz a fost obți
nută de multiplul campion mondial, 
suedezul Frank Andersson.

La categoria 74 kg, Ștefan Rusu a 
realizat a treia victorie consecutivă, 
întrecindv-1 la puncte pe unul dintre 
principalii adversari in lupta pentru

Alte rezultate
• în concursul olimpic de canotaj 

academic s-au desfășurat semifinale 
și recalificări în mai multe probe. 
La schif simplu feminin, sportiva ro
mâncă Valeria Racilă a cîștigat pri
ma semifinală în 3’54”55/100. Primele 
trei clasate în fiecare semifinală vor 
lua parte la finale. în semifinalele 
probei masculine de schif doi fără 
cîrmaci, echipajul României (Petru 
Iosub. Vaier Toma) a cîștigat seria 
a 2-a cu timpul de 6’53”23/100. Pri
mele trei clasate în cele două semi
finale se califică in finală. De sub
liniat că toate cele 8 echipaje ro
mânești (șase feminine si două mas
culine) sînt calificate pentru finalele 
de simbătă și duminică. 

gentiei Reuter — obtinînd pentru 
crima oară acest titlu suprem la în
trecerile pe echipe. Ecaterina Szabo, 
campioană mondială la sol. a com
pletat triumful echipei sale'. Gimnas
ta româncă a intrat în exercițiul său 
la sol știind că o comportare sub 
posibilități ar putea diminua mijit 
șansele echipei sale. Dar exercițiul 
admirabil executat de Szabo a con
sfințit victoria echipei române11.

în comentariul agenției China 
Nouă se scrie, printre altele : „Echi
pa României, care pornea ca favo
rită în această întrecere, s-a dove
dit miercuri seara deosebit de pu
ternică cucerind primul său titlu 
olimpic11.

La rindul său. agenția U.P.I. re
latează despre interesanta întrecere 
a echipelor feminine de gimnastică, 
întrecere încheiată cu victoria se
lecționatei României, arătînd că e- 
chipa română a fost superioară, 
mult mai omogenă decît celelalte 
formații participante.

2. Andrei Socaci (România) •— 312,5 
kg (142,5 kg pius 170 kg) ; 3. Jouni 
Gronman (Finlanda) — 312,5 kg (140 
plus 172,5 kg).

Andrei Socaci a reușit astfel să 
furnizeze una din surprizele con
cursului olimpic. La cei 18 ani ai săi 
el este unul dintre cei mai tineri hal
terofili medaliați la Jocurile Olimpi
ce. Singura sa performanță pină in 
prezent era titlul de campion națio
nal de juniori.

calificarea in fazele superioare, cam
pionul iugoslav Karoli Kasap. Cu 
victorii au debutat și Ion Draica. la 
categoria 82 kg : in primul tur. lup
tătorul român a dispus clar la 
puncte de norvegianul Klaus Mysen, 
iar în turul secund l-a învins prin- 
tr-o decizie de superioritate netă 
pe campionul S.U.A.. Daniel Chan
dler. Tot două victorii a obtinut și 
Ștefan Negrișan (categ. 68 kg) Ia 
puncte în fața marocanului Said 
Souaken și, de asemenea, la puncte 
în meciul cu Yuen-Ik Lee (Coreea 
de Sud).

La rindul lor. Nicolae Zamfir 
(categ. 57 kg). Vasile Andrei (categ. 
100 kg) și Victor Dolipschi (cate
goria peste 100 kg) au obtinut suc
cese.

ale tricolorilor
• în turneul olimpic de box, la ca

tegoria semimijlocie, tînărul pugilist 
român Rudei Obreja a obținut o 
nouă victorie, cîștigind la puncte (cu 
o decizie de 5—0) meciul susținut 
în turul II cu campionul englez 
Michael Hugues. în limitele catego
riei ușoară, Mircea Fulger a repur
tat o victorie... fulgerătoare, prin KO 
tehnic în al doilea minut al luptei, 
în întîlnirea cu francezul Jean 
Duarte.

• După prima manșă. In proba de 
pistol viteză a concursului olimpic 
de tir, pe primul loc se află sporti
vul român Corneliu Ion, cu 299 
puncte.



BRAZZAVILLE

Schimb de mesaje între 
președintele Nicnlae Ceausescu 

si președintele Denis Sassou Nguesso
BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena_ Ceausescu au fost transmise 
tovarășului Denis Sassou Nguesso, 
cu prilejul realegerii sale în funcția 
de președinte al C.C. al Partidului 
Consolez al Muncii, precum și 
doamnei Antoinette Sassou Nguesso 
calde felicitări și expresia sentimen
telor de prietenie si solidaritate îm
preună cu cele mai bune urări de 
prosperitate și fericire pentru po
porul prieten consolez.

Mulțumind pentru felicitările adre
sate, președintele C.C. al Partidului 
Consolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceausescu. în numele său si al so
ției. cele mai cordiale si distinse 
urări de sănătate si succese în acti
vitate, exprimînd. totodată, dorința

TOKIO

Conferința internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen
Prezentarea poziției țării noastre, a propunerilor 

și inițiativelor președintelui României privind 
necesitatea unor măsuri practice de oprire 

a cursei înarmărilor
TOKIO 2 (Agerpres). — La Tokio 

continuă lucrările Conferinței inter
naționale 1984 împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen.

Poziția României, propunerile și 
inițiativele președintelui Nicolae 
Ceausescu privind necesitatea unor 
măsuri practice de oprire a cursei 
înarmărilor, de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, de re
ducere a cheltuielilor militare, de 
promovare a încrederii și colaborării 
între toate statele au fost prezenta
te. în cadrul Comisiei privind pro
blemele dezarmării nucleare, de re
prezentantul tării noastre, acad. 
Radu Voinea.

A fost înfățișată ampla activitate 
în favoarea păcii si dezarmării, pen
tru eliminarea pericolului unui con
flict militar, desfășurată de organi
zațiile din tara noastră, îndeosebi de 
Comitetul National Român „Oame
nii de știință și pacea", condus de 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, de Comitetul National 
Român pentru Apărarea Păcii.

Reprezentantul român;' subliniind 
răspunderea ce revine puterilor nu
cleare. . a arătat că rproblemele

MOSCOVA

Reuniune a reprezentanților opiniei publice 
din U.R.S.S. și S.U.A.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Parti- 
cipanții la cea de a doua reuniune a 
reprezentanților opiniei publice din 
U.R.S.S. și S.U.A. în problemele 
relațiilor bilaterale și ale dezarmă
rii au adoptat o declarație in care se 
subliniază că, în perioada actuală de 
încordare în relațiile sovieto-ameri- 
cane, sînt deosebit de importante ex
tinderea contactelor si dialogul

japonia: „Omenirea trebuie să tacă totul pentru ca 
tragediile de la Hiroshima și Nagasaki 

să nu se mai repete niciodată!"
în condițiile actuale, cind ome

nirea se află în fața celei mai 
grave primejdii din istoria sa, ca 
urmare a intensificării cursei înar
mărilor, in primul rînd nucleare, și 
a pericolului declanșării unui con
flict pustiitor — apropiata comemo
rare, la 6 și 9 august, a evenimen
telor dramatice din 1945 de la Hi
roshima și Nagasaki și manifestă
rile organizate cu acest prilej in 
Japonia, ca și în alte țări ale lumii, 
îmbracă o semnificație și amploare 
deosebite. Ele se integrează nemijlo
cit uriașei mișcări pentru pace ce se 
desfășoară pe toate meridianele glo
bului, la care participă cele mai 
largi și diverse forțe social-politice, 
hotărîte să facă totul pentru ca pla
neta noastră să fie eliberată de coș
marul nuclear.

„Este de datoria noastră 
să spunem adevărul Expri‘ 
mînd o poziție larg împărtășită de 
populația niponă, ca și de populația 
celorlalte țări ale lumii, în declara
ția adoptată recent de reuniunea des
fășurată la Tokio a reprezentanți
lor principalelor organizații antirăz
boinice din Japonia se spune : „Noi, 
care am trăit de două ori coșmarul 
atomic, considerăm că este de dato
ria noastră să spunem tuturor ade
vărul, pentru ca omenirea să înțe
leagă că dacă se dorește ca pe pla
neta noastră să mai existe oameni, 
armele nucleare trebuie să fie lichi
date. Și acest lucru trebuie făcut 
acum, vî”ă nu este prea tîrziu. Hi
roshima și Nagasaki nu trebuie să se 
mai repete !“. în declarație se ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
noua escaladare a cursei înarmărilor 
și sporirea cheltuielilor militare, 
cerîndu-se organizarea unor și mai 
ample acțiuni de masă pentru dezar
mare, pace și înțelegere internațio
nală. Totodată, pornindu-se de la 

dezvoltării relațiilor de colaborare 
ne multiple planuri intre Partidele 
și guvernele din cele două țări, între 
poporul român și poporul congolez.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președin
tele Denis Sassou Nguesso a tova
rășului Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv . al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, care a 
reprezentat Partidul Comunist Ro
mân la lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Congolez al 
Muncii.

★
Tovarășul Miu Dobrescu a avut 

întrevederi cu tovarășii Marius 
Mouambenga. ministrul agriculturii, 
și Henri Djombo. ministrul apelor și 
pădurilor. Cu acest prilej au fost 
discutate posibilitățile de intensifi
care a cooperării economice româno- 
congoleze în domeniile agriculturii și 
forestier.

dezarmării pot fi rezolvate numai cu 
participarea tuturor statelor.

★
în prima zi a dezbaterilor, majo

ritatea covirșitoare a vorbitorilor au 
cerut încetarea cursei înarmărilor. în 
primul rînd a înarmărilor nucleare, 
precum si intensificarea eforturiloi- 
tuturor oamenilor iubitori de pace 
din întreaga lume in vederea apără
rii păcii.

Cursa înarmărilor, care acționează 
împotriva aspirațiilor tuturor po
poarelor de a preveni un război nu
clear si de a aboli armele nucleare 
— a arătat Kiichiro Onodera, mem
bru al Comitetului de organizare a 
reuniunii — s-a intensificat în anul 
care a trecut de la conferința pre
cedentă. Acum însă popoarele au 
devenit si mai conștiente de perico
lul unui război mondial, iar mișca
rea pentru pace s-a amplificat, cu- 
prinzînd pături tot mai largi ale o- 
piniei publice și devenind tot mai 
profundă. El a chemat la întărirea 
acțiunilor de cooperare între mișcă
rile. de luptă pentru pace din în
treaga lume pentru prevenirea răz
boiului nuclear, si apărarea existen
tei omenirii.

serios pentru creșterea încrederii re
ciproce in rîndurile opiniei publice 
din U.R.S.S. și S.U.A., relatează 
agenția T.A.S.S.

în declarație se arată că reuniu
nea a prilejuit dezbaterea unor pro
bleme legate de necesitatea adoptă
rii de măsuri grabnice pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru asi
gurarea securității și păcii.

constatarea că informarea temeinică 
asupra acuității primejdiei nucleare 
constituie un factor esențial pentru 
ca opinia publică, popoarele să ac
ționeze, in cunoștință de cauză, îm
potriva înlăturării ei, s-a hotărît or
ganizarea unor expoziții și tipărirea 
unor lucrări care, folosind datele 
oficiale existente, cercetările oame
nilor de știință și mărturiile supra
viețuitorilor de la Hiroshima și Na
gasaki, să dezvăluie adevărul despre 
consecințele bombardamentelor ato
mice din 1945.

Iar aceste consecințe sînt înspăi- 
mîntătoare :

• Sub incidența bombei atomi
ce si în cele trei luni care au ur
mat au pierit la Hiroshima 130 000 
locuitori, iar la Nagasaki 70 000
• Din rîndul celor 350 000 su

praviețuitori, ca urmare a radia
țiilor, arsurilor, șocului, infirmită
ților suferite, leucemiei și canceru
lui, au dispărut, în perioada sep
tembrie 1945—august 1982, alte 
86 000 persoane

• Din august 1983 pînă Ia mij
locul lunii iulie 1984 la Hiroshima 
au încetat din viață alți 3 702 locui
tori, care au avut de suferit, in
tr-un fel sau altul, de pe urma 
bombardamentului

• La Școala de medicină din 
Nagasaki s-a precizat că urmele 
contaminării radioactive se vor 
păstra in orașul nipon încă 24 360 
de ani.

„Să acționăm pînă nu 
este prea tîrziu I". ”La Hiroshi- 
ma și Nagasaki — arată una din 
broșurile publicate în Japonia — 
s-a produs, totuși, un dezastru limi
tat.. în ciuda grozăviilor de apoca
lips și a consecințelor in timp a 
celor două bombardamente din 1945,

Imperativul diminuării datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare

— evidențiat la lucrările Conferinței generale a O.N.U.D.I.
VIENA 2 (Agerpres). — La Viena 

au început joi lucrările celei de-a 
patra Conferințe generale , a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare , Industrială (O.N.U.D.I.). la 
care participă delegați din cele 
aproape 140 de state membre. între 
care și România.

Agenda conferinței cuprinde o 
gamă largă de probleme ale coope
rării industriale și tehnico-științifice 
dintre state, o atenție specială ur- 
mind să fie acordată situației și ne
voilor tarilor în curs de dezvoltare, 
în vederea realizării progresului in
dustrial al acestora, prin interme
diul transferului de tehnologie, lan
sării unor programe de pregătire de 
cadre și sporirii asistenței pentru 
dezvoltare. Un loc aparte . în cadrul 
dezbaterilor, care vor dura pînă la 
18 august, va fi rezervat diferitelor 
aspecte ale problematicii datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dezvol
tare, al căror volum s-a ridicat in 
1983, potrivit unor statistici ale 
O.N.U.D.I., la 800 miliarde dolari.

Dealtfel, acestea au fost și aspec
tele pe care le-au abordat, in dis
cursurile de deschidere, președintele 
federal al Austriei, Rudolf Kirchsch- 
laeger, directorul executiv al 
O.N.U.D.I., Abd-El Rahman Khane.

Economia canadiana resimte efectele 
negative ale dobînziîor ridicate
Concluziile unui institut

OTTAWA 2 (Agerpres). — Ratele 
ridicate ale dobînziîor americane au 
efecte negative profunde asupra, 
economiei canadiene.■ generînd feno
mene recesioniste, o agravare a so-

In sprijinul independenței 
Namibiei

HARARE 2 (Agerpres). — Situația 
încordată care s-a creat în Africa 
australă este rezultatul politicii agre
sive a regimului rasist din R.S.A. — 
a declarat Robert Mugabe, primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
inaugurînd, Ia Harare, lucrările celei 
de-a 15-a Conferințe regionale afri
cane a asociațiilor parlamentare de 
prietenie. Africa liberă și întreaga 
omenire progresistă — a subliniat el 
— sînt indignate de ocuparea ilegală 
a Namibiei de către trupele regimu
lui de apartheid. R.S.A. — a adăugat 
vorbitorul — ignoră cu cinism rezo
luțiile O.N.U., ale Organizației Uni
tății Africane, ale mișcării de neali
niere in problema namibiană.

Conducătorul delegației Zambiei a 
subliniat, la rîndul său, că situația 
din Namibia, unde stăpinesc ocupan- 
ții rasiști, amenință, securitatea și 
stabilitatea în zonă. Soluționarea pro
blemei namibiene — a continuat el — 
este posibilă numai prin lichidarea 
rinduielilor coloniale rasiste.

Reprezentantul statului Lesotho a 
arătat că libertatea și independența 
reprezintă drepturi legitime și inalie
nabile ale poporului namibian și a 
chemat comunitatea internațională 
să-și intensifice sprijinul pentru 
lupta justă a poporului Namibiei.

Miniștrii de externe din tarile afri
cane de limbă portugheză urmează 
să se reunească. între'4 și 8 august, 
la Bissau, pentru a examina evolu
ția situației politice din sudul Africii 
și perspectivele ei. transmite agen
ția Taniug- Vor lua parte la reu
niune reprezentanți din Angola. Mo- 
zambic. Capul Verde. Sao Tome și 
Principe, precum și din țara-gazdă.

o parte din populație a putut fi sal
vată, iar cele două orașe au fost re
construite. Dar nu poate fi ignorat 
nici un moment faptul că in cazul 
unui conflict nuclear, purtat cu actua
la tehnică de luptă, distrugerile ar fi 
incalculabile, însăși viața pe Pămint 
'ar fi pusă sub semnul întrebării".

în cele aproape patru decenii care 
s-au scurs de atunci s-au produs 
arme nucleare a căror capacitate de 
exterminare și distrugere și ale că
ror efecte biologice ar depăși la pro
porții de neînchipuit tot ceea ce s-a 
întâmplat la Hiroshima și Nagasaki. 
Datele existente nu mai necesită nici 
un fel de comentarii :

• în arsenalele statelor se află 
în prezent circa 60 000 de arme nu
cleare, fiecare din ele întrecind de 
multe ori puterea bombei lansate 
asupra Hiroshimei (există bombe 
cu o forță distructivă de 1 000 de 
ori superioară)

• Folosirea acestor arme. în ca
zul unui conflict, ar putea ucide 
300 miliarde de oameni (Terra 
avînd doar ceva mai mult de 4,6 
miliarde locuitori)

• Dacă prima bombă atomică a 
distrus circa două treimi din clă
dirile Hiroshimei, acum numai o 
salvă de rachete de pe un subma
rin nuclear poate transforma un 
continent întreg intr-un deșert ra
dioactiv.
Compania de televiziune japoneză 

„N.H.K." a realizat un film documen
tar intitulat „Holocaustul nuclear — 
o previziune științifică", ce urmează 
să fie prezentat pe micile ecrane din 
Japonia în zilele de 5 și 6 august. 
Filmul dezvăluie consecințele deto
nării unei bombe atomice de o me
gatons asupra orașului Tokio. Luînd 
ca epicentru al exploziei cunoscutul 
„Tokyo1 Tower", din zona centrală 
a capitalei nipone, se relevă că a- 
proximativ 300 000 de persoane afla
te pe o rază de 2 000 metri ar pieri 

și secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar. Șeful statu
lui austriac a declarat că problema 
datoriilor externe reclamă o acțiune 
pozitivă și concertată și o nouă 
abordare, motivată de avantajul re
ciproc și întemeiată pe echitate și 
justiție. El a criticat. sever măsurile 
protecționiste. restrictive și lipsite 
de perspectivă impuse de unele țări 
industrializate.

Abordînd problema datoriilor ex
terne, Abd-El Rahman Khane a 
subliniat necesitatea creării unor 
condiții concrete care să. faciliteze 
rambursarea creditelor și a găsirii 
unei soluții adecvate la această pro
blemă.

Secretarul general al O.N.U. a 
atras, la rîndul său, atenția asupra 
imperativului diminuării poverii da
toriilor externe și eliminării imedia
te a măsurilor protecționiste impuse 
împotriva țărilor in curs de dezvol
tare. El a cerut statelor dezvoltate 
să deschidă mai mult piețele lor în 
favoarea produselor provenind din 
țările lumii a treia. Perez de Cuellar 
a arătat ca „ratele ridicate ale do- 
binzilor și instabilitatea monetară au 
contribuit la crearea actualei situații, 
care dă naștere la îndoieli în legă
tură cu durata redresării economice".

de cercetări din Ottawa
majului si a deficitului bugetar — 
este concluzia pe care o formulează 
un raport alcătuit de prestigiosul 
institut de cercetări din Ottawa 
..Conference Board of Canada". în 
document, care conține si previziuni 
pentru anul 1985, se apreciază că din 
cauza menținerii ratei dobînziîor la 
nivel înalt practicate de. băncile 
americane este de așteptat în anul 
viitor o nouă scădere a produsului 
national al Canadei. Din aceeași 
cauză, șomajul va urca de la nivelul 
actual, de 11.2 la sută din totalul 
populației active, la 12 la sută, iar 
deficitul bugetului federal va ajunge 
la 32,5 miliarde de dolari. Se așteap
tă. de asemenea, noi presiuni infla
ționiste și o nouă diminuare a stan
dardului de viată al populației, in 
special ai păturilor dezavantajate ale 
acesteia.

PREȘEDINTELE ECUADORU
LUI, Osvaldo Hurtado Larrea, s-a 
pronunțat, intr-un discurs rostit 
la Quito, pentru creșterea rolu
lui statului în planificarea dezvol
tării economice a țării — transmite 
agenția ecuadoriană de presă Ecua- 
press. O caracteristică fundamen
tală a administrației de stat actuale 
din Ecuador — a spus el — o repre
zintă conferirea unui roi conducă
tor statului in opera de planificare 
â economiei naționale, in funcție de 
prioritățile și interesele țării.

SECRETARIATUL NAȚIUNILOR 
UNITE a anunțat-că la Conferința 
mondială a populației, care va 
avea loc la Ciudad de Mexico în 
perioada 6—18 august, vor participa 
reprezentanți din T50 de țări. Con
ferința va examina probleme pri
vind realizarea obiectivelor primu
lui Plan mondial de acțiune in do
meniul populației, adoptat in urmă 
cu zece ani, la Conferința de la 
București,

ÎN NICARAGUA s-a, deschis ofi
cial campania electorală in per
spectiva alegerilor generale pro
gramate să se desfășoare la 4 no
iembrie, in vederea desemnării 
Președintelui si vicepreședintelui

instantaneu, iar putini dintre cei 
aflați pe o rază de 15 km ar mai 
supraviețui un timp. Se subliniază 
că. in cazul în care asupra Japoniei 
ar fi detonate 10 megatone. 80 la 
sută din cei aproape 120 milioane de 
japonezi ar pieri, iar restul ar de
veni victimele maladiilor de iradiere.

Sînt motive pentru care. în Japo
nia, ca și pe toate meridianele glo
bului, se intensifică și iau amploare 
acțiunile de luptă pentru pace, pen
tru lichidarea definitivă a tuturor 
armelor nucleare. Sub deviza „AR
MELE NUCLEARE NU TREBUIE 
SĂ AIBĂ LOC PE TERRAS*. în ora
șul Nagoya s-au desfășurat lucrările 
Conferinței naționale a organizațiilor 
de femei din Japonia. Participantele 
au cerut să se întreprindă acțiuni 
hotărîte pentru eliminarea pericolu
lui nuclear și s-au pronunțat pen
tru respectarea strictă a interdicției 
de a se aduce, staționa sau produce 
arme nucleare în Japonia.

„De la orașe denucleari- 
zate la o Japonie liberă de 
arme nucleare !“. Sub aceastâ 
deviză își desfășoară activitatea 
Consiliul de legătură al primarilor 
din orașele și prefecturile nipone 
care s-au declarat zone denucleari- 
zate. într-un document dat publici
tății, consiliul cheamă opinia publi
că niponă la luptă pentru extin
derea zonelor libere de arme nuclea
re, pentru preîntîmpinarea unei con
flagrații mondiale termonucleare. 
Totodată, se relevă că transformarea 
Japoniei într-un teritoriu fără arme 
nucleare reclamă coordonarea și 
unitatea de acțiune a tuturor pârtiei-, 
panților la această mișcare, organi
zarea de mari acțiuni împotriva es
caladării cursei înarmărilor nucleare, 
intensificarea opoziției față de pre
zența arsenalelor nucleare pe terito-

Adunare festivă 
la Skoplie 

cu prilejul împlinirii 
a 40 de ani de la constituirea 

JR.S. Macedonia
BELGRAD 2 (Agerpres). — La 

Skoplie a avut loc o adunare festi
vă pentru marcarea a 40 de ani de 
la constituirea R. S. Macedonia. în 
cadrul acestei manifestări a luat 
cuvîntul președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Veselin Giurano- 
vici, care s-a referit Ia rolul acestei 
republici ca parte integrantă a fe
derației iugoslave, precum și la o se
rie de probleme economice interne
— relatează agenția Taniug.

Sultanatul Brunei va deveni 
al 159-lea membru al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Sultanatul Brunei va fi admis in 
Organizația Națiunilor Unite la 21 
septembrie — devenind cel de-al 
159-lea membru al O.N.U. — ă anun
țat, la New York, un purtător de 
cuvint al Națiunilor Unite.

Admiterea tânărului stat în orga
nizația'mondială a fost recomandată 
Adunării Generale de Consiliul de 
Securitate în luna februarie a.c.. în 
conformitate cu procedura de pri
mire de noi membri în O.N.U.

Situat pe coasta de nord a insulei 
Borneo, cu o suprafață de 5 765 kmp 
și o populație de circa 200 000 de 
locuitori, sultanatul Brunei a devenit 
stat independent la 1 ianuarie 1984, 
după aproape un secol de protectorat 
britanic.

BUENOS AIRES: întrunire latino-americană 
consacrată problemelor alimentare

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Reprezentanții a 20 de țări latino- 
americane s-au reunit, la Buenos 
Aires, in vederea studierii posibilită
ților de aplicare a unei strategii pri
vind securitatea alimentară la nivel 
regional — anunță agenția I.P.S.

La reuniune participă delegați din 
13 țări membre ale Comitetului de 
acțiune asupra securității alimenta
re regionale (C.A.S.A.R.) și. în cali
tate de observatori, reprezentanții 
altor state din regiune care fac parte 
din Sistemul Economic Latino-Ame- 
rican (S.E.L.A.).

^AGENȚIILE DE PRESA
■ pe scurt

republicii. Vor fi aleși, de aseme
nea. membrii Adunării Constituan
te. cape, in următorii,.doi ani. se 
va transforma in putere legislati
vă .supremă — transmite agenția 
I.P.S.

GREVA. Cei aproximativ 1 600 de, 
angajați greci de la bazele și insta
lațiile militare americane de pe te
ritoriul Greciei au anunțat că au 
prelungit pe termen nelimitat greva 
declarată la 3 iulie, fin sprijinul re
vendicărilor lor privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și viață. 
De- asemenea, amintește agenția 
France Presse, greviștii revendică,, 
între altele, 1 aplicarea legislației 
grecești în interiorul bazelor ame
ricane de pe teritoriul țării lor.

SEMINAR. La Havana s-au în
cheiat lucrările celui de-al IX-lea 
Seminar latino-americân și carai- 
bian al ziariștilor, la care au luat

„Să fie inlâturat spectrul distrugerii atomice !" - sub aceasta deviză lă 
Yokosuka s-a desfășurat o amplă demonstrație împotriva' intrării în porturile 

nipone a navelor americane dotate cu arme nucleare

riul țării ca și față de intrarea în 
porturile nipone a navelor americane 
avind la bord rachete „Tomahawk". 
In prezent există în Japonia peste 
100 orașe și localități care s-au de
clarat zone libere de 'arme nucleare, 
intre ele figurină și patru prefecturi 
unde sint dislocate mari baze mili
tare americane.

Partide politice, organizații sindi
cale, de femei și tineret au adoptat 
rezoluții care cheamă Întregul popor 
japonez să vegheze pentru respec
tarea strictă a celor trei principii 
nenucleare amintite mai sus și pre
văzute in Constituție — de a nu pro
duce, a nu achiziționa și a nu intro
duce arme nucleare pe teritoriul ță
rii — să se alăture luptei celorlalte 
popoare ale lumii pentru pace, 
dezarmare, colaborare și înțelegere. 
La rindul lor, oameni de litere și 
artă, medici, profesori universitari, 
savanți au dat publicității declarații 
separate in care se cere ca activi
tatea de cercetare să fie consacra
tă exclusiv unor scopuri pașnice, 
ca știința și tehnologia să contribuie 
la pacea și bunăstarea întregii uma
nități.

Totodată, în numeroase orașe* și 
prefecturi s-au inițiat apeluri che- 
mînd la „eliminarea tuturor armelor 
nucleare și asigurarea păcii mon
diale". „Acestea sint dorințele cele 
mai arzătoare ale poporului 'japonez, 
care a cunoscut urmările catastrofale

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS : Reuniune a Comitetului Central al „Al Fatah"

TUNIS 2 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o reuniune a Comitetului 
Central al „Al Fatah", principala 
componentă a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). In ca
drul reuniunii — a anunțat oficiul de 
presă al O.E.P. — au fost examinați 
pașii întreprinși după încheierea 
acordului' de unitate națională de la 
Aden, semnat la Alger, în contextul 
unității naționale, intre reprezentanți 
ai „Al Fatah", Frontului Popular 
pentru Eliberarea Pplestinei, Frontu
lui Democratic pentru Eliberarea Pa
lestinei, Frontului pentru Eliberarea 
Palestinei și Partidului Comunist 
Palestinian.

Comitetul Central al „Al Fatah" a 
decis constituirea unei delegații care 
să participe la îndeplinirea acestui 
acord, precum și la întîlnirile pregă
titoare de la Alger, în vederea unei 
reuniuni globale palestiniene și ă sta
bilirii datei celei de-a 17-a sesiuni a 
Consiliului Național Palestinian 
(parlamentul).

LIBAN : Examinarea
în zona

BEIRUT 2 (Agerpres). — întrunit 
sub conducerea președintelui Amin 
Gemayel, guvernul libanez de uni
tate națională a hotărît să se re
unească lunea viitoare într-o ședință 
extraordinară, pentru a continua 
examinarea problemei aplicării pla
nului de securitate in zona muntoasă 
— informează agenția M.E.N. Apli
carea planului de securitate în zona 
muntoasă va fi studiată, în prealabil, 
cu Walid Joumblatt, președintele 
Partidului Socialist Progresist, Nabih 
Berri, liderul organizației politico-

Potrivit unor studii elaborate de 
S.E.L.A., 35 la sută din populația
Americii Latine trăia. în 1981. sub 
nivelul „sărăciei critice", in vreme 
ce alte peste 50 milioane de locui
tori ai regiunii nu aveau acces la 
consumul de alimente considerat 
minim pentru asigurarea subzisten
ței. Se estimează, de asemenea, că 
peste 30 milioane de copii din țările 
respective, datorită subnutriției, nu 
ajung să împlinească vîrsta de 5 ani, 
iar alții rămași in viață prezintă 
sechelele subdezvoltării fizice și 
psihice. ‘ 

parte reprezentanta ai mijloacelor 
de informare in masă din 18 state 
ale,regiunii — transmite agenția 
Prensa Latina. Participantii au 
adoptat o Declarație finală in. care 
este evidențiată, intre altele, nece
sitatea reflectării veridice a reali
tății latino-americane si caraibie- 
ne. Totodată, ei și-au exprimat 
sprijinul fată de procesele progre
siste de transformări structurale 
Înnoitoare inițiate in regiune.

COSTA RICA ȘI ORGANIZAȚIA 
INTERNAȚIONALA A MUNCII 
au semnat un acord pentru crearea 
la San Jose a unui Institut regio
nal pentru pregătirea cadrelor pro
fesionale necesare economiilor na
ționale latino-americane — trans
mite agenția costaricană de presă 
S.C.N. In acest scop un grup de ex- 
perți ai O.I.M. vor proceda, în ur
mătoarele zile, la elaborarea:studii
lor necesare pentru inițierea con

ale atacurilor atomice" — se subli
niază intr-un apel al parlamentului 
prefectural din Kanagawa, semnat 
de peste 1,5 milioane locuitori ai 
prefecturii respective.

în întreaga țară s-au făcut ample 
pregătiri pentru ediția din acest an a 
Conferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, 
manifestație care a început miercuri 
și la care participă reprezentanți ai 
unor organizații de luptă pentru pace 
din 37 de țări ale lumii, intre care 
și România. Conferința iși va des
fășura lucrările în cadrul a trei 
etape : la Tokio, Hiroshima și 
Nagasaki, participanții urmind a 
examina diferite aspecte ale în
cetării cursei înarmărilor, ale în
făptuirii dezarmării și preîntâmpi
nării unui eventual conflict nuclear.

Din diverse colțuri ale Japoniei, 
spre Tokio. Hiroshima și Nagasaki 
— locurile de desfășurare a confe
rinței — se îndreaptă în aceste zile 
coloanele a zeci de „marșuri ale 
păcii", care trec prin mii de locali
tăți, unde se desfășoară mari adu
nări și mitinguri populare. La aces
te manifestații, consacrate înfăptui
rii dezarmării, in primul rînd a 
dezarmării nucleare, de la începutul 
lunii iulie. cînd> au fost declanșate, și 
pînă în prezent, au participat milioa
ne de persoane reprezentând toate 
categoriile populației.

Nicolae PLOPEANU

Totodată, a fost examinată situația 
populației palestiniene din teritoriile 
ocupate.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— în perioada 13—18 august, la Tu
nis va avea . loc, sub egida Organi
zației Națiunilor Unite, un seminar 
internațional cu tema „Drepturile 
inalienabile ale poporului palesti
nian" — s-a anunțat la sediul din 
New York al Națiunilor Unite. In 
cadrul seminarului — informează 
Associated Press — vor fi exami
nate diferite aspecte ale problemei 
palestiniene și vor fi reafirmate 
drepturile inalienabile ale poporului 
palestinian la un stat propriu, in
dependent, precum și rolul impor
tant al Națiunilor Unite in promova
rea unei soluții politice pașnice, in 
Orientul Mijlociu, în cadrul căreia 
să-și găsească, materializarea și 
drepturile legitime ale palestinie
nilor.

planului de securitate 
muntoasă
militare șiite Ama], și. reprezentanți 
ai milițiilor creștine și ai armatei 
libaneze.

Proiectul planului de securitate va 
fi prezentat apoi Consiliului de Mi
niștri pentru a fi aprobat și pentru 
a se iniția aplicarea sa — precizează 
agenția M.E.N.

în zona muntoasă, situata Ia sud- 
vest de Beirut ,s-au semnalat, 
miercuri noaptea, schimburi de focuri 
între armată și milițiile druze. Cioc
nirile — declanșate după ce guvernul 
libanez de unitate națională a âminat 
punerea în aplicare a planului de pa
cificare in zonă — au avut loc in ju
rul localității Souq Al-Gharb, la
15 km. de Beirut — menționează 
surse ale securității libaneze, citate 
de agenția Reuter. Schimburi de 
focuri între miliții rivale au avut 
loc, de asemenea, la Tripoli, în nor
dul Libanului.

Vedete militare israeliene au bom
bardat, miercuri seara, tabăra pales
tiniană de la Nahr El-Bared, din 
nordul Libanului — informează surse 
ale securității libaneze, citate de 
agenția Reuter. Atacul a urmat unui 
raid efectuat de mai multe elicop
tere israeliene, care au mitraliat, ta
băra respectivă, situată Ia 18 km nord 
de Tripoli.

în tabăra Nahr El-Bared trăiesc
16 000 de refugiați palestinieni.

strucției și organizarea în viitor a 
activității acestui centru.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
FRANȚEI a adoptat un program 
care are in vedere o mai bună re
glementare a circulației rutiere. 
Printre altele, organelor adminis
trative și poliției li se cere o mai 
mare fermitate in tragerea la răs
pundere penală a șoferilor care 
conduc sub influența, alcoolului, 
celor care depășesc limitele vitezei 
permise sau comit alte abateri de 
la codul rutier. Anul trecut in 
Franța au murit din cauza acciden
telor de automobil peste 121)00 de 
persoane, iar peste 80 000 au fost 
rănite.

COMBATEREA TRAFICANȚI- 
LOR DE DROGURI. Guvernul bo
livian a declarat „zonă militară" 
regiunea tropicală din centrul tă
rii. unde operează organizațiile 
clandestine ale traficanților de 
droguri. în special de cocaină, in
formează din La Paz agenția I.P.S.

POPULAȚIA GHANEI este, po
trivit datelor publicate la Accra de 
Biroul central de statistică, de 
12 205 574 locuitori, La recensămin- 
tul precedent, Ghana avea 8 559 5'13 
locuitori.

ITALIA

Programul guvernamental 
in dezbaterea parlamentului

ROMA 2 (Agerpres). — Guvernul 
italian condus de Betino Craxi 
(P.S.I.) a obținut. în Camera depu- 
taților. votul de încredere la înche
ierea unor dezbateri asupra conclu
ziilor reuniunilor primului ministru 
cu conducerile celor cinci partide 
ale coaliției, consacrate programului 
politic și economic al cabinetului. 
In favoarea programului guverna
mental au votat deputății repre
zentând cele cinci partide ale grupă
rii majoritare — democrat-creștin, 
socialist, socialist-democratic, repu
blican și liberal.

La încheierea dezbaterilor, primul 
ministru a declarat că. pe plan in
tern, programul guvernamental pre
vede. pentru perioada următoare, 
reducerea ratei inflației (de la circa 
15 la sută anul trecut la circa zece 
la sută la sfirșitul lui 1984), dimi
nuarea deficitului bugetar al tării și 
o reformă in domeniul institutional, 
în politica internațională, a arătat 
el. guvernul acționează în favoarea 
păcii, a securității și destinderii, 
pentru continuarea dialogului Est- 
Vest.

MAREA BRITANIE

Se intensifică mișcarea 
revendicativă

LONDRA 2 (Agerpres). — In po
fida presiunilor tot mai puternice, 
minerii britanici, aflati în grevă de 
la 12 martie pentru apărarea locu
rilor de muncă, își intensifică acțiu
nile revendicative — relatează agen
țiile de presă. Greviștii din sudul 
Tării Galilor, care au baricadat și au 
instituit cordoane pe căile de acces 
sure sediul organizației locale a sin
dicatului lor. continuă acțiunile de 
apărare a bunurilor organizației sin
dicale amenințate să fie confiscate 
în baza unei hotărîri judecătorești, 
ca urmare a refuzului de a plăti 
amenda impusă in virtutea legisla
ției antisindicale.

La aceste acțiuni participă dteva 
mii de greviști.
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