
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu pentru ziarul „Le Figaro"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, la Snagov, pe 
Jean Miot. director delegat al coti

dianului francez „Le Figaro", și pe 
Michel Pierre Hamelet, vicepreședin
te al consiliului de administrație, 
consilier permanent al ziarului.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziariștilor francezi.
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în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale 

HĂRNICIA Șl CAPACITATEA CREATOARE 
A OAMENILOR MUNCII - CONSACRATE 
ÎNFLORIRII NECONTENITE A PATRIEI!

Am cinstit întotdeauna marile evenimente din 
viata partidului și a tării printr-un efort 
superior de gindire și acțiune, exprimat 
prin rezultate- tot mai importante in toate 

sectoarele activității economi co-sociale. Acum, cind 
ne mai despart puține zile de cea de-a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă. pretu
tindeni, in fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, in 
institutele de cercetare științifică si inginerie teh
nologică se desfășoară o activitate deosebit de rod
nică. Cu totii, oamenii muncii din tara noastră, ac- 
tionind strins uniți in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sint hotărîți să intîmpine gloriosul jubileu de la 
23 August și -cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R. 
cu succese cit mai mari in îndeplinirea planului 
și angajamentelor pe acest an.

Cu fiecare zi. cronica întrecerii socialiste se îm
bogățește cu noi fapte de muncă, ce se concreti
zează in însemnate sporuri de producție peste 
plan, in livrări suplimentare la export, in creșterea 
mai accentuată a productivității muncii. în asimi
larea de noi produse și tehnologii cu parametri 
superiori, în .însemnate economii de materii prime., 
materiale, energie și combustibil. Ele se regăsesc, 
totodată. în noile obiective de investiții racordate 
la circuitul productiv al economiei naționale, in 
rezultatele obținute de oamenii muncii din agri
cultură în efortul pentru a stringe cît mai re
pede recolta de vară.

Sint fapte de muncă ce ilustrează justețea si 
realismul politicii partidului nostru comunist, ab
negația și elanul revoluționar cu care muncesc 
clasa muncitoare, țărănimea. întregul nostru popor ; 
Bînt fapte de muncă ce pun in lumină, la ade
vărata lor dimensiune, eforturile creatoare ale na
țiunii noastre pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor mobilizatoare stabilite pentru actuala 
etapă de dezvoltare intensivă a economiei națio
nale de Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, pentru traducerea neabătută 
în viață a indicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind realizarea unei calități 
noi, superioare, in întreaga activitate economico- 
socială a țării. Iar aceste uriașe eforturi construc
tive se întemeiază pe înțelegerea clară de întregul 
popor a adevărului fundamental că progresul eco
nomiei naționale si ridicarea continuă a nivelului 
de trai își au izvorul numai în munca noastră me
reu mai rodnică, .tn.ai eficientă. ...

In numai patru decenii, poporul nostru, bazin- 
du-se pe efortul propriu, a reușit să dezvolte pu
ternic economia națională pe baza valorificării su
perioare a resurselor naturale, a resurselor mate
riale acumulate și a potențialului creativ al 
națiunii. Pe această cale a fost posibil să se reali
zeze o economie modernă și armonios structurată, 
'bazată pe o industrie puternică, dotată la nivelul 
tehnicii mondiale, pe o agricultură intensivă si de 
înalt randament. Și toate mărețele realizări din 
tara noastră in dezvoltarea forțelor de proddctie, 
amplasate rational in' toate județele. în crearea 
unei industrii puternice, moderne si a unei agri
culturi avansate, in creșterea avuției naționale. în 
ridicarea gradului de civilizație și bunăstare ma
terială si spirituală a oamenilor muncii se dato- 
resc muncii harnice, eroice a întregului popor, 
care înfăptuiește neabătut politica științifică, clar
văzătoare a Partidului Comunist Român.

Cu conștiința de a se ști făuritorii si beneficiarii 
tuturor realizărilor de pină acum, colectivele de 
oameni ai muncii din toate unitățile economice 
sînt hotărite să desfășoare și mai larg întrecerea 
socialistă, să dea tot ce au mai bun ca putere de 
muncă, inițiativă și pricepere pentru a transforma 
perioada care a mai rămas pină la marea noastră 
sărbătoare națională de la 23 August într-o peri
oadă a rezultatelor superioare în producție, pentru 
a înfăptui cu succes planul și angajamentele pe 
acest an hotărîtor al cincinalului.

Sarcinile cantitative și mai ales calitative care 
mai sint de realizat în acest ăn sint deosebit 
de complexe și mobilizatoare. Ele vizează, deopo
trivă. îndeplinirea integrală a planului și angaja
mentelor la producția fizică, la toate sortimen
tele. acordindu-se o atenție deosebită realizării 

I programului energetic și de materii prime ;" în
făptuirea exemplară a planului la export si ini
țierea de noi acțiuni pentru suplimentarea aces
tuia; punerea în funcțiune la termenele stabilite 
a tuturor obiectivelor de investiții planificate să 
producă în acest an; creșterea mai accentuată a 
productivității muncii pe baza perfecționării or
ganizării producției și a muncii, modernizării pro
ceselor de fabricație, folosirii depline a forței de 
muncă, a piașinilor și instalațiilor, ridicării gra
dului de calificare a personalului muncitor: îm
bunătățirea continuă a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea mai substanțială a con
sumurilor de materii prime, materiale, energie și 
combustibili și valorificarea superioară a acesto
ra; sporirea gradului de recuperare, și refolosire 
a materialelor și subansamblelor.

Toate aceste sarcini de maximă importantă ale 
planului pe acest an se circumscriu interesului ge
neral major pe care îl avem cu toții de a asigura 
sporirea mai rapidă a avuției tării și a venitului 
național și, pe această temelie solidă, crearea de 
resurse tot mai mari pentru progresul economiei 
naționale, pentru dezvoltarea forțelor de produc
ție și ridicarea bunăstării întregului popor. Toc
mai de aceea, in spiritul exigențelor și sarcinilor 
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 27 iunie, al cerințelor im
puse de aplicarea fermă a principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare, întreaga muncă organizatorică și poli- 
tico-educativă desfășurată de organele șt organi
zațiile de partid trebuie să fie orientată spre mo
bilizarea puternică a energiilor creatoare ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor muncii în ve
derea realizării exemplare, la toți indicatorii, a 
planului și a angajamentelor asumate pe acest an.

Desfășurată în întîmpinarea gloriosului jubileu 
de la 23 August și a Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., sub semnul înaltelor exigente formulate de 
conducerea partidului, întrecerea socialistă își va 
dovedi, cu certitudine, marea sa forță de mobi
lizare a capacităților creatoare, a spiritului de ini
țiativă și gospodăresc al tuturor celor ce muncesc 
pentru ridicarea pe un plan calitativ superior a 
întregii activități economice. Răspunzind prin 
fapte îndemnurilor insufletitoare ale secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a se acționa cu toată răspunderea și fermita
tea în vederea realizării exemplare a sarcinilor 
economice din acest an hotărîtor al cincinalului, 
să acționăm cu abnegație, cu înaltă răspundere 
muncitorească, patriotică pentru ca întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 August și a înaltu
lui forum al comuniștilor să înregistreze un tot 
mai puternic avînt, în interesul înfloririi continue 
și prosperității patriei noastre socialiste!

Ilie ȘTEFAN

LA ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" BUCUREȘTI

Produse de înalt nivel tehnic, 
competitive pe piața externă

Foto : Sandu Cristian

I

In aceste zile, oamenii 
muncii de la întreprin
derea „Vulcan" din Capi-Ut'lUd ,, V-UlUtH” U1U t--ci.pi-
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a industriei " noastre’ con
structoare de mașini, în
scriu in cronica întrecerii 
socialiste noi și remarcabi
le realizări in producție. ,

— In prezent avem in 
fabricație o gamă largă de 
produse, intens solicitate 
de beneficiarii interni și 
partenerii externi — ne 
spune tovarășul Bogdan 
Alexandru, inginer-șef cu 
pregătirea fabricației. Acti
vitatea bine organizată din 
aceste zile, munca plină de 
abnegație a întregului co
lectiv dau certitudinea că 
fiecare din aceste produse 
va fi realizat și livrat la 
termen și chiar în avans.

Punctul „fierbinte" al ac
tivității productive 11 con-

stituie in aceste zile execu
ția unităților de pompare 
destinate exportului. îm
preună. cu .inginerul Ion 
Crețu, șeful atelierului de 
proiectare tehnologii unități 
de pompare, ne oprim in 
sectorul de montaj din sec
ția a Ii-a. Mai exact, in 
atelierul de mecanică grea, 
în prezent, aici se depun 
eforturi stăruitoare pentru 
finalizarea unui lot de uni
tăți de pompaj cu ramă 
lărgită. Este vorba de o co
mandă suplimentară din 
partea unei firme din 
S.U.A.

Ne interesăm îndeaproa
pe de aceste produse. 
Aflăm că unitățile de pom
paj cu ramă lărgită sînt 
construite după o soluție 
exclusiv românească. Ele 
se caracterizează prin vi
teze sporite de lucru șî o 
contrabalansare mai mare.

.fapt care asigură creșterea 
adincimii de extracție sau 
a debitului, la aceeași adin- 
cime, De asemepea, acestea,, 
sint' prevăzute cu 6 ramă' 
de bază portabilă lărgită cu 
două lonjeroane, eli.minin- 
du-se, prin această soluție, 
fundația din beton. Tocmai 
aceste elemente, care defi
nesc înaltii parametri teh- 
nico-funcționali și de fia
bilitate ai unităților de 
pompaj cu marca „Vulcan", 
au determinat . partenerul 
extern să solicite întreprin
derii bucureștene o coman
dă suplimentară. Munci
torii și specialiștii între
prinderii sînt hotărîți să 
realizeze și să livreze par
tenerului extern cu o lună 
mai devreme întregul lot 
de produse. în fotografie : 
un instantaneu din secția 
a Il-a de producție.
(Gheorghe Ionită).
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SUB STINDARDUL PARTIDULUI

SATUL ROMÂNESC 
sub semnul împlinirilor socialiste, 

al modernizării și înfloririi continue
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• Irigarea culturilor — oriunde plantele 
au nevoie de apă

CLASA MUNCITOARE
- clasa conducătoare a societății noastre, 
torța socială hotărîtoare a progresului 

multilateral al patriei

Clasa conducătoare a societății noastre și-a îndeplinit și își în
deplinește cu cinste misiunea isto rică, asigurînd în unitate cu țără
nimea, intelectualitatea și celelalte categorii sociale, sub conducerea 
partidului nostru comunist, mersul ferm înainte al patriei noastre 
pe căile progresului și civilizației.

NICOLAE CEAUȘESCU
Partidul Comunist Român, secre

tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui activitate crea
toare sint strins legate toate marile 
transformări revoluționare din socie
tatea românească contemporană, a- 
cordă o însemnătate deosebită afir
mării rolului conducător al clasei 
muncitoare in întreaga operă de 
construire a socialismului și comu
nismului în România. Este în firea 
lucrurilor ca rolul hotărîtor in viața 
economico-socială a tării să revină 
clasei muncitoare — principalul pro
ducător al mijloacelor de producție 
— de ale cărei realizări depind, in 
cea mai mare măsură, atît desfășu
rarea celorlalte activități, cit și asi
gurarea progresului general al socie
tății.

Contribuția esențială pe care o 
are clasa noastră muncitoare la dez
voltarea forțelor de producție, supe
rioritatea concepției sale despre lume 
și societate, nivelul înalt al conștiin
ței membrilor săi, spiritul de orga
nizare și disciplina ce o animă fac 
ca și în prezent întărirea continuă 
a rolului său conducător să repre
zinte o cerință legică a dezvoltării 
sociale, condiția esențială a progresu
lui continuu economico-social al 
României, a înaintării neabătute pe 
calea socialismului și comunismului.

Este un merit deosebit al partidu
lui nostru, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a fi soluționat în mod creator pro
blemele întăririi și perfecționării a- 
cestui rol. pe baza analizei condiții
lor concrete, a cerințelor fiecărei 
etape de dezvoltare, de a fi înarmat 
clasa muncitoare cu cunoașterea a- 
cestor cerințe, astfel ca ea să-și în
deplinească in mod conștient, în de
plină cunoștință de cauză, inalta mi
siune ce-i revine in societate. în 
mod deosebit se distinge, in această 
privință, perioada inaugurată de 
■Congresul 'al' IX-lea al partidului, 
perioada in care, din inițiativa și cu 
contribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost adoptate 
multiple măsuri de natură politică 
și organizatorică menite să asigure 
întărirea rolului clasei muncitoare 
de clasă socială conducătoare.

Angajată plenar în transformarea 
revoluționară a societății românești, 
clasa muncitoare s-a transformat ea 
însăși, modificindu-și structura, mo- 
delindu-și natura socială și fiziono
mia spirituală, in raport cu noile 
realități, cu cerințele noii etape de

dezvoltare a țării. Mutațiile care s-au 
produs și se mai produc în cadrul ei 
au întărit și mai mult rolul său de 
forță socială conducătoare a societă
ții, de principal creator de valori 
materiale. Ansamblul schimbărilor 
care s-au produs în cadrul structurii 
clasei muncitoare — și oare au ge
neralizat treptat ’ condițiile sale de 
viață și de muncă pe scara întregii 
societăți. — exprimă îmbinarea sar
cinilor specifice industrializării so
cialiste a tării, ale înfăptuirii noii

revoluții agrare și ale formării omu
lui nou cu exigențele asimilării cu
ceririlor revoluției știintifico-tehnice 
în economia națională, în organizarea 
și conducerea științifică a societății. 
Calitățile noi ale clasei muncitoare 
se materializează în noul său com
portament in producție, in viața po
litică și socială, in modul în care1 
influențează gîndirea, conștiința, ati
tudinea țărănimii, intelectualității si 
celorlalte categorii sociale.

în etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, clasa mun
citoare se afirmă la un nivel su
perior ca forță motrice fundamenta
lă a progresului continuu al noii 
orînduiri, iar acțiunea sa în viața 
economică, socială, politică și cultu
rală devine din ce in ce mai com
plexă. Schimbările cantitative înre
gistrate de către aceasta își găsesc 
expresia in creșterea rîndurilor sale, 
ceea ce demonstrează că și numeric 
ea este cea mai puternică, principala 
clasă a societății românești. Astfel, 
numărul total al muncitorilor a cres
cut de la 1 222 900 persoane în 1950 
la 3 109 900 in 1965, ajungind la 
6 026 500 persoane in 1982. Dacă pon
derea muncitorimii în. totalul popu
lației ocupate reprezenta 13,7 la sută 
în 1948, aceasta s-a ridicat la peste 
57 la sută în 1980.

Creșterea rîndurilor clasei munci
toare, consecință directă a dezvoltă
rii și modernizării economiei națio
nale, s-a realizat cu precădere prin 
amplificarea și diversificarea indus
triei, a ramurilor prioritare, hotărî
toare, de înaltă tehnicitate, cum sînt 
construcțiile de mașini, industria chi
mică, electronica și electrotehnica. 
Totodată, a avut loc schimbarea re
partizării pe ramuri și in profil te
ritorial a clasei muncitoare, ceea ce 
asigură prezenta unor importante 
detașamente ale șale în toate zonele 
tării. A crescut numărul muncitori
lor in toate județele, dar mai ales în 
cele 'rămase cindva în urmă din 
punct de vedere industrial.

Sporirea însemnată a numărului 
muncitorilor din agricultură, care a 
ajuns la 460 900 persoane la sfîrșitul 
anului 1982, exercită o importantă 
influență asupra dezvoltării econo
mice, sociale, politice, ideologice, 
spirituale, morale a satelor patriei, 
întărind alianța muncitoresc-țără- 
nească, sporind rolul conducător al 
clasei muncitoare ca nucleu al siste
mului actual al claselor și catego
riilor sociale.

Dezvoltarea economiei în condiții
le sporirii gradului de complexitate 
a producției, ale extinderii mecani
zării, automatizării și cibernetizării, 
ale luptei pentru o calitate și o efi
cientă superioare a determinat 
profunde schimbări în structura so- 
cio-profesională a clasei muncitoare, 
în sensul diversificării profesiunilor 
și apariției altora noi — bazate pe 
tehnica avansată, ridicării nivelului 
calificării profesionale și tehnice, al 
pregătirii politico-ideologice și lăr
girii orizontului de cultură generală.

In această direcție, un rol impor
tant l-a avut și il are ansamblul de 
măsuri adoptate de partid în ve- 
derea intensificării activității de ri- ' 
dicare a calificării tehnico-profesio- 
nale a muncitorilor, organizării unor 
cursuri de perfecționare a pregătirii 
și reciclare a cadrelor tehnice, extind 
derii învățămîntului mediu profesio
nal, industrial și agricol, perfecțio
nării invătămîntului seral și fără 
frecvență, integrării învățămîntului 
cu cercetarea științifică și producția. 
Nivelul sporit de calificare al mun-

Prof univ. dr. Ilie VĂDUVĂ
(Continuare în pag. a IV-a)

PRAHOVA: O producție 
suplimentară 

de peste un miliard lei
Oamenii muncii din unitățile 

industriale ale județului Praho
va raportează acum, in pragul 
marii noastre sărbători naționa
le de la 23 August, noi si im
portante succese în producție. 
Astfel, ei au reușit, in perioada 
care a trecut de Ia începutul 
anului, să depășească sarcina 
planificată de creștere a pro
ductivității calculată pe baza 
producției-marfă cu 5 062 lei 
pe fiecare, muncitor. Pe baza 
acestei creșteri, oamenii muncii 
din industria județului au reali
zat, suplimentar față de preve
derile planului, o producție- 
marfă în valoare de peste un 
miliard lei. concretizată in în
semnate cantități de cărbune 
energetic, utilaj minier și teh
nologic, produse petroliere și 
petrochimice, masini-unelte s.a. 
(Constantin Căpraru, corespon
dentul „Scînteii").

Cu fața spre lume

Pretutindeni, forțele din agricultură — 
puternic angajate la lucrările de sezon!
PRIORITĂȚI ALE ACESTOR ZILE:
© încheierea neîntîrziată a secerișului 

griului în județele din Transilvania și Mol
dova

• Recoltarea mazârii pentru boabe, fa
solei, inului pentru ulei și pentru fibră

• Culesul legumelor și fructelor de sezon 
și livrarea lor ritmică pe piețe și la fabri
cile de conserve

® Stringerea grabnică, depozitarea și 
buna conservare a resurselor de furaje

© îngrijirea în bune condiții a culturilor 
succesive

O Efectuarea in ritm mai intens a arătu
rilor de vară

ln lumea contem
porană. străbătută de 
fundamentale procese 
de innolre și de mari 
frămintări politice și 
sociale, preocupată de 
căile dezvoltării ei 
viitoare, cultura cu
noaște, ea însăși, mari 
mutații, caută' soluții 
pentru a consolida, 
prin mijloace specifi
ce, încrederea omului 
în propriile forțe, pen
tru a lovi in barierele 
ce mai separă colecti
vitățile umane și indi
vizii. Precum se știe, 
întotdeauna marea 
cultură umanistă a 
constituit un factor 
important de cunoaș
tere și apropiere in
tre popoare, de conso
lidare a unui climat 
de încredere și coope
rare. Așa cum sub
linia secretarul gene
ral al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „progresul 
culturii socialiste se 
bazează pe cunoaș
terea și însușirea a tot 
ce are mai înaintat 
arta și cultura mon
dială, pe dezvoltarea 
largă a schimbului de 
valori spirituale între 
popoare".

In lumea contem
porană cultura tinde 
să devină tot mai mult 
un factor activ, stimu
lator, pentru ridicarea 
și modelarea condiției 
umane, căutînd să 
ofere, prin expresivi
tatea artelor, modele 
de comportament, va
lori etice, politice, fi
lozofice generatoare 
de elanuri construc
tive. In evoluția de 
secole a poporului ro
man, împlinirile și 
aspirațiile, luptele și 
încercările de tot fe
lul au cizelat, fără 
încetare, spiritualita
tea imensei sale fiin
țe colective, ridicind 
nenumărate monu
mente, „mai durabile 
decit bronzul", ale 
unei culturi totdeauna 
umaniste, cu fața spre 
lume, cu timbru și re
zonanțe specifice, cu 
culori și ritmuri dove
ditoare ale unei ex
cepționale originali
tăți. Cei patruzeci de

anî care au trecut de 
la istoricul act de la 
23 August 1944, ani de 
transformări și înnoiri 
fundamentale, au ofe
rit culturii românești 
o largă deschidere 
spre destinatarul ei de 
drept, poporul munci
tor,' au creat nenumă
rate punți între crea
tori și mase, intre ar
tist și cei care aspiră 
să se bucure de lumi
nile artei. Trebuie a- 
firmat, in același timp, 
că toate aceste înnoiri 
și transformări s-au 
petrecut pe fondul

ÎNSEMNĂRI
de Alexandru 

BĂLĂCI

ducerii mai departe a 
celor mai inalte tradi
ții, a vocației civice, 
active, a culturii ro
mânești.

S-au impus, in fața 
lumii întregi, drept 
puternice trăsături ca
racteristice ale acestei 
culturi, fundamentele 
raționale ale umanis
mului latin altoite pe 
voința de libertate și 
mândrie, niciodată in- 
frînte, ale popoarelor 
Traciei, ridicate de 
istorie între cele mai 
dinamice și inteligente 
populații ale mile
niilor trecute. Cultura 
poporului român ge
nerată de , asemenea 
adinei izvoare. sub 
semnul luptelor date in 
permanență împotriva 
vitregiei timpurilor, 
și-a consolidat indes
tructibila sa temelie 
prin umanismul și 
luminatul ei patrio
tism. De la îndepărta
tele sale origini și 
pină în contempora
neitate, cultura, arta 
românească se carac
terizează printr-un viu 
sentiment al libertății 
și demnității omului, 
printr-un tenace opti
mism, izvorind din 
încrederea nedezminți
tă în viitor și în trans
formarea condiției

umane. Aceste tră
sături caracteristice, 
operele de cultură și 
artă care le exprimă 
pot interesa și pe al
ții, aducindu-ne astfel, 
o proprie și importan
tă contribuție la îmbo
gățirea tezaurului de\ 
valori al lumii. Cu
noașterea patrimoniu
lui spiritual al fiecărui 
popor se înscrie in
tr-un flux continuu de 
a da și a primi. Nici 
o cultură nu-și poate 
fi suficientă sieși, nu 
se poate izola decît cu 
riscul de a se ofili, de 
a-și tăia punțile de 
comunicare și înțele
gere. Cunoașterea re
ciprocă ă valorilor 
umaniste, specifice 
fiecărui popor, con
stituie o calp sigură' 
de întărire a relațiilor 
de prietenie pe baza 
cunoașterii, o modali
tate de a contribui la 
cauza păcii și a pro
gresului omenirii. Din 
acest unghi de ve
dere, partidul nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se pronun
ță cu hotărire contra 
încercării de poluare 
a vieții spirituale prin 
răspindirea unor pro
ducții care fac apolo
gia forței, a inegalită-, 
ții; a agresiunii și răz
boiului. Așa cum se 
poate afirma și reafir
ma, totdeauna marii 
oameni de cultură, 
scriitorii și artiștii au
tentici au exprimat in 
operele lor realitatea 
vremurilor ai căror, 
martori credincioși au 
fost și, ințelegînd 
profund structurile 
funcției intelectuale, 
educative a artei și 
culturii, au fost alături 
de masele populare pe 
care le-au însuflețit in 
clipele de răscruce, in 
marile lupte pentru li
bertate, alături de alte 
popoare, sub semnul 
păcii și al colaborării 
internaționale.

Intr-o aspirație im
plicită spre universa
litate, cultura contem
porană românească a 
acestor patruzeci de
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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DE UNDE S-A PORNIT....Ce era satul românesc odinioară, în timpul regimului burghezo- moțieresc ? Țărani cu pămînt puțin, sau fără pămînt, nevoiți să lucreze pe moșiile marilor bogătași pentru a-și asigura măcar un minim al mijloacelor de subzistență. 6 făceau cu prețul exploatării, al umilinței. Stare de lucruri exprimată printr-o continuă dezmoștenire a țăranilor de puținul pămînt ce-1 dețineau. în- tr-un singur deceniu (1930—1940), numărul familiilor țărănești rămase fără pămînt a crescut de la 700 000 la 1'000 000. Stare de lucruri exprimată și în înapoierea tehnică a inventarului agricol din dotarea țărănimii. Dar, mai ales, această stare de lucruri era exprimată de modul de viață al țăranului român.
„Alimentația este vicioasă prin 

consumul unilateral de porumb,

adesea stricat, prin Igiena alimen
tară cu totul redusă, cunoscînd 
vara perioade lungi de subnutri
ție — semnala DIMITRIE GUȘTI într-un studiu, pe baza unei analize sociologice întreprinse în 60 de sate.La rîndul lor, ziarele vremii consemnau : „Țăranul român toa
că firul cepei verzi în apă cu oțet 
sau mărunțește foaia lată a dra
gaveiului și fiertura lui acrită o 
mănîncă cu mămăligă. Astfel 
hrănit, pleacă în zorii zilei pe 
cîmpuri, robotește brazdele ca 
să-ncolțească sămînța, chinuiește 
pînă în amurguri pe cîmp. N-are 
în sat spițerie, n-are în apropiere 
un spital, n-are doctor".în urma unui drum întreprins prin țâră, NICOLAE IORGA nota : „Coperișul caselor este mai 
mare decît casa însăși, casa fiind

fără ferești, făcută din lemn pu
tred. Oricine trece prin satele 
noastre, uitîndu-se mai îndea
proape la viața țăranului, la 
aceea de toate zilele, nu la acea 
de duminică, nu este cu putință 
să nu fie puternic impresionat de 
mizeria ei materială. Tabloul e 
sumbru".în completarea acestui tablou, iată cîteva date din statisticile vremii:
• din totalul locuințelor rurale, 

33,8 la sută erau case de lut și 
bordeie, 71,1 Ia sută - acoperite cu 
paie și trestie.

• 95 Ia sută din numărul sate
lor erau lipsite de orice unitate de 
asistență sanitară.

• unități școlare funcționau în 
numai 500 de sate.

— La temelia înfloririi satului, 
creșterea forței sale economice

în anii socialismului, satul românesc a cunos
cut profunde prefaceri înnoitoare, ca rezultat nemij
locit al noilor relații sociale, al puternicei sale dez
voltări economice, al bazei sale materiale

• Cooperativizarea agriculturii a deschis dru
mul muncii libere, al valorificării mai rodnice a pă- 
mîntului, al unei vieți demne și prospere pentru în
treaga țărănime

® Transformarea socialistă a agriculturii, dez
voltarea și modernizarea continuă a bazei sale teh- 
nico-materiale, mecanizarea și chimizarea, aplica
rea cunoștințelor agrozootehnice înaintate, ridica
rea generală culturală au determinat și creșterea 
gradului de civilizație al vieții din mediul rural,

schimbări în fizionomia socială a țărănimii, trans
formarea agriculturii în ramură de bază a economiei

• Astăzi, agricultura nu mai constituie unica 
activitate economică la sate : s-au dezvoltat aici 
numeroase unități industriale, de interes local sau 
chiar republican, unități de construcții și transpor
turi, unități comerciale și de prestări servicii, di
verse alte activități

© Toate aceste prefaceri au determinat o par
ticipare tot mai activă a satului la viața economică 
și socială a țării, permițînd ridicarea gradului ge
neral de civilizație și o schimbare radicală a înfă
țișării localităților rurale, a traiului oamenilor mun
cii de la sate

DOUĂ TREIMI DIN POPULAȚIA SATELOR LOCUIEȘTE AZI 1N CASE NOI

După anul 1950 
s-au construit 

la sate 
FESTE

LOCUINȚE
9

® în țara noastră, satul se dezvoltă edilitar 
într-o concepție unitară, pe baza principiilor 
sistematizării teritoriului și localităților
• Sistematizarea are în vedere îmbinarea 

armonioasă a condițiilor de viață modernă,

civilizată cu specificul economic al localită
ților și cu gospodărirea exemplară a fondu
lui funciar — bun al întregului popor
• Aplicarea programelor de sistematizare 

asigură transformarea comunelor în puter-

Așa arată astăzi centrul comunei Gugești din județul Vrancea

nice centre economico-sociale, creșterea 
gradului de echipare a fiecărei localități cu 
dotări social-culturale și lucrări tehnico-edi- 
litare corespunzător condițiilor vieții civilizate 

© Pentru realizarea unei noi înfățișări a

satelor, în toate județele s-au realizat pro
iecte de locuințe pentru mediul rural, reali
zate la un nivel ridicat de confort, prin îm
binarea elementelor tradiționale cu cele mo
derne

CONDIȚII DE VIAȚĂ - TOT MAI APROPIATE CELOR DE LA ORAȘ
Desfacerile de mărfuri prin comerțul cooperatist • Radioul și televiziunea, lumina 

electrică au pătruns în tot mai multe 
locuințe rurale, apropiind condițiile de 
viață de la sate de cele din oraș

® Toți copiii de vîrstă școlară sînt 
cuprinși în sistemul de învățâmînt, 
care beneficiază de o rețea de peste 
77 000 săli de clasă
• Pentru ocrotirea sănătății locui

torilor din mediul rural funcționează 
circa 3 000 dispensare medicale și 94 
spitale cu peste 7 000 medici și circa 
23 000 cadre medicale medii

@ La sate se desfășoară o bogată 
activitate cultural-educativă. Recenta 
ediție a Festivalului național „Cîntarea 
României" a reunit peste 630 000 de 
artiști amatori și creatori populari din 
mediul rural

® în fiecare comună funcționează 
cel puțin un cămin cultural
• Pe măsura înaintării în procesul 

edificării orînduirii socialiste multila
teral dezvoltate, se șterg, practic, 
deosebirile esențiale privind condițiile 
de viață dintre sat și oraș

Prestările de servicii

O imagine obișnuită în satele noastre : magazinul universal ; cel din 
comuna Lovrin - județul Timiș - constituie un adevărat etalon

Dinamica vînzării bunurilor de folosință 
îndelungata la sate 

APARATE DE RADIO MOBILĂ
1965 =100%

1983 =135%

TELEVIZOARE
1965 =100%

1983 = 196,5 %
FRIGIDERE
1965 =100%

1965=100%
1983 = 298,8 %
ASPIRATOARE 

1965 = 100%
1983 = 334,7%

MAȘINI DE SPĂLAT
RUFE

1965 =100%
1983 = 396,6% O altă realitate a satului contemporan — grădinița de copii. Imagine 

din Biled — județul Timiș
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„Pe drept cuvînt se poate spune că socialismul a schimbat fața așezărilor rurale 

din România, ca a întregii țări, dealtfel. Apropierea condițiilor de viață de la sate 
de cele de la orașe este o cerință fundamentală a făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a creării condițiilor pentru trecerea spre comunism44.

NICOLAE CEAUȘESCUFILE DE ISTORIE

ț 
ț 
ț

23 OCTOMBRIE 1377. Tovarășul Nicoiae Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu participă la tradiționala „Zi a recoltei", cind țara întreagă se bucură de munca harnică a lucrătorilor pămintului, de 
roadele bogate ale acestuia

Noile case aie satului păstrează și duc mai departe, io cotele moder
nității, frumoasele tradiții ale constructorilor țărani. O dovedesc și aceste 

locuințe din comuna Păltinoasa, județul Suceava

Imagine surprinsă de fotoreporter in comuna Valu lui Traian din județul 
Constanța

Dispensarul medical - o prezență de fiecare zl în viața satului, fn fo
tografie, — noul dispensar din comuna Cocora, județul Ialomița

0 NOUĂ STRUCTURĂ SOCIALĂ LA SATE
■ț

• Anii socialismului au produs schimbări profunde în 
compoziția socială a satului românesc. Au fost înlăturate ve
chile clase dominante și exploatarea la sate, a apărut noua 
țărănime cooperatistă, care lucrează în puternicele unități 
socialiste.

* Procesul de modernizare a agriculturii a determinat 
și apariția unor meserii noi la sate: tractoriști, motopompiști, 
mecanizatori etc.

® In satele țării au sporit rîndurile intelectualității, care 
| numără azi mai multe zeci de mii de ingineri, medici, pro- 
I fesori etc.
i

O BIOGRAFIE ce poate fi 
multiplicată la nivelul celor 

2 705 comune ale țării
COMUNA DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA, JUDEȚUL TELEORMAN — IERI Șl AZI

sătenii, corespondentul „Scinteii" privind situația comunei Drăgă- 
in județul Teleorman, Stan gte- 
fan, a reținut următoarele date nești-Vlașca :

Azi, după 40 de ani
• 40 la sută din case sint noi, iar restul renovate și modernizate. 

Au apărut primele blocuri cu 52 de apartamente.
® Comuna este complet electrificată.
• Fiecare familie are aparat de radio.
• Una din două familii are televizor.
® Una din 8 (amili, are frigider.
« 12C de săten, au autoturisme.
® 800 de țărani au in casc telefon (una din 2,7 familii).
• in comună funcționează 2 dispensare, o policlinică eu 6 cabinete 

de specialitate o casă de nașteri (cu 50 de paturi) și o statie de sal
vare - cu un tota’ de 24 medic, și. cadre sanitare medii.

• Reteauo de alimentare cu ape potabilă măsoară 11 kilometri.
® în cele 34 de unități comerciale și prestatoare de servicii, cu o 

suprafață de aproape 4 000 metri pătrați, se oferă anual sătenilor mărfuri 
de aproape 50 milioane lei.

® Comuna dispune de 6 școli generale și un (iceu cu 25 de săli de 
clasă și 5 laboratoare, in care sint cuprinși toți cei 1 400 de copii ai 
sătenilor.

9 Anual, 24 000 de spectatori participa Io manifestările culturale și 
filmele programate la căminul cultural din comuna

• Principalele drumuri ale comunei sint asfaltate, iar celelalte mo
dernizate in cea mai mare parte.

O 14 kilometri de trotuare sint pavate.
• Anual, sătenii cumpără cărți de aproape o jumătate de milion de 

lei. Biblioteca comunală dispune de 30 000 volume.
® 7 din 10 țărani sint abonați la diferite publicații.

Oamenii satelor 
despre viața de azi 

a satelor
Fragmente din scrisori primite la redacție

„Cum e viața azi ?

Priviți-ne comuna!“

O realitate sugestivă : in

Consultând monografia comu
nei, discutind cu primarul loca
lității, tovarășul Petrică. Ivan, cu

Înainte 
de 23 August 

1944
Comuna era neeiectrlficată. Mai 

mult de un sfert, din totalul case
lor erau acoperite cu stuf, iar 90 
la sută dintre ele — alcătuite din 
tindă si cel mult două încăperi.

Comuna avea 93 de fintini pentru 
cele 2 000 de case. Drumurile erau 
pe timp de ploaie pline de noroi, 
incit, așa cum se spune in mono
grafie, „nu puteai umbla deci' in 
cizme dacă le aveai”.

Exista o școală cu 4 săli de clasă 
Și doi învățători. 60 la sută din 
populație era analfabetă, iar restul 
o reprezentau absolvenții învăt.â- 
mintului primar de 4 clase. La 
8 000 de locuitori ai comunei era 
un medic.

Comerțul era reprezentat de 3 
circiumi' și un magazin. Singurele 
bunuri de folosință îndelungată din 
zestrea populației erau 3 biciclete.

....Știu bine ce-a fost viața țăra
nului in trecut, ii păstrez in minte 
pe tata, Trifan Grosu Roman, ucis 
in 1907. ,Știu din copilăria mea ce 
însemna să fii elimini!. de la aceas
ta venind și numele comunei. Dar 
cunosc șt lupta din anii după, 23 
August pentru ca pâmintul să fie 
al celor ce-l muncesc, cunosc cum 
s-au schimbat traiul, felul de a 
munci, uneltele, cunosc mașinile 
noi. recoltele bogate, traiul indes- 
tulat. Eu și cei din leatul meu 
trăim acum bucurii pe care nici 
nu le visau părinții și bunicii noș
tri.

In toamna lui 1968 l-am văzut și 
auzit și eu pe iubitul nostru condu
cător, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
venit in vizită la noi. Ne-a spus 
atunci că in anii viitori comuna 
Flăminzi va arăta cu totul altfel. 
Și așa a fost. In comuna noastră 
oamenii și-au ridicat- sute de case 
noi, avem și numeroase blocuri. 
Iar sătenii vorbesc despre toate 
acestea ca despre propria lor ave
re. Ceva al lor. Și așa' este. Toate 
tint rodul muncii demne, eliberată 
pentru totdeauna de povara exploa
tării. Așa Incit, dacă cineva m-ar 
întreba cum e viata săteanului de 
tzi. -aș răspunde scurt ; priviți-ne 
comuna, care arată ca un oraș !“.
Anica Jam IAN
cooperatoare pasionară din comuna 
Flăminzi. județul botoșani

„Ne-au crescut

un medic revenea la 1 230' locuitori, 
in prezent . avem un medic la 687 locuitori.

Azi, cind spunem In Rgțnănia cu- 
vintul -OM*.  avem in vedere și 
grija pentru sănătatea omului, pen
tru sănătatea și. vigoarea întregului 
nostru popor, preocupare ridicată 
la rang de politică a partidului și 
statului nostru".

Constantin CARANFI.L 
medic in județul Neamț

„Avem datoria

să trimitem orașului

cît mai multe

produse alimentare"

veniturile,

s-a schimbat chipul 
satului"

....Radioul, televizorul', frigiderul 
mobila nouă sint de mult lucruri 
obișnuite prin casele din comuna 
noastră, ca și din celelalte din țară. 
Cu alte cuvinte, orașul pătrunde 
tot mai mult in casele noastre, prin 
tot ce are el mai bun. Iar toate 
acestea sint roade ale muncii celor 
de la orașe. Este deci firesc ca 
și noi, sătenii, să trimitem orașului 
roadele pămintului ce-i sint nece
sare. In cooperativă ne străduim 
să obținem an de an recolte tot 
mai mari de griu, cantități mereu 
sporite de carne, lapte, ouă și ilte 
produse '.estinate rrașului. In afară 
ie .cestea, ivrăm la sondul ie dat 
.urplusul lin șrodusele grădinilor 
de pe lingă gospodăriile proprii, 
de pe suprafețele in, folosință. Eu, 
bunăoară, voi preda anul acesta 
doi tăurași. un porc, 3 000 litri de 
lapte, 12 păsări și 400 ouă. Ca mine 
procedează cei mai mulți consăteni, 
ooțmitid din aceasta ciștiguri foarte 
bune".

asemenea case locuiesc acum urmașii țăranilor din comuna cu numele de tristă amintire - Flăminzi (Botoșanij

„...Noi, urmașii părinților și bu
nicilor care făceau agricultură in 
Bărăgan, dispunem, azi de adevă
rate -herghelii>- de tractoare și ma
șini agricole complexe, de hibrizi 
de mare productivitate. Dar și pro
ducțiile sint altele. Părinții mei 
de-abia adunau 10—15 saci la hec
tarul de porumb și 10—11 saci la 
cel de griu. Astăzi obținem peste 
9 500 kilograme' porumb boabe la 
hectar, 4 000—5 000 kilograme griu, 
3 700 kilograme de. floarea-soarelui. 
Producția de lapte a crescut și ea 
de ia 700—800 de litri in primii ani 
ai cooperativizării la 3 400 litri 
acum. Odată cu creșterea produc
țiilor, au crescut șl veniturile coo
peratorilor, s-a schimbat chipul sa
tului. Iar recoltele sporesc an de 
an, pe măsura priceperii șs hărni
ciei noastre".

Ion SPĂTARELU
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. „Gh. Doja’, 
județul Ialomița

„Dispensare

Gltqor COSTAN 
țaran cooperator din comuna Beliu,
județul /

„Toți

krad

copiii satului -
pe 1băncile școlii"

în fiecare comună"
„...In prezent, în toate comunele 

județului avem dispensare înca
drate cu medici. Dacă in anul 1965

„...In Mahmudia de după război 
analfabetismul ajunsese la peste 
90 la sută.

Azi, copiii noștri, toți copiii sa
tului sint pe băncile școlii. Avem 
o școală modernă cu 12 săli de 
clasă și două laboratoare. In sat 
lucrează 32 cadre didactice cu stu
dii superioare. Recent, in comună 
s-a înființat un liceu cu prima 
treaptă. Așa incit o eventuală mo
nografie a comunei va trebui si 
consemneze, printre altele, și dis
tanța parcursă de ea in numai pa
tru decenii : de la analfabetismul 
aproape total la liceul satului. Nu 
mat vorbesc despre fiii satukii care 
învață la oraș, pe băncile facultă
ților, urmind studii superioare".

Ștefan JLASCU
invățător in comuna Mahmudia, 
județul Tulcea

Pagin realizat*  de Mihat IONESCU
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Pupa încheierea secerișului:MULTE LUCRĂRI AGRICOLE SÎNT1N ACTUALITATE
— BRIGADA „SCÎNTEir TRANSMITE DIN JUDEȚUL GIURGIU =—

Deși In unitățile agricole din județul Giurgiu recoltarea cerealelor pă- 
ioase s-a încheiat, lucrările din cimp continuă cu intensitate. Tovarășul 
Victor Ghidarcea, secretar al comitetului județean de partid, ne spune 
că, la indicația comandamentului județean pentru agricultură, organele 
și organizațiile de partid de la sate au situat in centrul activității lor 
mobilizarea puternică a tuturor forțelor la eliberarea grabnică a terenu
rilor de resturile vegetale, la executarea arăturilor de vară și încheierea 
în cîteva zile a livrării tuturor cantităților de grîu contractate la fondul 
de stat. De asemenea, are loc o amplă acțiune de strîngere și depozitare 
a furajelor, continuă recoltarea și livrarea legumelor. întreținerea cul
turilor succesive și irigațiile. Prezenți în mai multe unități agricole, am 
urmărit modul în care se desfășoară unele acțiuni ce prezintă o im
portantă deosebită atit pentru recolta actuală, cît si pentru cea viitoare.

De pe acum se pregătește 
viitoarea recoltă de cereale păioase

Anul acesta, unitățile agricole din 
județul Giurgiu au obținut o recoltă 
bună de grîu. Este cu atît mal me
ritoriu cu cît această recoltă a fost 
realizată in condiții climatice mai 
puțin favorabile. ..Experiența acestui 
an reprezintă un prețios punct de 
pornire pentru campania lnsămintă- 
rii cerealelor de toamnă — ne spune 
tovarășul Gheorghe Nitu. directorul 
direcției agricole. în timpul scurt ce 
ne-a mai rămas pînă la începerea 
acestora urmărim amplificarea la 
scara intregului județ a experienței 
bune dobindite de unitățile fruntașe, 
precum și adoptarea măsurilor ne
cesare pentru preîntîmpinarea unor 
neajunsuri ce s-au manifestat Cu 
deosebire, acționăm pentru a traduce 
în viată indicațiile date de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizi
telor de lucru întreprinse în județul 
nostru și. mai recent. în județul 
Constanța, privind mărirea densită
ții de plante la metru pătrat o con
diție de mare însemnătate pentru 
sporirea recoltelor la hectar. în acest 
scop, urmărim folosirea numai da 
semințe din soiuri valoroase și din 
categorii biologice superioare, ampla
sarea cerealelor după plante bune 
premergătoare și micșorarea distan
tei între rînduri'‘. Concret, cum se 
materializează aceste măsuri ?

SEMINȚELE. Cooperativa agricolă 
Călugăreni este una din cele mai 
bune unități din județ producătoa
re de semințe de cereale păioase. 
Aici, ca și in celelalte 12 unități a- 
grlcole producătoare de semințe, 
specialiștii direcției agricole identi
fică stocurile de ' semințe existente 
Si calitatea acestora. Este semnifi
cativ faptul că, datorită măsurilor 
întreprinse în toamna trecută privind 
organizarea producerii ■ ’de semin
țe. anul acesta, pe ansamblul jude
țului. ponderea semințelor din în
mulțirea a doua va scădea de la 60 
la sută la mai putin.de 20 la sută,' 
urmînd ca din anul viitor să fie 
folosite numai cele din categorii
le elită și Înmulțirea întîi. ..în 
momentul de fată este în plină 
desfășurare acțiunea de condiționare 
a semințelor — ne spune Ion Sluji
torii, inginerul-șef al C.A.P. Călugă
reni. Am organizat această activita
te în trei schimburi, pentru ca in 
cîteva zile să încheiem condiționarea 
semințelor și să putem trimite pro
bele de laborator pentru determina
rea calității lor". Dealtfel, atit la 
centrul județean de semințe, cît și 
în toate celelalte unități producă
toare. au fost organizate trei schim
buri la selectarea semințelor, exis- 
tînd condiții ca această lucrare să se 
încheie în scurt timp.

AMPLASAREA CULTURILOR PE 
CELE MAI POTRIVITE TERENURI. 
Se știe ce importantă prezintă pen
tru creșterea producției de grîu la 
hectar amplasarea acestei culturi pe 
cele mai potrivite terenuri. Expe
riența a două unități este conclu
dentă în acest sens. Este vorba de 
cooperativele agricole Oinacu și Bra
niștea. din consiliul agroindustrial 
Frățești, care-și dispută de mai mulți 
ani locurile fruntașe la realizarea de 
producții bune. Dealtfel, ele sint

(Urmare din pag. I)
citorilor se reflectă în spiritul in
ventiv. novator, in capacitatea crea
toare de care dau dovadă in înde
plinirea în condiții calitativ superi
oare a sarcinilor de plan, în între
cerea socialistă, in prezent, așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Comitetu
lui Central al P.C.R. din 27 iu
nie 1984, „dispunem de o puterni
că clasă muncitoare, care și-a iusu- 
șit intr-o perioadă relativ scurtă cele 
niai noi cunoștințe profesionale ș> 
tehnice și este astăzi in stare să nii- 
nuia&că in bune condiții mașinile. 
utilajele de înaltă tehnicitate".

In îndeplinirea misiunii sale, o de
osebită importantă are dezvoltarea 
conștiinței socialiste, reflectată in 
spiritul revoluționar, de angajare 
plenară, devotament politic si dă
ruire fată de interesele imediate și 
de perspectivă ale patriei, in consec
venta. dirzenia si fermitatea politică, 
in capacitatea de organizare și con
ducere, in spiritul de unitate și soli
daritate.

Schimbările cantitative si calitative 
intervenite în structura clasei noas
tre muncitoare în ultimii douăzeci 
de ani. care constituie epoca celor 
mai mari realizări din întreaga isto
rie a României, pe care o de
numim cu deosebită mindrie ..Epoca 
Ceaușescu". exercită o inriurire tot 
mai profundă asupra întregii vieți 
social-economice si politice, asigură 
creșterea rolului său conducător in 
societate, sporirea spiritului de răs
pundere; pentru prezentul si viitorul 
națiunii noastre socialiste.

Clasa muncitoare își exercită rolul 
conducător înainte 'de toate prin 
Partidul Comunist Român, forța po
litică conducătoare, centrul vital al 
societății noastre socialiste. Prin con
cepția și politica sa revoluționară, 
precum și prin compoziția sa socială, 
partidul nostru are un caracter de 
clasă, fiind în același timp un partid 
de masă, care acționează pentru afir

singurele unități din județ care au 
trecut ștacheta celor 6 000 kg de grîu 
la hectar.

Președintele uneia din aceste coo
perative agricole ne-a împărtășit 
cîteva din elementele care au con
tribuit la obținerea acestor recolte 
mari. Am retinut in mod deosebit 
preocuparea ce există pentru am
plasarea griului după cele mai bune 
plante premergătoare și pe terenuri 
pregătite exemplar. ..în cadrul aso- 
lamentului — ne spune tovarășul 
Ilic Anculescu, președintele C.A.P. 
Braniștea — avem stabilite solele ce 
le vom cultiva cu grîu. astfel incit 
pe nici o parcelă să nu urmeze grîu 
după grîu mai mult de un an. în 
funcție de aceasta. încă de acum ne 
organizăm munca pentru a recolta 
cu prioritate solele unde vom cultiva 
griul, pentru a avea terenul eliberat 
din timp și pentru a nu intîrzia 
semănatul".

Este un mod judicios de a gîndi și 
de a acționa, care datorită măsurilor 
luate de organele agricole s-a gene
ralizat in tot județul. Se cuvine sub
liniat. în acest contexț. că anul a- 
cesta suprafețele ce se vor semăna 
cu grîu după grîu. numai in anul 
întil. au fost reduse la 20 Ia sută 
din total, cea mai mare parte din 
grîu fiind amplasat după alte 
plante. Mal notăm că întrea
ga suprafață de cereale păioase ce 
se va insămînta din nou cu grîu a 
fost arată și fertilizată, acum exe- 
cutîndu-se lucrările necesare pentru 
menținerea terenului fără buruieni și 
păstrarea umidității din sol.

MICȘORAREA DISTANȚEI ÎNTRE 
RÂNDURILE DE PLANTE. în aceas
tă privință menționăm un singur 
aspect. După încheierea recoltării ce
realelor. în stațiunile Pentru meca
nizarea agriculturii se desfășoară o 
amplă acționa de revizuire a tuturor 
semănătorilor pentru a corespunde 
cerinței de a ae însâminta In rin- 
duri dese.

Satul de vacanța de lingă Constanța
în apropierea plajei de Ia Ma

maia. în cartierul Tomîs-Nord din 
Constanta, mai exact în perimetrul 
cuprins între Marea Neagră. Lacul 
Siutghiol și Lacul Tăbăcăriei, un 
original sat de vacantă a devenit. 
In ultimii ani, un loc de mare 
atracție pentru turiștii aflati pe 
litoral. Satul de vacantă Constanta 
reunește 25 de case construite in 
stilul gospodăriilor țărănești din 
diferite zone ale tării. Fiecare casă 
reprezintă specificul unui județ în 
tot ce are acesta mai caracteristic 
ca stil arhitectonic, elemente deco
rative. artizanat și port popular. 
In majoritatea caselor funcționează 
unităti de alimentație publică. 
Unele case oferă și posibilități de 
cazare. în curind se va da în fo
losință aici și un hotel.

în fotografie : Casa mehedin- 
teană din Satul de vacantă Con
stanta.

marea rolului conducător al clasei 
muncitoare in toate domeniile vieții 
social-economice.

Făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate ridică pe un plan 
superior trăsăturile clasei muncitoa
re. generînd totodată noi fenomene 
și mutații, ca expresie a specificului 
acestei etape in ansamblul procesu-

CLASA MUNCITOARE
- clasa conducătoare a societății noastre, 
forța socială hotărîtoare a progresului 

multilateral al patriei
Iui revoluționar de edificare a socia
lismului in România, realizîndu-se o 
nouă calitate in exercitarea rolului 
său conducător în societate.

Raporturile clasei muncitoare, ca 
forță socială conducătoare, cu cele
lalte clase și categorii sociale se des
fășoară în forme riguros democra
tice. ceea ce asigură întărirea uni
tății tuturor oamenilor muncii, con
sensul national general. Expresia Cea 
mai adecvată a relațiilor sociale noi. 
a poziției clasei muncitoare si a ce
lorlalte categorii de oameni ai mun
cii in tripla lor calitate, de proprie
tari. producători și beneficiari, o con
stituie formele concrete de manifes
tare a democrației muncitorești, so
cialiste. revoluționare. Din această

Reușita culturilor 
de întreținerea

în această vară au fost însămin- 
tate peste 40 000 hectare cu diferite 
culturi succesive. Acum, de strin
gentă actualitate este ca aceste 
culturi să fie întreținute în mod e- 
xemplar, să se execute prașilele me
canice și manuale prevăzute, precum 
și celelalte lucrări, spre a exista ga
ranția că vor fi realizate producțiile 
prevăzute. Dintr-un început, re
marcăm faptul că pretutindeni pe 
unde am trecut culturile semănate 
după orz și grîu au o stare de vege
tație bună.

Primarul comunei Ghimpați. Ște
fan Tone, ne-a condus pe cîteva sole 
cu culturi succesive. „Noi am insă- 
mîntat 2 100 hectare cu diferite plan
te In cultură succesivă — ne spune 
dînsul. Dintre acestea. 700 hectare 
sînt cu porumb pentru boabe, iar 
250 hectare cu legume. Comitetul 
comunal de partid a întreprins o se
rie de măsuri politice și organizato
rice. mobilizind zilnic la prășitul a- 
cestora între 1 000—1 200 de coope
ratori". Despre întreținerea acestor 
culturi ne vorbește si inginerul-șef 
al C.A.P. Ghimpați. Ion Drăgulescu: 
„Acordăm culturilor succesive ace
eași atenție ca și celor in ogor pro
priu — ne spune acesta. Sîntem la

Irigarea — pretutindeni unde plantele 
au nevoie de apă

în acest stadiu, culturile pră
sitoare — porumbul, soia, sfecla de 
zahăr — se află in perioada de 
consum maxim de apă. Cu toate că 
sistemele de irigații din județul 
Giurgiu au fost pregătite să funcțio
neze ireproșabil, la capacitatea ma
ximă. iar unitățile agricole și-au a- 
sigurat forța de muncă necesară pen
tru aplicarea neîntreruptă a udări
lor. totuși, programele săptăminale 
de irigare a culturilor nu se reali
zează cum se cuvine. ..în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Frățești întreaga suprafață este a- 
menajată pentru irigat, dar săptămi- 
nal nu putem face udări decit pe un 
sfert din cit ar fi nevoie — ne saune 
tovarășul Gh. Marlinescu, președin
tele consiliului. Mai mult, cooperati
vele ^agricole Oinacu. Braniștea și 
Gostinu. care au sisteme de aduc- 
tiune a apei prin motopornne. nu le 
pot folosi decît partial". Intr-o si
tuație asemănătoare se află și alte 
unități agricole care au terenuri a- 

perspectivă. autoconducerea muncito
rească și autogestiunea economico- 
financiară se dovedesc a fi formele 
cele mai corespunzătoare, in condi
țiile tării noastre, de afirmare a ro
lului de forță conducătoare in socie
tate a clasei muncitoare, prin care 
se realizează participarea nemijloci
tă și efectivă a tuturor oamenilor 

muncii, a Întregului nostru popor, la 
conducerea societății. Autoconduce
rea muncitorească din România dis
pune de un sistem inedit si cuprin
zător de organisme proprii, atit la 
nivel macroeconomic, prin statuarea 
congreselor oamenilor muncii din in
dustrie. construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor si finanțe, din 
agricultură, din cultură și educație 
socialistă, din învătămînt, prin cre
area organismelor naționale ale aces
tor forumuri democratice. între care 
la loc de frunte se înscrie Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, cît și 
la nivel microeconomic, prin adună
rile generale si consiliile oamenilor 
muncii din unitățile socialiste.

Partidul Comunist Român actio- 

succesive depinde 
lor exemplară

a doua prașilă manuală la porumb 
și pot spune că acesta promite o 
producție la fel de bună ca si lanul 
in ogor propriu". Și la C.A.P. Letca 
Veche, peste 200 de cooperatori se 
aflau in lanurile de sfeclă la pli- 
vitul buruienilor. „Sfecla a crescut 
foarte mare și nu mai poate fi 
prășită manual — precizează Octa
vian Baciu, inginerul-șef al coopera
tivei. De aceea, .acum singura solu
ție de a distruge buruienile este «ă 
le plivim".

Dealtminteri. nu numai în coopera
tivele agricole la care ne-am refe
rit. ci și în alte unităti agricole din 
județ sînt- mobilizate puternice forte 
umane la plivitul buruienilor de pe 
terenurile cultivate cu sfeclă de 
zahăr, soia și legume. Există însă și- 
unele cooperative agricole, cum sînt 
cele din comunele Prundu si Roata, 
unde plantele din culturile succesi
ve sînt înăbușite de buruieni. Ca
drele de conducere și specialiști! din 
aceste unităti trebuie să înțeleagă cu 
toată răspunderea că eforturile de
puse pentru însămintarea culturilor 
succesive trebuie continuate prin e- 
xecutarea la timp a prașilelor. astfel 
incit plantele să se poată dezvolta 
și să dea recoltele prevăzute.

menajate pentru irigații. Cum se 
explică această situație ? Ne răspun
de tovarășul Vlad Galin, directorul 
I.E.E.L.I.F. Giurgiu. „Problema ce se 
pune cu acuitate — ne-a spus inter
locutorul — o constituie corelarea 
strictă a cantităților de energie asi
gurate cu suprafețele prevăzute în 
programele săptăminale să fie iri
gate. Menționez că aceste programe 
cuprind numai culturile ce trebuie 
să fie udate în mod obligatoriu. Și 
cind spun obligatoriu, am în vedere 
că pe unele suprafețe deficitul de 
apă din sol a ajuns la 1150 mc la 
hectar, care dacă nu este înlăturat 
prin irigare poate genera diminuarea 
recoltelor și chiar compromiterea 
culturilor". Este un punct de vedere 
ne care-1 supunem atenției factori
lor de răspundere din Ministerul A- 
gricuiturii. pentru a întreprinde de 
urgentă măsurile ce se impun.

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA 
corespondentul „Scînteii*

nează pentru perfecționarea continuă 
a sistemului democrației muncitorești 
revoluționare, pentru asigurarea par
ticipării tot mai active a tuturor oa
menilor muncii la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate.

în această privință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. referindu-se ia 
stadiul atins in etapa actuală de evo

luție a vieții democratice din Româ
nia socialistă, consideră necesară re
nunțarea cu desăvirșire la teza dic
taturii proletariatului, ca necorespun
zătoare pentru tara noastră si. res
pectiv. adoptarea tezei statului demo
crației muncitorești revoluționare, 
în perspectiva conceperii democrației 
ca un sistem principal al progresu
lui. democrația socialistă și-a de
monstrat superioritatea fată de alte 
tipuri de democrație, prin caracterul 
său real, multilateral, de masă, atot
cuprinzător, prin aspectul său parti
cipativ. una din direcțiile de bază 
ale dezvoltării si adîncirii ei fiind 
afirmarea crescindă a clasei munci
toare în calitate de clasă conducă
toare în societate.

CADRU OPTIM DE PROMOVARE 
A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR,
COMBATIV AL COMUNIȘTILOR

Orice problemă judicios alea
să care se pune în dezbaterea 
adunării generale a comuniștilor este 
de natură să conducă la perfectiona
rea muncii organizației de bază, la 
sporirea contribuției membrilor de 
partid la înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin lor și colectivelor de muncă 
din care fac parte. Condiția esen
țială este insă ca aceste dezbateri 
să se desfășoare intr-un spirit de a- 
naliză temeinică, de exigentă și răs
pundere. să determine o interven
ție combativă a comuniștilor și, 
în final, măsuri politice și organiza
torice corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea muncii in domeniul anali
zat.

Cît de activ este spiritul revoluțio
nar. combativ al comuniștilor in adu
nările generale ale organizațiilor 
de partid din unitățile economice ale 
orașului Caracal ? — lată tema in- 

| vestlgatiei de astăzi a rubricii noas- 
j tre : Adunarea generală — moment 

important al perfecționării activită
ții fiecărei organizații de bază.

în dezbaterea comuniștilor organi
zației nr. 5 de la secția confecții I a 
întreprinderii de tricotaje „Români
tă" a fost pusă în urmă cu o vreme 
problema contribuției membrilor de 
partid la creșterea calității pro
duselor. Tema stabilită de biroul 
organizației de bază a izvorit din- 
tr-o stringentă necesitate : controlul 
de calitate refuzase expedierea unor 
loturi de confecții cu mici defecte.

Ce temă mai actuală decît aceasta 
putea să stimuleze o dezbatere vie, 

| combativă în adunarea generală 7 
Așa s-au și întîmplat, de fapt, lu
crurile. Comuniștii au dezvăluit lip
surile șl neajunsurile de la locurile 
lor de muncă, și-ău exprimat fără 
menajamente, curajos opinia fată de 
aspectele negative și practicile ne
corespunzătoare. au făcut propuneri 
și Sugestii pentru îndreptarea lucru
rilor și. totodată, au adoptat o po
ziție autocritică față de. pro
pria activitate.

Despre eficiența acestei adunări 
generale, secretara comitetului de 
partid din întreprindere, tovarășa 
Ioana Petrică, remarca următoarele : 
„Secția și-a îmbunătățit in ultimul 
timp substantial activitatea în ceea 
ce privește calitatea produselor rea
lizate. Au crescut vizibil spiritul de 
răspundere, disciplina, eforturile de 
autodepășire ale comuniștilor, ale 
Întregului colectiv".

întreprinderea de anvelope. Uni
tate nouă, cu probleme incă ne
rezolvate privind intrarea în func
țiune cu întreaga capacitate, cu un 
colectiv încă neofnogenizat. ne
rodat. Intenția biroului ...organi
zației de.. bază de la serviciul 
control tehnic de calitate și labora
toare de a supune dezbaterii adu
nării generale activitatea comuniș
tilor privind întărirea disciplinei și 

I asigurarea unei calități superioare a 
produselor a fast astfel binevenită. 
Cum a' pregătit însă biroul adunarea? 
Ce argumente a adus referatul, ce 
stări de lucruri a dezvăluit, pe cine 
a criticat, ce soluții concrete a pro
pus pentru îndreptarea lucrurilor ?

Referatul biroului organizației de 
bază, care trebuia să dea tonul dez
baterii printr-o profundă analiză în 
Spirit critic șl autocritic a stărilor 
de lucruri, a fost însă general, s-a 
mulțumit să semnaleze o situație 
arhicunoscută că ..procentul re
buturilor este încă ridicat". Se putea 
oare ca. totuși, acest neajuns al 
referatului biroului organizației de 
bâză să fie completat de comuniști, 
să. se asigure o dezbatere eficientă a 
temei stabilite ? Desigur ! Un rol în
semnat l-ar fi putut avea, intr-o ar 
semenea importantă analiză, cadrele 
de conducere ale secției, ale în
treprinderii. Ele ar fi putut prin 
cuvintul lor să imprime un conținut 
combativ dezbaterilor. Să stimuleze 
spiritul revoluționar, critic și auto
critic, să completeze si să adîttceăscă 
referatul biroului organizației de 
'bază. Dar nici șefa țsecț.iei si nici, ce
lelalte cadre tehnice nu eu luat 
cuvintul în adunare. Deși, prin 
calitatea pe cara o au, prin răs-

Partiduluî nostru comunist îl revi
ne înaltă misiune de a asigura exer
citarea de către clasa muncitoare a 
rolului său conducător, întărirea și 
perfecționarea conținutului si struc
turii sale reflectînd dezvoltarea cla
sei, noastre muncitoare, calitatea sa 
nouă superioară, in etapa făuririi 
societ&tii Socialiste multilateral dez
voltate. Din totalul membrilor de 
partid. 56 la sută provin din rindu- 
riîe clasei muncitoare. Aparatul de 
partid, de sindicat și de U.T.C. la 
toate nivelurile âră c compoziție 
muncitorească corespunzătoare, re
flectînd mutațiile cere au avut loc la 
nivelul clasei munpitoate. In înfăp
tuirea politici! de cadre a partidului, 
o atenție deosebită s-a acordat pro
movării In funcții de răspundere a 
cadrelor provenite din rindul munci
torilor, maiștrilor și tehnicienilor.

întreaga noastră clasă muncitoare, 
participind activ la înfăptuirea poli
ticii partidului si statului nostru, 
exercitindu-șl misiunea istorică de 
clasă conducătoare In procesul înfăp
tuirii noii orinduiri. tșl exprimă de
plina adeziune la Hotărirea recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. ea. Ia Con
gresul al XIII-lea, «ă fie reales în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului nostru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, realegere care constituie 
pentru toți oamenii muncit o garan
ție a mersului ferm înainte al so
cietății noastre socialiste.

Acționlnd lntr-o unitate deplină în 
jurul partidulut. al conducătorului 
său stimat și iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. clasa muncitoare. întregul 
nostru popor își consacră toate efor
turile pentru a Intîmptna cea de-a 
40-a aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare socială si națională, an
tifascistă și antiimperialistă si Con
gresul al XIII-lea al partidulut cu 
succese remarcabile în toate dome
niile de activitate. Pentru înălțarea 
patriei ne culmile cele Mai înalte ale 
civilizației socialiste si comuniste. 

prinderea pe care o poartă ca 
revoluționari și specialiști fată de 
calitate, puteau îndrepta dezba
terile spre fondul problemelor, spre 
stabilirea unor măsuri operative 
si eficiente. Ceea ce vor trebui 
să facă neîndoielnic in următoarele 
adunări, în activitatea practică.

„Cind am dezbătut in adunarea 
generală problema îmbunătățirii pla
nurilor de croire in vederea reduce
rii consumurilor — spune maistrul 
Marin Olteanu. secretarul organiza
ției de bază nr. 4 de la secția debi
tare a întreprinderii de vagoane — 
biroul organizației noastre a pornit 
de la ideea că dacă pe ansamblu 
secția realizează importante economii 
de metal asta nu înseamnă că nu mai 
sînt locuri de muncă unde se face 
risipă, că in munca fiecărui comunist 
nu mai sint încă rezerve de reduce
re a consumurilor, de gospodărire 
mai judicioasă a acestei prețioase 
materii prime". Referatul a semnalat, 
intr-adevăr. unele neajunsuri, unele 
atitudini, a criticat activitatea unor 
comuniști, printre care Constantin 
Predof și Tudor Zamfir.

„Critica este întemeiată — spunea 
în adunarea generală comunistul 
Constantin Predoi. Echipa pe care o 
conduc se ocupă cu precădere de 
gospodărirea bucăților mari de tablă 
Si profile, neglijind recuperarea res
turilor mici, a capetelor mici de 
profile care rămîn de la debitare ; 
Ie aruncăm la retopit in Ioc să Ie 
predăm la magazie pentru a fi re- 
folosite la confecționarea unor piese 
în alte secții. Sigur, era mai comod 
pentru noi ca la o singură croire, 
printr-o atentă încadrare a șabloa
nelor, să economisim 70—80 kilogra
me de metal decît să adunăm zeci 
de capete de profile. Aceasta denotă 
o mentalitate greșită, păgubitoare, 
denotă că ne subapreciem propriile 
posibilități de economisire a meta
lului".

Cum era de așteptat, cei doi co
muniști și-au recunoscut in adunare 
în mod deschis lipsurile. Dar nu 
numai atit. Autocritica celor doi 
comuniști a fost urmată de fapte. 
Angajamentul lor nu a rămas ros
tit doar în adunare. Astăzi, ei se 
numără printre fruntașii acțiunii de

A apărut

MUNCA DE PARTID nr, 8/1984
Sumarul revistei se deschide cu 

rubrica „Puternică mobilizare pen
tru intimpinarea cu noi succese a 
celei de-a 40-a aniversări a victo
riei glorioasei noastre revoluții și 
a Congresului al XIII-lea al parti
dului". sub titlul căreia sint publi
cate., printre altele, articolele : 
„Eroicul partid al comuniștilor — 
făuritorul vieții noi a poporului", 
„Amplă angajare in intimpina
rea marilor evenimente ale anu
lui". „Gîndirea revoluționară a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
fundament trainic al activității 
creatoare, constructive a partidului

Cu fața spre lume
(Urmare rlin pag. I)
ani este caracterizată 
de asimilarea in mod 
creator a tot ce se 
înscrie mai de preț in 
spiritualitatea întregii 
lumi, hi același timp, 
reprezentanții ei, crea
torii literaturii și ar
telor sint ferm con- 

j vinși de valoarea 
culturii autohtone, de 
interesul pe care îl 
poate genera cunoaș
terea ei aprofundată, 
'concluziile etice, este
tice și filozofice in
corporate substanței 
artistice, sensul spe
cific al spiritualității 
poporului de la Car- 
pați și Dunăre, vibra
ția și patosul grav al 
confruntării ideilor 
totdeauna caracteristi
ce unei mari culturi 
deschise intr-un flux 
dinamic. Creatorii ar
tei și literaturii româ
ne oglindesc in opere
le lor viața poporului, 
marile prefaceri pe 
care România le-a cu- 

Inoscut in acești ani. cu 
deosebire in ultimele 
două decenii de cind 
la tifma destinelor tă
rii se află cel mai 
iubit fiu al poporului 
nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Sint opere, creații ar
tistice profund uma
niste, originale și pa
triotice. expresii eloc

vente ale înfloririi ar
telor in acești ani glo
rioși. Sint opere care 
— captind lucid și in
spirat cele mai mo
derne experimente — 
se înscriu in șirul 
creațiilor umaniste de
finitorii, opere căre 
elogiază solidaritatea 
umană, ca o replică 
dată solitudinii, în
singurării, lipsei de 
comunicare. Niciodată 
un autentic om al 
culturii nu-și pierde 
încrederea in om, con- 
siderind că pămintul 
și gîndirea au fost 
create pentru toți se
menii săi. Chiar și mai 
ales atunci cind pacea 
lumii este grav ame
nințată, creatorii de 
valori au datoria de 
a crea opere a căror 
substanță să incorpo
reze adevăratele aspi
rații ale umanității, 
dorința de pace a po
poarelor, hotărirea lor 
de a se împotrivi 
cursei înarmărilor, 
distrugerii nucleare. 
Cultura este, astfel, 
expresia vie a speran
ței umanității. nici
odată pierdută, nici
odată apusă, euprin- 
îind în sfera ei de 
lumină întreaga în
cărcătură de energie 
spirituală a unui crea
tor, reprezentativ pen
tru geniul uman. Cul

t V
15.00 Telex
15,05 Pentru sănătatea întregului 

popor (II). Documentar '
15.20 Studioul tineretului. Tinerețe 

comunistă — anul 40. Ediție 
realizată în colaborare cu Co
mitetul U.T.C. al întreprinde
rii „23 August" din Capitală
♦ „19 an.i din cea mal fru
moasă virstă a tării" • „Sub 
comuniste flamuri" — pro
gram artistic • „Tinere des
tine'împlinite in evul comu
nist al patriei" — reportaj
♦ Sport. Vigoare. Tinerețe
♦ „Iubirea de copii — iubirea 
de tară" — reportaj • In
vitații emisiunii — program de 
muzică și poezie patriotică și 
revoluționară cu actori de la 
„Teatrul Mic"

16.20 Imagini din România 

economisire a metalului din secție, 
contribuind din plin la cele peste 
210 tone economisite in primul se
mestru al anului.

„Dar asta nu înseamnă, ne spune 
tovarășul Ion Veselin, secretarul co
mitetului de partid din întreprin
dere, că nu mai sint organizații ds 
bază în care spiritul autocritic nu 
se manifestă întotdeauna in mod co
respunzător. Am asistat, în secțiile 
prelucrări mecanice sau pregătire 
subansamble, la unele adunări gene
rale în care birourile organizațiilor 
de bază au criticat anumiti comu
niști pentru atitudinea pe care o au 
față de economisirea și recupera
rea materiilor prime. Am auzit auto
critici frumos meșteșugite în cu
vinte. Dar peste două-trei luni, tot 
în adunarea generală, aceleași nume 
au fost amintite din nou ca exemple 
negative".

Investigația a evidențiat faptul 
că, in ansamblu, în cele mai mul
te organizații de bază, dezbaterile 
adunărilor generale sint folosite dm 
plin in vederea creării și statornicirii 
unui climat fertil de lucru, propice 
afirmării noului, spiritului de ini
țiativă. manifestării criticii și auto
criticii. care constituie, în esen
ță. modalitatea concretă, comunistă, 
principalul instrument de analiză și 
autoanaliză a muncii, prin care or
ganizațiile de bază dezvăluie greu
tățile și lipsurile și au posibilitatea 
astfel să determine la timp înlătu
rarea lor. să asigure mersul spre 
mal bine al activității fiecărui co
lectiv. Tocmai de aceea. Comi
tetul orășenesc de partid Cara
cal trebuie să facă cunoscută, să 
generalizeze experiența bună exis
tentă, folosind în acest scop mai 
bine instruirile cu activul, cu secre
tarii organizațiilor de bază, schimbu
rile de experiență, pentru ca peste 
tot toate adunările generale ale or
ganizațiilor de bază 6ă constituie în- 
tr-adevăr un cadru optim de pro
movare a exigentei si responsabili
tății, a spiritului critic și autocritic, ■ 
Bă folosească din plin această posibi
litate de perfecționare continuă a 
propriei activități.

AI. MNTEA i 
! y!

și poporului". „Alegerile — moment 
esențial in continua perfecționare 
a muncii de partid".

Revista publică, de asemenea, 
obișnuitele sale rubrici : „Stil de 
lucru dinamic, revoluționar". „Pro
paganda. munca politică de masă — 
forța dinamizatoare a energiilor 
creatoare ale poporului", „Din 
activitatea organizațiilor de masă 
și obștești". „Experiențe originale 
prezente în multiple domenii". De 
asemenea este publicat documenta
rul : „Epoca marilor lzbînzl so- I 
cialis te".

tura poate ridica punți 
de legătură cu între
gul univers, conciliind 
pe om cu natura vi
tregă, cu primejdiile 
amenințătoare, cu toți 
ceilalți oameni. Misiu
nea ei cardinală este 
de a-l stimula pe om 
către trăirea intensă, 
in solidaritate cu toți 
semenii săi, pe plane
ta care ii aparține.

Omul de cultură, 
oriunde s-ar afla, este 
inclus cu ființa, cu in
teligenta, cu talentul 
său în viața multila
terală a țării căreia ii 
aparține, ca și a intre- 
gii umanități. Medi- 
tind asupra lumii și a 
istoriei umanității, a 
poporului său și a 
uriașei colectivități 
umane planetare, crea
torul de valori spiri
tuale caută si transmi
tă mesajul operei 
sale, pentru ca vocea-i 
puternică iă se facă 
auzită în concertul iu
bitorilor de adevăr ai 
planetei noastre.

Cunoașterea recipro
că, transmiterea și pri
mirea de soli ai spiri
tualității tuturor co
lectivităților umane 
servesc grandioasei 
cauze a întregii ome
niri, conviețuirii libe
re, in pace și prietenie 
a tuturor popoarelor 
turna.

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

19.50 t 001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial color) 

• Sub semnul anului jubiliar
20,20 Actualitatea în economie. Mă

suri energice, acțiuni hotărite 
pentru executarea tuturor lu
crărilor agricole de sezon.

20.30 Ctitorii cu care ne mindrim 
(color). Virsta de aur a auto
camionului românesc. Docu
mentar. Producție a Studiou
lui de film TV.

20,55 Film serial : ..Sentința" — 
ultimul episod

21,35 Revista literar-artistică TV. 
Patru decenii de cultură so
cialistă. Literatura anilor noș
tri — contribuție de seamă Ia 
marea epopee a muncii și 
vieții poporului român

22,1)0 Telejurnal (partial color)
22,10 A 23-a ediție a Olimpiadei de 

vară (color). Los Angeles 
1984.

................................. . ..... „

putin.de
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole și al 
Întregului popor mongol, precum și al meu personal, vă exprim dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, sincere mulțumiri pentru salutul cald, 
tovărășesc și felicitările cordiale adresate cu ocazia celei de-a 63-a aniversări 
a victoriei Revoluției populare mongole.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie si 
colaborare dintre partidele și țările noastre se vor lărgi in continuare în 
spiritul documentelor comune, adoptate în anul trecut, în timpul vizitei în 
România a delegației noastre de partid și de stat.

Folosesc această ocazie pentru a vă ura din toată inima, dumneavoastră 
șl poporului frate român, noi realizări în opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în țara dumneavoastră, în lupta pentru 
pace, democrație și socialism.

YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole

Manifestări omagiale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe.
Doresc să vă exprim cele mai sincere mulțumiri pentru mesaiul 

dumneavoastră de felicitări și de urări cu prilejul numirii mele ca secretar 
general al Partidului Comunist Italian.

Sprijinul pe care îl primesc prin expresiile dumneavoastră de prietenie 
și de stimă și prin constructivele raporturi dintre partidele noastre reprezintă 
un prețios motiv de stimul in noua și angajanta responsabilitate care mi-a 
fost încredințată, precum și in acțiunea internațională a partidului nostru 
pentru pace, destindere, democrație și progres social.

Reconfirmindu-vă voința de a dezvolta intr-un spirit de reciprocă 
autonomie si colaborare raporturile dintre partidele noastre. îmi este plăcut 
să vă transmit cele mai bune urări de succese în activitatea dumneavoastră, 
precum și cele mai cordiale salutări.

Al dumneavoastră,
ALESSANDRO NATTA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Imediat ce m-am întors în Brazilia și mi-am reluat activitatea 

parlamentară, scriu Excelenței Voastre, mulțumindu-vă pentru atenția și 
căldura de care noi, membrii Congresului brazilian, ne-am bucurat din partea 
guvernului dumneavoastră.

Am avut bucuria să cunoaștem marea dumneavoastră tară șl poporul 
său nobil și să ne convingem de profunda preocupare a Excelentei Voastre 
pentru pacea universală.

Cred. Excelentă, că aceasta este calea cea mai importantă pe care liderii 
lumii, oamenii de bună credință trebuie să acționeze, unind din ce în ce mai 
mult națiunile prin legături pașnice.

Eu și tovarășii mei care am fost în vizita oficială reînnoim mulțumirile 
noastre pentru ospitalitatea deosebită, adresînd cele mai bune urări de 
fericire pentru Excelența Voastră, familia și poporul dumneavoastră.

Cu cordialitate,
Senator LOMANTO JUNIOR

Plecarea delegației Partidului Comunist Dominican
Delegația Partidului Comunist Do

minican. condusă de tovarășul Nar
ciso Isa Conde, secretar general al 

artidulul. care, la invitația C.C. al 
.C.R., a făcut o vizită în tara noas

tră. a Părăsit miercuri Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Secretarul general al Partidului 
Comunist Dominican, Narciso Isa 
Conde, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită în țara 
noastră, s-a întîlnit. miercuri, cu 
reprezentanți ai Radioteleviziunii, 
revistei „Lumea" și ai Agenției 
române de presă „Agerpres". .

Arătind că a avut prilejul să se 
întilnească cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in mai . . multe rînduri, 
oaspetele s-a referit pe larg la dis
cuțiile purtate cu conducătorul par
tidului și statului în cadrul recentei 
întrevederi de Ia Snagov.

Exprimînd admirația față de 
politica externă a partidului și sta
lului nostru, față de activitatea 
neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oaspetele a evidențiat 
înalta apreciere de care se bucură 
in întreaga lume acțiunile și iniția
tivele României, ale președintelui 
său consacrate păcii, dezarmării și 
securității, colaborării între toate ță-

• lumii, edificării unei noi ordini 
momice mondiale.

Am găsit, ca de fiecare dată, la 
conducătorul Partidului Comunist 
Român, o mare înțelegere față de 
procesul revoluționar ce are loc în

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

(Agerpres)
★

America Centrală și exprimarea 
unei clare, solidarități fată de în
treaga luptă a popoarelor din această 
parte a lumii pentru cucerirea unei 
noi independențe și deschiderea 
drumului către socialism.

Vizitînd din nou România, am gă
sit uri București complet schimbat, 
cu noi, cartiere de locuințe. Am re
marcat ritmul în care se . constru
iește,. nivelul ridicat de viață al 
populației, calitatea produselor.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de la 23 August 
1944 — a spus in încheiere oaspetele 
— Partidul Comunist Român, statul 
român prezintă cu mîndrie un bo
gat bilanț al înaintării țării pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. A fost un 
drum nu lipsit de greutăți, dar de 
continuu și remarcabil progres, evi
dent pretutindeni, în toate dome
niile dezvoltării industriei, agricul
turii, științei, culturii.

Este meritul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi 
condus poporul român in vastul 
proces de valorificare, in spirit re
voluționar, a bogățiilor țării, a ta
lentului creator recunoscut.

dedicate
In șirul manifestărilor omagiale 

dedicate aniversării a 4 decenii de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă de la 23 August 1944 si Con
gresului al XIII-lea al partidului 
se înscrie și ampla expoziție foto- 
documentară cu tema : „Județul 
Hunedoara — 40 de ani de viață li
beră și independentă" deschisă la 
Casa de cultură din Deva. Expozi
ția ilustrează pregnant un adevăr 
sugestiv formulat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și anume acela 
că ..Eliberarea țării și construcția 
socialismului au pus capăt pentru 
totdeauna dominației imperialiste 
străine in România, asigurînd pen
tru prima oară. în mod plenar, in- 
denendența si suveranitatea națio
nală pentru care au luntat si s-au 
iertfit înaintașii, drentul ponoru
lui român de a-și făuri viata așa 
cum dorește, de a fi pe deplin stă- 
pin ne destinele sale". Cele 32 de 
panouri înfățișează intr-o succe
siune cronologică brincioaiele mo
mente ale pregătirii si desfășurării 
actului istoric de la 23 August 1944, 
contribuția României la războiul 
antihitlerist, activitatea desfășurată 
în primii ani dună eliberare pentru 
refacerea economică a tării. Expo
natele pun în lumină progresele 
remarcabile pe care le-au înregis
trat principalele ramuri ale eco
nomiei județului — industria car
boniferă. metalurgia, energetica, 
industria chimică și a materialelor 
de construcții, agricultura. înflori
rea pe care au cunoscut-o învăță- 
mintul. știința si cultura. îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. care a inaugurat cea mai 
fertilă epocă din istoria patriei — 
Epoca Ceaușescu, in care visurile 
cutezătoare ale înaintașilor au de
venit realități concrete, iar tara 
noastră. liberă și independentă, 
și-a căpătat locul meritat in con
stelația națiunilor lumii.

„Retrospectivă eroică, 23 August 
1944 — 23 August 1984“ este tema 
simpozionului care s-a desfășurat 
la Iași. In acest cadru, istorici și 
cercetători de la Institutul „A. D. 
Xenopol" au prezentat comunicări 
ilustrînd semnificația mărețului act 
istoric de la 23 August 1944 și ro
lul său asupra dezvoltării ulterioa
re a României pe calea socialis
mului. uriașele transformări petre
cute in tara noastră în cei 40 de 
ani de libertate. In suita manifes
tărilor omagiale se înscriu si ex
punerile cu tema „Revoluția de eli
berare socială si națională, antifas
cistă și antiimperialistă — începu
tul unei epoci de adinei transfor
mări revoluționare în tara noastră" 
și „40 de ani de libertate — Îm
pliniri și perspective" susținute la 
întreprinderile metalurgică. de 
prelucrare a maselor plastice, de 
mașini agregat si mașini-unelte 
speciale din Iași, precum și expo-

zilei de 23 August
ziția de artă plastică „Omagiu în de revoluție socială și națională. 
August" deschisă la sala „Cupola" antifascistă și antiimperialistă in
din localitate. La cinematograful 
„Victoria" rulează un ciclu de fil
me artistice românești sub generi
cul „Tradiții ale luptei poporului 
român pentru libertate și drepta
te". iar la Casa de cultură a sindi
catelor din Iași se desfășoară con
cursul gen „Cine știe ciștigă" inti
tulat „Iașiul de ieri si de azi". Pa
leta de manifestări dedicate marii 
sărbători este întregită de seara 
pentru tineret „Lumină de august" 
organizată in comuna Schitu-Duca, 
șezătoarea literară „Scriitorii cîntă 
patria și partidul" găzduită la cămi
nul cultural din comuna Tătăruși, 
de alte numeroase acțiuni politice și 
cultural-artistice organizate în lo
calitățile ieșene.

Un simpozion cu tema „40 de ani 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă din August 1944“ a avut 
loc la Alba Iulia. Cercetători știin
țifici, muzeografi, cadre didactice 
de la liceul militar „Mihai Vitea
zul" din localitate, activiști de 
partid și de stat, personalități 
ale vieții culturale și științifice din 
județul Alba au susținut comuni
cări abordînd aspecte ale luptei 
duse de masele populare pentru 
eliberarea României de sub jugul 
fascist, pentru apărarea indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale a țării. Referatele au 
evidențiat, de asemenea, profundele 
transformări revoluționare, marile 
succese obținute de poporul român 
în perioada care a trecut de Ia 
Congresul al IX-lea, de cînd in 
fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cutezătoarele 
înfăptuiri ale României socialiste. 
Manifestări dedicate aceluiași eve
niment — simpozioane, dezbateri, 
expuneri, evocări istorice, specta
cole omagiale — au avut loc și in 
alte localități ale județului Alba. 
In organizarea centrului județean 
de librării, la casele de cultură 
din Abrud, Aiud, Sebeș și Blaj 
s-au deschis expoziții cu lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
prezintă contribuția sa esențială la 
elaborarea și definirea conceptului

țara noastră.
Miercuri, la Muzeul d® istorie 

națională și arheologie din Con
stanța s-au desfășurat lucrările 
simpozionului științific omagial in
titulat : „Revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 — corolar al luptei poporului 
român, al clasei muncitoare Si al 
partidului ei“. Comunicările a’J 
prezentat pe larg aspecte privind 
conducerea de către Partidul Co
munist Român a revoluției din Au
gust 1944. activitatea organizației 
regionale a partidului pentru uni
rea tuturor forțelor democrate și pa
triotice in mișcarea de rezistență 
națională antifascistă, participarea 
armatei și a marinei militare româ
ne la eliberarea Dobrogei. Au fost 
subliniate, de asemenea, ecourile și 
importanța internațională a victoriei 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimpe- I 
rialistă.

Cu același prilej, în sălile mu
zeului din Constanta s-a deschis 
o amplă expoziție documentară in
titulată : „Patru decenii de strălu
cite înfăptuiri revoluționare".

Satele județului Prahova, alături 
de toate localitățile rurale ale tă
rii. se pregătesc să întimoine marea 
sărbătoare de Ia 23 August cu noi 
și semnificative fapte de muncă 
ilustrate de recolte bogate, oglindă 
a hărniciei si priceperii lucrători
lor ogoarelor. Istoricul eveniment 
este omagiat, totodată, si prin nu
meroase acțiuni politico-ideologice 
și cultural-artistice care se desfă
șoară in unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, la căminele cultu
rale. în cluburile de vacantă. 
„Semnificația istorică a revoluției 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă" s-a 
intitulat expunerea prezentată la 
căminul cultura] din Centura. în 
timp ce expunerea susținută la 
căminul cultural din Cărbuneștl a 
avut ca titlu ..Succesele obținute de 
poporul nostru în cei 40 de ani de 
libertate sub conducerea înțe
leaptă a partidului". Legătura or- I 
ganică între acțiunile teoretice cu 
cele practice a fost realizată de 
consiliu] comunal de educație po
litică și cultură socialistă Filipeștii 
de Tîrg prin organizarea meSei 
rotunde cu tema „Cum acționează 
colectivele de propagandiști la reali
zarea recoltelor bogate in cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia
listă". Tot în această localitate, la 
biblioteca comunală a fost deschi
să expoziția de carte politică 
„Lupta de eliberare socială si na
țională a poporului român, finali
zată prin actul eroic de Ia 23 Au
gust 1944, oglindită în literatură". ,
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Vizita ministrului afacerilor externe al Suediei

$4/?BAlO/l/?£/l NAȚIONALA A REPUBLICI^

SINGAPORE

UYCplptifpi Salp

Domnului CHENGARA VEETIL DEVAN NA1R
Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE

Cu driăziâ Sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Singapore. Îmi est® 
deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări și sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate si progres continuu poporului 
singaporez prieten.

Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că. în spiritul 
convorbirilor purtate în noiembrie 1982, relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Singapore vor urma un curs mereu ascendent, spre binele 
popoarelor român și Singaporez prietene și în interesul cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Cortstantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis, 
cu ocazia Zilei naționale a Republi
cii Singapore, o telegramă de felici
tare primului ministru al acestei țări, 
Lee Kuan Yew, în care îi adresează

Singapore este si
tuat în insula cu, a- 
celasi nume de la su
dul peninsulei Ma
lacca, la mai nutin de 
un grad și jumătate 
nord de Ecuator. Da
torită nozitiei geogra
fice favorabile — Ia 
încrucișarea unor im
portante căi comer
ciale si de transport — 
Singapore si resiunea 
înconjurătoare au fost 
transformate in seco
lul trecut in colonie 
britanică, iar în peri
oada 1942—1945 s-au 

I aflat sub ocupația mi
litară a Japoniei. A 
devenit republică in
dependentă la 9 au
gust 1965. în compo
nenta statului Singa
pore intrînd de ase
menea alte 40 de 
insule rrtai mici.

Eforturile poporu
lui singaporez în di
recția dezvoltării eco
nomice si sociale s-au

sincere felicitări $1 orile mâi bună 
urări de sănătate și fericire persona
lă. In telegramă se exprimă convin
gerea că raporturile româno-singapo- 
reze vor cunoaște o devoltare con
tinuă. in interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii in lume.

materializat intr-o se
rie de rezultate im
portante. Astfel, pa
ralel cu extinderea 
âctivitătii portuare 
(Prin Singapore trec 
nu mai puțin de 150 
linii maritime ce u- 
nesc toate continente
le). a industriei con
strucțiilor si repara
țiilor navale. care 
Constituie sectoarele 
tradiționale ale econo
miei sineaporeze, au 
luat ființă platforme 
industriale cu sute de 
întreprinderi. Secto
rul cel mai dinamic al 
economiei ii constituie 
industria prelucră
toare cu ramurile sale 
do vîrf — construc
țiile de mașini, elec
tronica si electroteh
nica. unităti producă
toare de circuite in
tegrate. instalații si 
sisteme de măsură si 
control, aparate de 
precizie etc.

Intre România si 
Singapore s-au sta
tornicit relații de 
prietenie si colabora
re. in amplificarea 
cărora rolul determi
nant l-au avut intilni- 
rile si convorbirile la 
nivel înalt. înțelegeri
le convenite cu prile
jul vizitei in Singa
pore a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în 
noiembrie 1982, au 
deschis perspective 
noi intensificării ra
porturilor bilaterale în 
domeniile economic si 
tehnfco-stiintific. al e- 
ducatiei. artei si Cul
turii. Fructificarea cit 
mai largă a posibili
tăților de extindere a 
schimburilor si coope
rării intre cele două 
țări si popoare este în 
avantajul reciproc, al 
cauzei generale a în
țelegerii si conlucrării 
internaționale.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 10, 11 și 12 august. In țară : 
Vremea va fi călduroasă și in general 
frumoasă, cu cerul variabil. Averse 
izolate de ploaie, insotite de descărcări 
electrice, vor cădea în vestul tării șl 
zonele de deal șl de munte, în prima

parte a intervalului. Vintul va safls 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 12 și 22 
de grade, izolat mai coborîte ta estul 
Transilvaniei, iar cele maxime intre 24 
șl 34 de grade. Izolat mai ridicate ta 
sudul tării. Dimineața, local, se va pro
duce ceață. In București : Vremea va 
fi călduroasă șl frumoasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin noaptea. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 16 și 
19 grade, iar cele maxime între 30 șl 
S3 de grade. Ceată slabă dimineața.
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JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1984 
încă trei medalii cucerite de sportivii români 
® Echipa feminină de floretă - vicecampioană olimpică ® Halterofilul Ștefan Tașnadi - me
dalie de argint Sa categoria 110 kg @ La judo - prima medalie olimpică în acest sport 

cucerită de un român : Mircea Frățică • Boxerul Mircea Fulger - în semifinale

Lotul olimpic român a cucerit pînă în prezent 36 de medalii: 16 AUR, 12 ARGINT, 8 BRONZ

099
Miercuri după-amlază a sosit Ia 

București Lennart Bodstrom, minis
trul afacerilor externe al Suediei, 
care, la invitația ministrului aface
rilor externe. Ștefan Andrei, efec
tuează o vizită oficială în tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de ministrul 

amân al afacerilor externe, de alte 
.. arsoane oficiale.

A fost prezent Per Bertil Kollberg, 
ambasadorul Suediei Ia București.

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Algeriene 

Democratice și Populare la Bucu
rești. Salah-Bey Anisse. a oferit, 
miercuri, o recepție, cu prilejul în
cheierii misiunii sale in tara noas
tră.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai altor minis
tere si instituții centrale.

Au fost prezenti. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 17-a aniver

sări a Asociației Națiunilor din Asia 
de Sud-Eșt (A.S.E.A.N.). șefii misiu
nilor diplomatice ale țărilor membre

cinema

în aceeași zi au avut loc convor
biri între miniștrii afacerilor exter
ne ai României si Suediei.

Au fost examinate stadiul si Per
spectivele relațiilor dintre cele două 
țări, posibilitățile dezvoltării colabo
rării bilaterale. îndeosebi în dome
niul economic, al cooperării în pro
ducție si al schimburilor comerciale, 
precum si în alte sectoare de interes 
reciproc.

(Agerpres)

— Indonezia, Malayezia, Filipine si 
Thailanda — acreditați la București 
au oferit, miercuri seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Chivulescu. 
ministrul justiției. Alexandru Roșu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Tra
ian Pop. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Paula Prioteasa, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. reprezentanți ai altor insti
tuții centrale, oameni de știință, artă 
și cultură, ofițeri, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

• Alo, aterizează străbunica : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Campionul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
© Pianke : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Căpitanul negru : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
0 Duminică zbuciumată : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Călăreții de dimineață : LIRA 
(31 71 71) — 15.30; 19.
© Nava aeriană : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Salutări cordiale de pc Terra : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18Î 20.
e Răfuieli personale : COSMOS 
(27 54 95) — 9.30; 11,30; 13,30; 15,30:
17.30: 19.30.
© Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11.30; 14; 16.15; 18,15; 20,15.
© Lovitură fulgerătoare : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 9; 11;
13,15; 15,15: 17,30; 19,45. la grădină — 
20.45.
© Lupii mărilor; FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13,30:
15,45; 18- 20.15, MELODIA (II 13 49) — 
9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20
© Legenda călărețului singuratic : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.

în tradiția bunelor rezultate olimpice 
ale floretistelor românce

LOS ANGELES 8 (Agerpres). — 
Cea de-a zecea zi a Jocurilor Olim
pice de vară de la Los Angeles a 
fost marcată de alte noi succese ale 
sportivilor români, care se afirmă 
puternic la această mare întrecere a 
sportului mondial. Concursurile zilei 
a zecea au adus delegației sportive 
a tării noastre incă trei medalii — 
două de argint, prin echipa feminină 
de floretă (Eiisabeta Guzganu, Au
rora Dan, Monica Veber, Rozalia 
Oros și Marcela Moldovan) și prin 
Stefan Tașnadi, la haltere, categoria 
110 kg, precum și una de bronz, 
ciștigată de judocanul Mircea Fră- 
tică, in limitele categoriei 78 kg.

întrecerile finalelor de scrimă, găz
duite de sala „Terrace Theater", au 
avut printre protagoniste și pe flo- 
retistele românce, ocupante ale locu
lui secund și vicecampioane olimpice, 
in proba pe echipe. După calificarea 
în sferturile de finală, echipa Româ
niei a întilnit formația S.U.A.. de 
care a dispus clar. 8—4 (Marcela 
Moldovan — 3 victorii. Rozalia Oros 
și Monica Veber — cite 2 victorii. 
Aurora Dan — o victorie). In semi
finale. disputa a fost acerbă. Româ
nia a reușit o victorie splendidă în 
fata selecționatei Franței, una dintre 
marile favorite ale competiției, cu 
scorul de 8—7. prin asalturile cîști- 
gate de Marcela Moldovan — 3, Au
rora Dan și Rozalia Oros — cîte 2 și

Bilanțul halterofililor noștri
8 medalii: 2 aur+5 argint + 1 bronz

Competiția de haltere a continuat 
la „Gersten Pavilion", unde s-au des
fășurat întrecerile categoriei 110 kg, 
in cadrul căreia sportivul român 
Ștefan Tașnadi a cucerit o nouă me
dalie — de argint — pentru delega
ția sportivă a tării noastre, clasin- 
du-se pe locul secund, cu un total 
de 380 kg. Aceasta a fost cea de-a 
8-a medalie obținută de halterofilii 
români la actuala întrecere a Jocu
rilor. Frumoasa recoltă de trofee a 
ridicătorilor de haltere din tara 
noastră cuprinde două medalii de 
aur. cistiaate de Petre Bechgru și 
Nicu Vlad. acesta din urmă reali- 
zind cele mai bune Derformante din 
întreaga competiție, la categoria 90 
kg, unde a doborit toate cele trei 
recorduri olimpice, cinci medalii de 
argint — Gelu Radu. Andrei Socaci, 
Petre Dumitru. Vasile Groapă și Ște
fan Tașnadi — și una de bronz — 
Dragomir Cioroslan.

La stilul smuls, italianul Norberto 
Oberburger a reușit să ridice halte

Monica Veber — 1. în timp ce R. F. 
Germania a dispus de Italia la limită, 
la scor egal : 8—8, departajarea
făcindu-se după criteriul numărului 
de tușe.

In finală, formația R. F. Germania 
a ciștigat cu 9—5 in fața floretiste- 
lor românce, prin victoriile realizate 
de Christiane Weber — 3. Cornelia 
Hanisch — 3, Sabine Bischoff — 1, 
Zita Funkenbauser — 2. Punctele 
formației române au fost realizate de 
Rozalia Oros — 3. Marcela Moldo
van și Aurora Dan — cite 1.

Asaltul pentru locul 3 s-a încheiat 
cu victoria Franței, care a dispus 
cu 9—7 de selecționata Italiei.

Alcătuită din scrimere tinere (nu
mai Aurora Dan are o experiență 
competitională mai îndelungată), e- 
chipa României a obtinut la actuala 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară 
un succes care se inscrie in tradiția 
floretei feminine din țara noastră, 
de patru ori medaliată olimpică in 
proba pe echipe Ia edițiile trecute, 
și avînd în palmares numeroase alte 
trofee în celelalte competiții inter
naționale de anvergură.

Iată clasamentul final al probei fe
minine de floretă pe echipe : 1. 
R. F. Germania ; 2. România ; 3. 
Franța ; 4. Italia ; 5. R. P. Chineză: 
6. S.U.A. ; 7. Marea Britanle ; 8. Ja
ponia.

ra cîntărind 175 kg, în timp ce prin
cipalii săi contracandidata Ștefan 
Tașnadi (România) si Guy Carlton 
(S.U.A.). s-au oprit la 167.5 kg. în
tre aceștia doi s-a dat pină în fi
nal o interesantă luptă pentru locul 
secund, italianul Oberburger desprin- 
zîndu-se la stilul aruncat, unde a 
reușit 215 kg. Disputa pentru meda
lia de argint s-a încheiat cu victo
ria merituosului nostru halterofil, 
care a ridicat 212,5 kg. în timp ce 
Carlton n-a putut depăși 210 kg.

Născut la 21 martie 1953. la Cluj- 
Napoca. nou] vfeecampion olimpic 
este membru al Asociației sportive 
Cluiana, unde este pregătit de Ti- 
beriu Roman. Multiplu camDion na
tional. Stefan Tașnadi a obtinut me
dalii de bronz la ultima ediție a 
campionatelor mondiale și europene.

Iată clasamentul fina] al catego
riei 110 kg : 1. Norberto Oberbur
ger (Italia) — 390 kg (175 kg plus 
215 kg) ; 2. Ștefan Tașnadi (Româ
nia) 380 kg (167,5 kg plus 212,5 kg) ; 

3. Guy Carlton (S.U.A.) — 377.5 kg 
(167,5 kg plus 210 kg) ; 4. Frank Sei- 
peilt (R.F. Germania) — 367,5 kg ;

CAIAC-CANOE: Toate echipajele noastre 
din probele de 500 m - calificate în finale
Pe lacul Casitas, competiția olim

pică de caiac-canoe a continuat 
miercuri cu întrecerile semifinale la 
probele de 500 m. La caiac simplu, 
Vasile Diba a ciștigat seria a treia 
cu 1’49”45/100. Cel mai bun timp l-a 
realizat în prima serie Ian Ferguson 
(Noua Zeelandă) — 1’48”. Diba s-a 
calificat pentru finală împreună cu 
alți 8 concurenți. S-a calificat, de

în premieră pe podium
La „Eagle’s Nest Arena", compe

tiția de judo a programat Întrecerile 
la categoria 78 kg, la care au fost 
înscriși cei mai multi concurenți. 
fiind necesare chiar preliminarii 
pentru formarea tablourilor. Intr-o 
companie valoroasă, sportivul român 
Mircea Frățică a realizat o nouă 
premieră pentru delegația tării noas
tre. cucerind prima medalie olimpică 
— de bronz — pentru judoul româ
nesc.

In turul preliminar. Mircea Frățică 
a obținut o victorie înainte de limită 
in fața Iui Chung-Tai Li (Hong 
Kong). ciștigind apoi, tot prin ippon. 
meciul cu Paul Diop (Mali). Alte 
două succese (prin yuko în fata sue
dezului Per Kjelling și prin koka în 
întîlnirea cu Jorge L. Bonnet, din 
Porto Rico) l-au adus judocanului 
român calificarea în finala tabloului 
B. în care a întîlnit pe principalul 
favorit al categoriei, Frank Wienke 
(R. F. Germania). Meciul a fost ex
trem de echilibrat, nici unul dintre 
cei doi concurenți nereușind desprin-

Un boxer român
Ajuns in faza sferturilor de fina

lă, turneul olimpic de box a progra
mat Ia „Memorial Sports Arena" 
meciuri interesante, printre cei mai 
aplaudați învingători ai zilei aflin- 
du-se și pugilistul român Mircea 
Fulger (categoria ușoară), care a 
dispus clar la puncte (decizie 5—0) 
de tunisianul Lotfi Belkhir. Posesor 
al unui stil de luptă modern, com
bativ, Mircea Fulger a dominat me
ciul. punctînd variat, cu serii de lo
vituri la corp și figură. Bine orien
tat în ring, folosind o gamă variată 
de procedee tehnice, pugilistul român 
a obținut astfel o meritată calificare 
în seminalele competiției, asigurîn
du-și un loc pe podium. In penulti
ma fază a turneului, Mircea Fulger

5. Albert Squires (Canada) — 365 kg:
6. Goran Pettersson (Suedia) — 
360 kg.

asemenea, în finala de canoe simplu 
Costică Oiaru, învingător in seria a 
doua cu timpul de 2’02”62/100. La ca
iac dublu, Nicolae Fedosei și Angelin 
Velea au obținut la rîndul lor califi
carea in finală, situîndu-se pe locul 2 
în seria a doua cu timpul de 1’36” 
60/100. Toate echipele românești 
înscrise in probele pe distanța do 
500 m sînt calificate în finală.

derea pe tabela de scor. La sfirșitul 
întîlnirii. arbitrii au acordat victoria 
lui Frank Wienke. prin „decizie".

In întîlnirea pentru medalia de 
bronz. Mircea Frățică a obtinut suc
cesul la puncte (prin koka) în fața 
japonezului Hiromitsu Takano, aflat 
și el printre favoriți in calculele spe
cialiștilor. în celălalt meci pentru 
medalia de bronz, Michel Nowak 
(Franța) l-a întrecut pe Fllip Lesciak 
(Iugoslavia) la puncte (yuko).

Finala a fost ciștigată de Frank 
Wienke (R. F. Germania), învingător 
înainte de limită în fata lui Neil 
Adams (Marea Britanle).

Originar din comuna Pogoanele, 
județul Buzău. în vîrstă de 27 de ani, 
Mircea Frățică a început Să practice 
judoul la C.S.Ș. Energia București, 
fiind descoperit de antrenorul Sorin 
Arjoca. în prezent el este legitimat 
la Asociația sportivă Nitramonla Fă
găraș. In palmaresul său figurează 
un titlu de campion european în 1982 
și o medalie de bronz la campiona
tele mondiale din 1983.

printre finaliști
îl va întîlnit pe Dhawee Umponma- 
ha (Thailanda), care l-a întrecut la 
puncte (decizie 5—0) pe portoricanul 
Jorge Maisonet.

în Celelalte meciuri ale categoriei 
ușoară, Jerry Page (S.U.A.) l-a în
vins la puncte (decizie 4—1) pe sud- 
coreeanul Dong-Kil Kim, iar Mirko 
Puzovici (Iugoslavia) a obținut vic
toria, tot la puncte (decizie 5—0). în 
față camerunezului Jean-Pierre 
Mbereke.

în limitele categoriei semigrea, 
Georgică Donici (România) l-a in- 
tîlnit pe iugoslavul Anton Josipovici, 
în fața căruia a pierdut la puncte 
(decizie 5—0).

Alte rezultate la categoria semi
grea : Mustapha Moussa (Algeria) 

dispune la puncte de Anthony Wil
son (Marea Britanie) ; Evander 
Holyfield (S.U.A.) invinge prin K.O. 
în prima repriză pe Sylvaus Okello 
(Kenya) ; Kevin Barry (Noua 
Zeelandă) b.p. Jean-Paul Nanga (Ca
merun).

Alte rezultate
Miercuri seara, în cadrul grupei A 

preliminare a turneului olimpic mas
culin de handbal s-a disputat meciul 
dintre selecționatele României și 
Iugoslaviei. Partida s-a încheiat eu 
victoria handbalfștilor Iugoslavi, cu 
scorul de 19—18 (8—10).

Medalia de aur în turneul olimpie 
feminin de volei a revenit selecțio
natei R.P. Chineze, care în finala 
disputată la Long Beach a avut ne
voie numai de o oră și jumătate de 
joc pentru a învinge cu 3—0 (16—14, 
15-3. 15-9) echipa S.U.A.

în meciul pentru medalia de bronz, 
echipa Japoniei a întrecut cu sco
rul de 3—1 (13—15, 15—4, 15—7,
15—10) selecționata Perului.

Turneul olimpic feminin de bas
chet s-a încheiat cu victoria princi
palei favorite, echipa S.U.A., care a 
surclasat in finală cu 85—55 (42—27) 
formația Coreei de Sud. Partida, ur
mărită de 12 000 de spectatori, a fost 
dominată net de baschetbalistele 
americance, care au practicat un joc 
spectaculos și deosebit de eficace, 
asigurîndu-și succesul încă din pri
ma repriză.

Medalia de bronz a fost cucerită 
de selecționata R.P. Chineze, Învin
gătoare cu scorul de 63—57 (37—29) 
in meciul disputat în compania for
mației Canadei.

La .,Santa Anita Park Arcadia". în 
prezenta a 30 000 spectatori, con
cursul de echitatie in proba de ob
stacole s-a încheiat cu succesul se
lecționatei S.U.A., care și-a adjude
cat prima sa medalie de aur în 
această întrecere. Traseul a măsurat 
790 m cu 15 obstacole. In clasamen
tul final, echipa S.U.A. a fost urma
tă de Anglia și R.F. Germania.

înaintea ultimei etape. în turneul 
olimpic feminin de handbal, ce se 
desfășoară în grupă unică, pe primul 
Ioc al clasamentului se află, neîn
vinsă, selecționata Iugoslaviei, cu 8 
puncte (virtuală campioană olimpi
că), urmată de R.P. Chineză. Coreea 
de Sud — cu cîte 5 puncte, R.F. 
Germania — 4 puncte, S.U.A. — 2 
puncte si Austria — zero puncte.

© Tinerețea patriei* * tinerețea noastră:
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Evadarea : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Semnul șarpelui : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Actorul și sălbaticii : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Dot și cangurul — 9; 10,45; 12,30; 
14,15, Mihai Viteazul — 16,30; 19: DOI
NA (16 35 38).
© B.D. la munte șl la mare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
• B.D. în alertă : UNION (13 49 04)
- 9,30; 11,30: 13.30; 15.45: 18; 20.
© Ca-n filme : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19.30.
© Titanic vals ; DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15.30; 17.30: 19,30.
© Probă de microfon : COTROCENI 
(49 48 48) - 15; 17,15; 19.30.
• Nea Mărin miliardar : VIITORUL 
(10 67 40) — 15.30; 17.30: 19.30.
© Cerul n-are gratii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
© Șapte băieți și o ștrengărită : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17.15; 19.30.
© Calculatorul mărturisește : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15: 17:' 19.
© Străinul : ARTA (21 31 86) — 9; 12; 
16; 19.
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Deschiderea Congresului Uniunii Naționale Africane

din Zimbabwe —Frontul Patriotic

HARARE 8 (Agerpres). — Miercuri 
s-au deschis la Harare lucrările ce
lui de-al doilea Congres al Uniunii 
Naționale Africane din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic (Z.A.N.U. — F.P.) 
care constituie prima reuniune a fo
rului suprem al acestui partid după 
câștigarea independentei de către tî- 
nărul stat african. La lucrări parti
cipă peste 6 000 de delegați din în
treaga tară. Iau, de asemenea, parte, 
ca invitați, șefii de stat si conducă
tori de partid din Zambia, Mozam- 
bic si Botswana, delegații reprezen- 
tind partide comuniste si muncito
rești, partide si organizații progre
siste. mișcări de eliberare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Raportul de activitate al C.C. al 
Z.A.N.U. — F.P.. prezentat de pre
ședintele partidului, primul ministru 
al tării, tovarășul Robert Mugabe, a 
făcut un amplu bilanț al eroicei 
lupte duse de poporul zimbabwean 
pentru cucerirea independentei, a în
fățișat tabloul evoluției si transfor
mărilor petrecute după crearea 
noului stat, subliniind că principa
lul obiectiv al politicii partidului si

guvernului rămîne realizarea socie
tății socialiste în Zimbabwe.

în raport au fost exprimate sen
timentele de caldă recunoștință și 
gratitudine ale poporului zimbab
wean fată de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de poporul român 
pentru solidaritatea militantă si 
sprijinul consecvent acordat pe mul
tiple planuri în lupta pentru inde
pendentă si în perioada care a ur
mat. în aplauzele celor peste 6 000 
de delegați la congres, președintele 
partidului Z.A.N.U. — F.P.. Robert 
Mugabe, a spus : „Pentru instruirea 
cadrelor de combatanți și înzestra
rea lor cu echipament, pentru prie
tenia si sprijinul acordate partidu
lui și poporului nostru atît inainte, 
cit și după independență, pentru po
ziția lor principială, constantă de 
solidaritate cu noi. doresc ca. in 
numele partidului si întregului nos
tru popor, să aduc vii mulțumiri po
porului român, Republicii Socialiste 
România si Partidului Comunist Ro
mân care, sub conducerea revoluțio
nară ilustră a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. s-au dovedit a fi ade- 
vărati prieteni".

S/nf necesare acțiuni eficiente pentru eradicarea 
inechităților din relațiile economice internaționale 

Opinii exprimate la Conferința generală a O.N.U.D.I.
VIENA 8 (Agerpres). — Țările în 

curs de dezvoltare doresc „un dialog 
constructiv" în cadrul dezbaterilor 
celei de-a IV-a Conferințe generale 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.), a declarat intr-o con
ferință de presă, la Viena, reprezen
tantul Indiei, S. K. Singh. Referin
du-se la proiectul de rezoluție pre
zentat de „Grupul celor 77“ — care 
cheamă națiunile industrializate să 
pună capăt politicii protecționiște și 
practicării unor rate înalte ale do- 
biiizilor și să se modifice actualele 
structuri economice internaționale 
inechitabile — vorbitorul a arătat că 
acesta este lin document de lucru ce 
urmează să fie dezbătut de delegați.

Pe de altă parte, luînd cuvintul in

cadrul dezbaterilor generale ale con
ferinței, șeful delegației venezuelene 
a avertizat in cuvintul său asupra 
necesității unei reactivări a econo
miei mondiale. Estimind că lipsește 
voința politică pentru a soluționa 
problemele economice internaționale, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
eradicării inegalităților în acest do
meniu. Referindu-se la necesitatea 
unei restructurări a sistemului mo
netar internațional, el a propus, de 
asemenea, convocarea unei conferin
țe internaționale asupra problemelor 
monetare și financiare.

Reprezentantul Italiei a arătat, 
între altele, că „dezechilibrul Nord- 
Sud" reprezintă un factor de frinare 
a dezvoltării generale pe plan eco
nomic.

La Conferinfa pentru dezarmare de la Geneva

cercetărilor chimice in scopuri pașnice

NAȚIUNILE UNITE

Apel la întărirea sprijinului acordat 
mișcărilor de eliberare, din Africa australăI

.' . NAȚIUNILE- UNITE 8 (Agerpres). 
— într-un raport dat publicității la 
New York.nfe Subcomitetul: pentru 
petiții, informații' și asistentă al Co
mitetului O.N.U. pentru decoloniza
re este condamnată politica unor sta
te occidentale de sprijinire, pe di
ferite căi, a regimului minoritar ra
sist de la Pretoria, arătindu-se că 
aceasta contribuie la încurajarea au
torităților sud-africane în continua
rea politicii inumane de apartheid. 
Totodată, documentul condamnă cu 
fermitate încercările unor mijloace 
de informare in masă din țările 
vestice de a prezenta intr-o lumi
nă falsă ori în mod tendențios, rău 
voitor, lupta mișcărilor de eliberare 
din Africa australă și adresează sta
telor membre ale O.N.U.. precum și 
instituțiilor specializate ale Națiuni
lor Unite, apelul de a . spori asis
tenta internațională in favoarea 
acestor mișcări.

TUNIS 8 (Agerpres). — în capita
la tunisiană au continuat lucrările 
Conferinței de ’.solidarităte, a țărilor 
arabe cu l-tipta de eliberare din-su
dul Africii. Par-ticipantii la dezbateri 
a,u reafirmat sprijinul pentru mișcă
rile de eliberare din sudul continen
tului african.

Totodată, conferința a adoptat o 
rezoluție asupra Namibiei in care se 
.subliniază că țările si popoarele 
arabe vor sprijini in continuare po
porul namibian. in lupta sa dreaptă 
de eliberare sub conducerea Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). unicul său 
reprezentant legitim. Documentul 
cere să se acorde Namibiei intregul 
sprijin moral si material posibil in 
lupta pentru obținerea indeoenden-

GENEVA 8 (Agerpres). în aceste 
ultime zile ale sesiunii pe anul în 
curs, Conferința pentru dezarmare de 
la Geneva iși. concentrează negocie
rile, potrivit programului de activi
tate convenit, asupra temei interzi
cerii armelor chimice.

Acest domeniu de negociere se află 
în faza cea mai apropiată de elabo
rare a unui proiect de convenție, 
fapt la care au contribuit atît nu
meroasele propuneri concrete ale 
statelor membre, cit si cele peste 300 
de documente oficiale de lucru, prin
tre care se numără si cele depuse 
de delegația română.

Intervenind în această fază a dez
baterilor, delegația tării noastre a 
reafirmat punctul de vedere conform 
căruia eforturile de interzicere a ar
melor chimice trebuie încadrate în 
preocupările statelor vizînd interzi
cerea tuturor armelor de distrugere 
în masă. în primul rind a celor nu
cleare.

Au fost prezentate, totodată, o se
rie de propuneri concrete privind 
sfera de aplicare a viitoarei conven
ții. angajamentele fundamentale pe 
care ea va trebui să le cuprindă. Un 
loc important în intervenția dele
gației române l-au ocupat propune
rile privind includerea în convenția 
asupra armelor chimice a unor pre
vederi legate de dezvoltarea coope
rării internaționale în folosirea cer
cetărilor chimice în scopuri pașnice, 
în primul rind in folosul țărilor 
curs de dezvoltare.

Delegația română a subliniat 
încheierea intervenției sale că. in . 
ta,pa actuală, este necesar ca toate 
statele să acționeze cu voința poli
tică necesară pentru a definitiva cit 
mal curind un proiect complet de 
convenție, care să pună armele chi
mice în afara legii si, în același 
timp, să deschidă calea unor acor
duri concrete pe alte teme, in pri
mul rind pe cele legate de preve
nirea riscului unui conflict nuclear.

în
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CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager- 
pres). — în cuvintul rostit la cea 
de-a doua Conferință mondială a 
populației din capitala mexicană, 
reprezentantul Indiei a subliniat le
gătura directă dintre dezarmare și 
dezvoltare. Menționînd că este în in
teresul întregii lumi ca statele occi
dentale industrializate să-și sporeas
că sprijinul financiar și tehnic desti
nat țărilor în curs de dezvoltare, in 
vederea reducerii decalajelor exis
tente între națiunile bogate și cele 
sărace, vorbitorul a evidențiat im
perativul edificării unei noi ordini 
economice internaționale.

Reprezentantul Braziliei a eviden
țiat interdependența dintre politica 
demografică și politica economico- 
socială a fiecărei națiuni.

Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale

a poporului român

dezvoltare
DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). 

— Președintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere s-a pronunțat, intr-un in
terviu acordat revistei „South", pen
tru restructurarea unor instituții fi
nanciare internaționale cum ar fi 
Fondul Monetar Internațional. Aces
te organisme — a spus el — trebuie 
să fie schimbate, fără a înlătura insă 
acele componente ale lor care sint 
încă utile. în context, șeful statului 
tanzanian a relevat că aceste orga
nisme. care au fost create pentru a 
facilita cooperarea între țările dez-

voltate, sint utilizate acum ca instru
mente de control asupra țărilor în 
curs de dezvoltare.

Referindu-se la cooperarea Sud- 
Sud. J. Nyerere a evidențiat faptul 
că există multe lucruri pe care ță
rile în curs de dezvoltare le pot rea
liza Împreună. Dezvoltarea prin bi
zuirea pe forțele proprii, în cadrul 
unei țări sau al .unei regiuni, repre
zintă un instrument de eliberare — 
a adăugat șeful statului tanzanian. 
care s-a pronunțat pentru amplifi
carea colaborării intre țările in curs 
de dezvoltare.

Evoluția 
economiei ungare 

în primul semestru 
al anului 1984

BUDAPESTA 8 (Agerpres). —-Ofi
ciul Central de Statistică al R.P. 
Ungare a anunțat că în perioada ia- 
nuarie-iunie 1984 producția globală 
în sectorul socialist al industriei a 
crescut cu 4 la sută în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
transmite agenția M.Ț.I. Volumul 
producției a sporit în toate ramuri
le principale ale industriei, cu ex
cepția industriei extractive.

Producția industriei construcțiilor 
s-a redus — conform planului — cu 
6,2 la sută în raport cu primul se
mestru al anului precedent, iar nu
mărul persoanelor ocupate în acest 
sector a scăzut cu 2,1 la sută.

în primele șase luni ale anului în 
curs, pentru înfăptuirea investițiilor 
capitale s-au alocat cu 1,1 Ia sută mai 
puțin decit cu un an în urmă.

In diferite țări ale lumii se desfășoară manifestări consacrate celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din patria noastră.

La Phenian și Hanoi au avut loc 
conferințe de presă consacrate 
Zilei naționale a poporului român, 
in cadrul cărora, după ce au fost 
evocate evenimentele din august 
1944 și semnificația lor internă și 
internațională, au fost evidențiate 
succesele dobîndite de poporul ro
mân, îndeosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, sub directa conduce
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Au fost, de asemenea, relevate 
eforturile României, personal ale 
conducătorului partidului și statu
lui, nostru în direcția promovării 
unei politici de prietenie, colabora
re, pace și securitate internațio
nală, contribuția țării noastre la 
soluționarea constructivă a. proble
melor complexe ale lumii contem
porane, în favoarea destinderii, a 
întăririi încrederii și securității in
ternaționale.

In continuarea acțiunilor organi
zate in Suedia, Ambasada Româ
niei la Stockholm a oferit Centru
lui de documentare școlară din lo
calitatea Jarfalla o importantă co-

lecfie de cărți și alte publicații 
românești.

Intre lucrările oferite, destinate 
documentării corpului profesoral și 
elevilor dintr-un număr mare de 
școli suedeze, se află opere din 
gindirea social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, precum și 
lucrări referitoare la istoria tării 
noastre și dezvoltarea economiei 
românești, literatură ■ beletristică, 
albume cu reproduceri de artă.

In Marea Britanie, la Birming
ham, s-a deschis o expoziție de artă 
populară românească. Sint prezen
tate exponate din diverse regiuni 
ale țării, care reliefează unitatea 
tradițiilor și culturii poporului ro
mân. La vernisajul expoziției, 
Stephen Brookes, secretarul filialei 
Asociației de prietenie Marea Bri- 
tanie-România din localitate, sub 
egida căreia se desfășoară această 
manifestare, a rostit o albcuțiune 
in care s-a referit la aspecte din 
istoria, tradițiile și folclorul româ
nesc. Au participat reprezentanți 
ai autorităților și presei locale, pre
cum și membri ai asociației.

(Agerpres)
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ZIUA PENTRU APĂRAREA VIEȚII". Comandamentul Național al Oa
menilor Muncii din Chile (C.N.T.) a anunțat că va participa, azi, alături 
de Glte organizații sociale și politice, la activitățile programate să aibă 
loc în cadrul „Zilei pentru apărarea vieții". Activitățile care se vor des
fășura în cadrul „Zilei pentru apărarea vieții" se transformă în aceste 
momente în acțiuni de protest față de măsurile și practicile guvernului 
militar - a declarat, la o conferință de presă, Rodolfo Seguel, președin
tele C.N.T. „Ziua pentru apărarea vi' 
unui grup de personalități chiliene 
Henriquez.

tl.D P. Yemen. Abdel Asie Abde/f 

Ghani, vicepreședinte și prim-mi- 
nistru al guvernului R.A. Yemen — I 
au fost examinate o serie de pro- | 
iede economice, comerciale și agri
cole comune. Au fost evaluate posi- . 
bilitățlle de promovare a cooperă- I 
rii, bilaterale in diverse sfere de 
activitate și s-au adoptat decizii 
vizind continuarea raporturilor de | 
conlucrare, intre cele două țări. De I 
asemenea, au fost abordate aspecte 
ale situației arabe și internaționale 1 
actuale.

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR =

SĂ TRIUMFE RAȚIUNEA,
SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII I
NORVEGIA : Anul nordic de acțiune pentru crearea 

de zone denuclearizate

iețn“ d fost convocată din inițiativa 
in frunte cu cardinalul Râul Silva

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI CONGOLEZ AL MUNCII și-a 
încheiat lucrările la Brazzaville, 
în cadrul plenarei au fost alese or
ganele de conducere ale partidului 
și au fost desemnați comisarii po
litici pentru toate regiunile tării. 
Totodată. Ange Edouard Poungi a 
fost numit in funcția de’prim-mi- 
nistru al guvernului, iar Louis Syl
vain Goma — in' funcția 
ședințe al Consiliului 
țional.

de pre'. 
Constitu-

SECRETARUL 
O.N.U., Javier,Perez 
s-a declarat „plin de .. 
după consultările separate avute 
luni și marți la Viena cu reprezen
tanții celor două comunități ciprio
te — greacă șl turcă. El a apreciat 
că aceste consultări in vedqrea re
lansării dialogului iniercbmunitar 
ar putea continua la începutul lunii 
•septembrie. ■

GENERAL AL
de. Cuellar, 

șperanță"

* 
îî
II

*
i
*

în primul rind a înarmărilor nu
cleare.

Anul 
fășoară 
cum I" 
lui sint 
cu sediul la Oslo, precum și de 
centrale naționale în fiecare țară. 
Pe lingă oameni politici, reprezen
tanți ai unor partide progresiste și 
ai sindicatelor, la ei și-au anun
țat participarea numeroase perso
nalități ale vieții științifice și cul
turale, ale cercurilor religioase și 
sportive.

OSLO 8 (Agerpres). - A început 
Anul nordic de acțiune pentru 
crearea de zone denuclearizate - 
au anunțat reprezentanții mișcărilor 
pentru pace din țările nordice ale 
Europei în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Oslo. Ei au 
precizat că obiectivele acțiunii, care 
va dura pînă la 9 august 1985 - 
cind se comemorează 40 de ani de 
la bombardamentul atomic asupra 
orașului japonez Nagasaki - le con
stituie lupta pentru pace, pentru 
crearea de zone denuclearizate, 
pentru încetarea cursei înarmărilor,

nordic de acțiune se des- 
sub deviza „Acord - a- 

și manifestările din cadrul 
coordonate de un comitet

UN GRUP DE 61 DE PARLA
MENTARI AMERICANI au intro
dus in Congres un proiect de lege 
vizînd limitarea prerogativelor pre
zidențiale in materie de trimitere a 
forțelor militare ale S.U.A. pentru 
acțiuni de luptă în străinătate. Pro
iectul de lege, intitulat „Actul din 
1984 privind împuternicirile in ma
terie de război", stipulează că pre
ședintele. S.U.A. va avea .dreptul să., 
angajeze forțele armate ale țării in 
lupte în afara granițelor S.U.A. 
doar in citeva circumstanțe, intre 
care răspunsul.la un atac armat.

CAPRICIILE VREMII. în' statul 
b’fâziltii'n Săhtd. Catarina -a fost de
cretată starea de urgență .in 58 din
tre cele 90 de municipalități.- ca ur
mare a situației critice datorate 
inundațiilor care, au urmat ploilor 
intermitente căzute in ultimele zile 

. în sudul țării. Aproape 24 000 de 
persoane sint sinistrate in statele 
Santa Catarina și Rio Grande do 
Sul, iar la Blumenau, o treime din 
oraș se află sub ape.

r
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î DANEMARCA
* Z . . . .
i capitala Danemarcei a avut loc 
’ manifestație de masă pent.

„Nu vrem să fim ultima generație !"
COPENHAGA 8 (Agerpres). — în

■ ’ : o 
. . -- ___ pentru

dezarmarea nucleară, organizată de 
< secția daneză a Ligii internaționale 
ț a femeilor pentru pace și libertate. 
I Demonstrația s-a desfășurat subV
| ITALIA: „L.
/ _ ROMA 8 (Agerpres)

deviza „Nu vrem si fim ultima ge- - 
nerație !“. La mitingul care a în- ț 
cheiat demonstrația, vorbitorii au ‘ 
relevat necesitatea extinderii luptei 
pentru pace, pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare. *

V

„Să înceteze
■■ ivl'ihzi a ingerpres). — In impre- 
ț jurimile orașului sicilian Comiso, 
l unde s-au constituit „tabere ale pă- 
) cil" in semn de protest față de pre- 
l zența bazei militare la care sint 
I găzduite rachete nucleare cu rază 
ț medie ale S.U.A.. a avut loc o de- 

mohstrație pentru pace. Pârtiei-

militarizarea Siciliei 1"
panții au scandat : „Nu — nebuniei 
atomice !“, „Să fie oprită cursa 
înarmărilor!“. Partizanii păcii au 
cerut să înceteze militarizarea Sici
liei, să se pună capăt acțiunilor de 
înfăptuire a. planurilor de instalare 
de noi rachete nucleare cu rază 
medie în Europa.

) JflPONIă: Miting de masă împotriva armelor nucleare

făcută ta

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

r

INTR-O DECLARAȚIE_______
Caracas, unde se află in vizită, mi
nistrul chinez al afacerilor exter
ne. Wu Xueqian. a exprimat do
rința Chinei de a dezvolta in con
tinuare relațiile cu Sistemul Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.) 
— organism ce reunește majorita
tea țărilor America Latine. Wu 
Xueqian a criticat sporirea măsu
rilor protecționiște adoptate de sta
tele occidentale industrializate, care 
încearcă să transfere efectele cri
zei economice pe umerii țărilor in 
curs de dezvoltare.

SESIUNEA CONSILIULUI MI
NISTERIAL COMUN, însărcinat cu 
cooperarea . economică, intre . R.A. 
Yemen și R.D.P. Yemen, și-a în
cheiat lucrările la Aden. In cadrul. 
lucrărilor — care s-au desfășurat 
sub conducerea lui Aii Nasser Mo
hammed, președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului al

ACTIVITATEA LA BORDUL LABORATORULUI SPATIA^ „SA- 
LIUT-7". La 8 august cosmonautul sovietic Leonid Kizirn și inginerul de 
bord Vladimir Soloviov, din echipajul laboratorului spațial „Sg.liîit-7", au 
ieșit pentru a șasea oară in spațiul liber și au executat unele lucrări teh
nice, printre care închiderea unei secțiuni a conductei de combustibil și 
demontarea unui fragment din panoul bateriei solare in vederea aducerii 
lui pentru studii pe Pămint. Durata misiunii in afara laboratorului u fost 
de cinci ore.

| TOKIO 8 (Agerpres). — în orașul 
ț nipon Nagasaki a avut loc un 
i miting de masă, in cursul căruia 
1 mii de participanți s-au pronunțat 
l pentru interzicerea definitivă a ar- 

melor nucleare. Mitingul se înscrie 
) în seria de- manifestări antinuclea- 
i re consacrate comemorării celui 
1 de-al doilea bombardament atomic 
l american, efectuat la Nagasaki, la 
' 9 august 1945.

în orașele Nagasaki și Sasebo, 
au fost organizate numeroase reu
niuni dedicate luptei împotriva ar
melor nucleare. Concomitent, con
tinuă'lucrările Conferinței interna
ționale impotriVa bombelor atomi
ce si cu‘ hidrogen,,organizată anual 
in Japonia cu prilejul comemorării 
tragicelor evenimente din 1945.

Pe de altă parte, in portul nipon

Yokoshuka a avut loc o mate ma
nifestație împotriva pericolului de 
război nuclear, pentru dezarmare și 
pace. Au luat parte un mare număr 
de reprezentanți ai organizațiilor 
obștești care militează împotriva 
cursei înarmărilor și in favoarea 
dezarmării, membri de sindicat și 
ai organizațiilor de femei și tine
ret, care au cerut să se intensifice 
eforturile guvernelor și ale opiniei 
publice pentru reducerea cheltuie
lilor militare și orientarea fondu
rilor eliberate spre rezolvarea unor 
probleme social-economice presan
te' ale omenirii, pentru adoptarea 
unor măsuri-practice de dezarmare, 
care să reducă și, în final, să elimi
ne pericolul unei catastrofe nuclea
re, cu urmări imprevizibile pentru 
civilizația umană.

Gravele probleme economice cu 
care este confruntată Africa conti
nuă să preocupe in cel mai inalt 
grad statele acestui continent, de- 
terminindu-le să caute soluții pentru 
depășirea situației deosebit de criti
ce existente. Ca rezultat al unei 
asemenea preocupări, in ultima vre
me s-au înmulțit conferințele, con
tactele.: schimburile de păreri între 
factorii de răspundere africani in 
vederea contracarării efectelor nega
tive ale cțizei economice mondiale, 
a încercărilor țărilor dezvoltate de 
a arunca poverile acestei crize pe 
umerii țărilor in curs de dezvoltare, 
inclusiv din Africa, prin intensifi
carea practicilor protecționiște și a 
măsurilor discriminatorii. • prin per
petuarea unor raporturi de schimb 
inechitabile, ca și prin practicarea 
unor rate excesiv de ridicate ale 
dobînzilor. ceea ce a dus la creșterea 
datoriei externe. Sub efectul combi
nat al unor asemenea factori, deca
lajele, în loc -să se micșoreze, se a- 
dincesc, la toate acestea adăugîn- 
d.u-se consecințele secetei dezas
truoase care.pustiește de un deceniu 
întinse zone ale continentului, înce- 
pînd din Sahel și pînă la capul Bu
nei Speranțe.

Aceste probleme au fost abordate 
la sfirșitul Junii trecute in cadrul 
a două reuniuni desfășurate pe solul 
african : Conferința regională pen
tru Africa a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), care a avut loc 
la Harare (23—25 iulie), și Confe
rința ministerială de la Dakar con
sacrată stabilirii unor măsuri de stă
vilire a înaintării deșertului în Afri
ca (24—27 iulie).

Organizate Ia scurtă vreme după o 
serie de reuniuni cu caracter asemă
nător, cele două conferințe au scos 
in evidență faptul că, spre deosebire 
de' alte dățî, seceta actuală nu 
afectează numai zonele atinse in mod 
tradițional de un asemenea flagel, cl 
o arie mult mai largă, care cuprinde 
practic mai toate zonele continen
tului. „Pentru prima oară — declară 
Eduard Saouma, directorul general al 
F.A.O, — Africa întreagă este lovită 
de secetă. Pentru prima dată în o

sută de ani, sudul continentului cu
noaște un deficit de' porumb", iar 
unele țări, in special cele din zona 
Sahelului, au ajuns într-o situație 
dramatică. într-adevăr, in 1983 sece
ta a avut consecințe și mai grave 
decit in anii 1972—1973. cind au mu
rit intre 200 000 și 300 000 de persoa
ne in zonele afectate. în peste 30 de 
țări s-a înregistrat o scădere abso
lută a producției agricole. Circa 150 
milioane de persoane sint confrunta
te cu fenomene acute de foamete și 
malnutriție, cel mai greu loviți fiind 
copiii. Pe alocuri, mortalitatea infan
tilă a atins cei mai ridicați parame-

transformat in păminturi deșertice, 
ceea ce a obligat un mare număr de 
oameni să-și părăsească așezările și 
să emigreze spre zonele mai puțin 
afectate. Iar fenomenul respectiv 
este departe de a lua sfirșit. La sud 
de Sahara, deșertul înaintează cu 150 
kilometri pe an.

S-a . calculat că pentru combaterea 
ofensivei deserturilor, ca și pentru 
dezvoltarea agriculturii ar fi sufi
cientă o sumă de 4—5 miliarde de 
dolari — ceea ce ar reprezenta doar 
0.5 la sută din actualele cheltuieli 
mondiale pentru înarmare ! Or, ță
rile africane nu dispun de asemenea

redus anual cu aproape 10 la sută, 
ceea ce a provocat dificultăți in achi
tarea produselor importate și a de
terminat țările africane să recurgă la 
noi împrumuturi în străinătate. în 
1982, totalul datoriei lor externe se 
ridica la , nu mai puțin de 66 mi
liarde 'dolari.

Pentru un continent In care exis
tă 13 țări al căror venit anual pe 
locuitor nu depășește 200 dolari (Sao 
Tome, Capul Verde. Seychelles, Gui
neea Ecuatorială. Gambia. Djibouti 
ș.a.l, acestea reprezintă o povară zdro
bitoare. Iar această povară, departe 
de a se atenua, devine si mai de ne-

PE MARGINEA REUNIUNILOR DE LA HARARE ȘI DAKAR

tri din lume, ajungînd uneori la 50 
și chiar 100 la sută din numărul celor 
născuți !

O imagine zguduitoare a situației 
create de actuala calamitate desorie 
revista franceză „Le Nouvel Obser- 
vateur". Arătind că circa 20 milioane 
de oameni din nordul republicilor 
Senegal, Mali. Niger, și Ciad sint 
amenințați cu moartea prin inaniție, 
publicația scrie intr-un reportaj de 
la fața locului : „Pământul este la fel 
de dur ca cimentul ; peste tot plu
tește un praf roșu-gri. E o căldură de 
40 de grade Celsius la umbră. Une
ori apar in fața mașinii figuri cu pri
viri rătăcite ; ici-colo, femei, copii și 
bărbați încearcă să dăfime mușuroa
iele ridicate de termite, pentru a 
prinde insectele, singura posibilitate 
de hrană care a mai rămas infome- 
taților. întregul grup de populații 
saheliene — tuaregi, peuli și bellahi 
— este amenințat de dezintegrare și 
foamete, tn 1983 nu s-a recoltat ni
mic in . Sahel, iar cea mai mare 
parte a puțurilor sint seci".

Efectele catastrofale ale . secetei 
sint amplificate de extinderea alar
mantă a deșertului. Așa cum s-a 
arătat in cadrul Conferinței de la 
Dakar, în ultimul decșniu, 410 mili
oane de hectare de teren arabil s-au

fonduri, iar ajutorul Internațional 
primit este neînsemnat. Aceasta con
stituie, desigur, o situație profund 
absurdă, în condițiile in care pe plan 

■ mondial se irosește anual, pentru 
înarmări, suma fabuloasă de aproa
pe 1 000 miliarde dolari. Apare ast
fel evident. încă o dată caracterul 
profund nociv si aberant al cursei 
înarmărilor.

Organizația Unității Africane, Or
ganizația Națiunilor Unite și alte 
foruri au inițiat numeroase reuniuni 
în ultimii ani cu scopul de a găsi, 
unele soluții la stările de lucruri 
menționate, dar depășirea greutăți
lor este cu mult mai dificilă in 
prezent decît in trecut, din cauza 
efectelor, crizei economice mondiale. 
Țările continentului sint nevoite să 
cheltuiască pentru importurile de 
produse alifnentare și de petrol circa 
55—60 la sută din veniturile lor va
lutare, care provin, de regulă, din 
exporturile de materii prime minera
le și agricole. Or, în condițiile scă
derii prețurilor la respectivele pro
duse și menținerii practicilor dis
criminatorii în comerțul mondial,' 
aceste ițăfi iși văd tot mai mult di
minuate posibilitățile de a pătrunde 
pe piața internațională. La începutul 
anilor ’80, exporturile Africii s-au

suportat ca urmare a creșterii ratei 
dobirtzilor practicate în special de 
S.U.A., dar si de alte state occiden
tale dezvoltate. Rezultatul este că cea 
mai mare parte a veniturilor'obținute 
din. exporturi este absorbită de servi
ciul datoriei externe. în timp ce da
toria externă propriu-zisă nt numai 
că se menține, dar chiar sporește 
continuu.'

Analizind pe larg aceste evoluții 
îngrijorătoare, conferință din capi
tala Republicii Zimbabwe a- adoptat 
„DECLARAȚIA DE LA HARARE", 
care exprimă hotărârea țărilor Afri
cii de a combate cu toate forțele a- 
menintarea crescîndă pe care o re
prezintă foametea si criza economi
că. Documentul subliniază, pe bună 
dreptate, că marile probleme exis
tente în domeniul alimentației nu 
sint numai un rezultat al secetei, ci 
al combinării. mai ■ multor factori, 
printre care :1a loc de-frunte se si
tuează .recesiunea economică mon
dială. datoriile externe, rata înaltă 
a dobînzilor si penuria de devize, 
influenta nefastă a conflictelor si in
tervențiilor străine, ajutorul extern 
limitat. „Declarația de la Harare" 
subliniază intenția statelor continen
tului de a acorda Prioritate agricul
turii și dezvoltării rurale, de a a-

dopta măsuri eficiente de natură să 
ducă' la Sporirea producției agricole 
si de a întreprinde acțiuni in vede
rea utilizării mai eficiente a resur
selor naturale, de a îmbunătăți in
frastructura si de a intensifica for
marea de cadre calificate. Docu
mentul reafirmă, totodată, hotărîrea 
țărilor semnatare de a acționa pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să pună 
capăt inechităților actuale manifes
tate prin menținerea unei rate irial- 
te- a dobînzilor. prin perpetuarea 
practicilor protecționiște si scăderea 
preturilor la materiile prime.

O poziție similară în ce privește 
căile de soluționare a problemelor 
Africii a adoptat si Conferința de la 
Dakar. Cele 22 de state participan
te au subliniat in documentul difu
zat la încheierea reuniunii că este 
necesară inițierea unor măsuri ur
gențe, care să ducă la depășirea stă
rii de subdezvoltare, a continentului 
și. la stăvilirea procesului de deser- 
tificare. care amenință • viata. a mi
lioane si milioane' de oameni; Prin
tre aceste măsuri figurează punerea 
în valoare, a. resurselor. hidrografi
ce. diversificarea si reconstituirea 
zonelor, de vegetație • cu soluri re
zistente la temperaturi ridicate șl 
precipitații reduse, inițierea de .ac
țiuni 'de combatere a eroziunii so
lului etc.

Realitățile Africii de azi — rele
vate cu .âtita vigoare de conferințe
le de la Harare si Dakar — confir
mă încă o dată necesitatea intensifi
cării eforturilor pe plan mondial 
pentru lichidarea inechităților din 
lumea contemporană si pentru reali
zarea noii ordini economice interna
ționale. în cadrul căreia fiecare na
țiune să-si poată consacra nestinghe- 
rită energiile făuririi, unei vieții libe
re si prospere. .Aceste imperative, au 
fost evidențiate, dealtfel, și cu pri
lejul sesiunii Consiliului Economic și 
Sbcial al O.N.U. încheiate la 3 au
gust. care a cerut Adunării Gene
rale a O-N-U. să înscrie pe ordinea 
sa de zi. problema, situației econo
mice critice din Africa.

f

Nicolae N. LUPU

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune a guvernului libanez • O declarație a președin

telui Comitetului
BEIRUT 8 (Agerpres). — Reunit, 

miercuri, sub conducerea președinte
lui Amin Gemayel, guvernul liba
nez de uniune națională a aprobat 
prima etapă a unui plan de dezan
gajare a forțelor opuse . in regiunea 
de munte șitaată la sud-est de Bei
rut. O serie de probleme de detaliu 

, și de procedură. urmează să fie so
luționate de reprezentanții ..armatei și 
ai principalelor trei miliții — creș- 

: tine, druze și șiite — înainte de 
punerea in aplicare a acestei prime 
etape de dezangajare, transmite a- 
genția France Presse. i

Dezangajarea forțelor într-o re
giune unde-s-au înregistrat repeta
te încălcări ale încetării focului va 
permite redeschiderea șoselei inter
naționale Beirut-Damasc, închisă din 
septembrie anul trecut.

Guvernul libanez a hotărît, de ase
menea, să' reinstituie controlul for
țelor! legale asupra .șoselei de coas
tă, pe o lungime de 80 km : tronso-

Executiv al O.E.P.
nul dintre Beirut și rlul Awali, li
mita de nord a zonei aflate sub ocu
pația forțelor israeliene, și șo
seaua care face legătura între Bei
rut și podul Madfoun, la 40 km nord 
de capitală.

TUNIS. — Președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, 
a relevat că O.E.P. este hotărită să 
depună toate eforturile la viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru a se organiza o conferință 
internațională, consacrată soluționării 
problemei Orientului Mijlociu.

într-o declarație de presă făcută 
la Tunis, el a subliniat că organiza
țiile palestiniene au căzut de acord 
să convoace viitoarea sesiune a Con
siliului Național Palestinian înainte 
de 15 septembrie.

Arafat a condamnat măsurile re
presive la care sint 
arabi din teritoriile 
pația israeliană.

supuși .locuitorii 
aflate sub ocu-

S.U.A. Uriașele deficite bugetare frînează
creșterea

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Jn 
raportul privind conjunctura econo
mică pe luna august, publicat la 
Washington, Oficiul pentru probleme 
bugetare al Congresului S.U.A. aver
tizează 'aăupra 'faptului ' că persis
tența uriașelor .deficite bugetare va 
frinâ creșterea economică.' în perioa
da 1984—1'989. se estimează că. defi
citele bugetare americane, vor tota
liza 1 260 miliarde dolari (172 miliar
de dolari în ‘ anul financiar curent, 
care, se-încheie la 30 septembrie, 179 
miliarde dolari în 1985. 195 miliarde 
dolari în 1986, 216 miliarde dolari în 
1987, 238 miliarde dolari in 1938 și 308 
miliarde dolari în 1989). Asemenea 
deficite bugetare vor determina men
ținerea ratelor dobînzilor bancare la

economica
un nivel artificial, extrem de înalt, 
ceea ce se va reflecta pe piețele mo
netare occidentale printr-un curs ri
dicat al dolarului, iar pe piețele co
merciale prin scumpirea exporturilor 
S.U.A., și accentuarea pasivului co
mercial american.
<în următoarele 18 luni, ritmul ac

tivității economice se va diminua. în 
primul rind din cauza nivelului inalt 
al dobînzilor bancare, notează agen
ția Reuter. creșterea economică 
ajungind peste 12 luni la aproxima
tiv 2,8 la sută. Concomitent, rata 
inflației va crește la 5,2 la sută. Ia 
sfirșitul anului 1985. iar cea a șo
majului va continua, să se afle la un 
nivel de 6,7 la sută din totalul for
ței de muncă.
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