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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Joi, 9 august a.c„ la Snagov, a 

avut loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România.

Ea lucrările ședinței au luat 
parte, ca invitați, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, miniștri și alți 
conducători de organe centrale.

In cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat :

— Decretul privind instituirea

medaliei comemorative „A 40-a a- 
niversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă" ;

— Decretul privind amnistierea 
unor infracțiuni și grațierea unor 
pedepse.

în continuarea lucrărilor înscri
se pe ordinea de zi. Consiliul de 
Stat a examinat și adoptat Decre
tul pentru aprobarea dispoziției 
complementare la Convenția inter
națională privind transportul de

mărfuri pe căile ferate (C.I.M.), 
Convenția internațională privind 
transportul călătorilor și bagaje
lor pe căile ferate (C.I.V.), și Ia 
Convenția adițională la Convenția 
internațională privind transportul 
călătorilor și bagajelor pe căile fe
rate (C.I.V.).

în cadrul ședinței. Consiliul de 
Stat a dezbătut și aprobat Rapor
tul Comisiei pentru analiza activi
tății de soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cereri

lor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat in semestrul I 
1984. precum și Raportul Consiliu
lui de Miniștri cu privire la acti
vitatea desfășurată de organele 
centrale ale administrației de stat 
in semestrul I 1984 pentru rezol
varea propunerilor, sesizărilor, rc- 
clamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii.

Consiliul de Stat a soluționat, 
apoi, unele probleme ale activității 
curente.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind instituirea medaliei comemorative 

„A 40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă
Cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la victoria revoluției 

de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia
listă, de la 23 August 1944,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decrete ază :

Art. 1. - Se instituie medalia comemorativă „A 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă".

Medalia „A 40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă" se conferă

persoanelor care au adus o contribuție deosebită la înfăp
tuirea7 revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, la apărarea patriei și a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, la realizarea politicii partidului și statului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Art. 2. - Descrierea medaliei comemorative „A 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă" și modul de purtare a acesteia 
sînt prevăzute în anexa care face parte integrantă din pre
zentul decret.

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi, la Snagov, 
pe Lennart Bodstroem, ministruț, 
afacerilor externe al Suediei, care 
face o vizită oficială in tara noastră.

Ministrul suedez a exprimat vii 
mulțumiri pentru întrevederea acor
dată și a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj și 
cele mai cordiale urări din partea 
Maiestății Sale Cari al XVI-lea 
Gustat', precum și a primului mi
nistru al Suediei, Olof Palme.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
suveranului suedez, precum și pri
mului ministru al Suediei salutul său 
și cele mai bune urări.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
a fost subliniat cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țării care se dez
voltă in spiritul convorbirilor și în
țelegerilor convenite cu prilejul dia
logului româno-suedez la nivel înalt. 
S-a apreciat, totodată, că există po
sibilități pentru dezvoltarea in con
tinuare a colaborării bilaterale. în
deosebi in domeniul economic, al 
cooperării în producție și al schim
burilor comerciale, precum si in alte 
sectoare, în interesul reciproc al ce
lor două popoare, al cauzei păcii, 
securității și colaborării pe conti
nentul european si în întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea,

probleme majore ale vieții politice 
mondiale. S-a subliniat că. in actua
lele condiții, de agravare continuă a 
situației. internaționale, este necesar 
să se acționeze eu hotărire pentru 
oprirea evoluției periculoase a eve
nimentelor spre confruntare si răz
boi. pentru trecerea la dezarmare, 
in primul rînd la dezarmare nucle
ară. pentru reluarea politicii de des
tindere. înțelegere si colaborare in
tre națiuni, pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative a tutu
ror problemelor litigioase dintre 
state, pentru’ asigurarea si intărirea 
păcii.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemelor legate de edificarea 
securității \și dezvoltarea cooperării 
pe continentul, european. în acest 
cadru, tovarășul’ Nicolae Ceaușescu 
a arătat că este necesar să se facă 
totul pentru a- se ajunge la oprirea 
amplasării rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune in Europa si a 
contramăsurilor anunțate de Uniu
nea Sovietică și. pe această bază, să 
se reia negocierile sovieto-americane 
in vederea convenirii unui acord co
respunzător care să ducă la elimi
narea acestor rachete de Pe conti
nentul european. Ia înlăturarea pe
ricolului unui război atomonucle'ar.

în timpul întrevederii s-a eviden
țiat necesitatea depunerii de efor
turi pentru obținerea de rezultate 
la conferința pentru încredere și 
dezarmare de la Stockholm, in folo
sul întăririi securității si dezvoltării

neîngrădite a colaborării intre toate 
statele. S-a subliniat, in același 
timp, importanta creării de zone de- 
nuclearizate in nordul Europei, in 
Balcani, precum și în alte regiuni ale 
lumii, care să favorizeze și alte mă
suri de întărire a păcii și securității.

în cadrul convorbirii s-a subliniat 
că, in. principalele probleme inter
naționale. România si Suedia au po
ziții asemănătoare sau foarte apro
piate. ceea ce oferă o bază largă 
pentru dezvoltarea relațiilor bilate
rale si pentru o strînsă conlucrare 
pe arena mondială.

S-a pus in evidentă necesitatea 
întăririi rolului O.N.U. și al celor
lalte organizații internaționale și a 
fost exprimată hotărirea de a cola
bora tot mai strîns in cadrul acesto
ra pentru promovarea unei politici 
de. pace și înțelegere intre popoare.

A fost relevată însemnătatea unor 
acțiuni concrete care să ducă la de.- 
pășirea fenomenelor de criză din 
economia mondială, la soluționarea 
problemelor datoriilor externe ale 
țărilor in curs de dezvoltare, la re
ducerea dobinzilor și la reglemen
tarea într-un mod nou a probleme
lor subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
bazate pe egalitate și echitate.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de față Per-Bertil Kol- 
Iberg, ambasadorul Suediei la Bucu
rești.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România >

Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi. la Snagov,

pe Pham Duy Toan, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Socialis
te Vietnam în tara noastră. (Conti
nuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Democratice Sudan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicij Socialiste Româ
nia. a primit joi pe Ahmed Mohamed

Diab, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Democratice Sudan in Re
publica Socialistă România. (Conti
nuare in pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania
Joi. 9 august, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Zoi

Toska, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Ambasadorul Republicii Federale
în aceeași zi, președintele Republi

cii Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Philip

Binye Koroye, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

Republicii Populare Socialiste Alba
nia in tara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).

Nigeria
tentiar al Republicii Federale Nige
ria in tara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).

Cu prilejul încheierii misiunii în țara noastră

Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare
Joi, 9 august, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la Sna
gov, pe ambasadorul Republicii Al

geriene Democratice și Populare la 
București. Salah-Bey Anisse, in vi
zită de rămas bun, cu ocazia înche

ierii misiunii sale în țara noastră. 
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire cordială.

CONSILIUL OE STAT 
Al REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET 
privind 

amnistierea 
unor infracțiuni 

și grațierea 
unor pedepse 

in pagina a V-a

Acumularea înaltă, rațional dimensionată
în pragul aniversării a 40 de ani 

de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 și in anul celui de-al 
XIII-le^ Congres al partidului, 
România socialistă este în măsură 
să demonstreze, cu argumentele 
faptelor împlinite, că nimeni și ni
mic nu poate să oprească un popor 
din drumul său cind este ferm ho- 
tărit să fie stăpinul avuției sale' 
naționale și făuritorul propriului 
său destin. între aceste două mo
mente istorice care marchează în
ceputul și continuarea unui proces 
revoluționar obiectiv izvorît din 

® energia inepuizabilă a clasei mun
citoare, țărănimii și intelectualității 
se află cele mai mari împliniri din 
istoria multiseculară a poporului 
român.

într-o perioadă istorică relativ 
scurtă. România . a reușit să de
pășească starea de subdezvol
tare economică și structura agrară 
înapoiată, moștenite de la vechiul 
regim, și să se transforme intr-o 
țară socialistă industrial-agrarâ. cu 
o industrie modernă, puternică și o 
agricultură socialistă dezvoltată, 
capabile să rezolve cele mai com- 

\___________________________________

plexe și dificile probleme pe care 
le ridică dezvoltarea multilaterală, 
in ritm susținut, a economiei in 
noile condiții interne și internațio
nale create. Aceste rezultate sînt 
rodul aplicării unei strategii știin
țifice, unitare și de largă perspec
tivă istorică, a cărei coloană verte
brală s-a format pe baza in
terdependenței industrializare—acu
mulare—dezvoltare—bunăstare. în 
acest raport de condiționare, in
dustrializarea socialistă constituie 
locomotiva mersului înainte al tă
rii. iar acumularea înaltă și rațio
nal dimensionată — pilonii de re
zistență pe care se sprijină echili
brul înaintării.

Ințelegînd în toată profunzimea 
și complexitatea lor funcțiile pro
gresiste ale acumulării, partidul 
nostru, cu deosebire după Congresul 
al IX-lea. a conceput strategia re
producției socialiste lărgite în ritm 
susținut pe baza dimensionării ra
ționale a| efortului de dezvoltare 
economico-socială în raport de ne
cesitățile. și posibilitățile acceleră
rii dezvoltării forțelor de producție, 
corespunzător exigențelor criteriilor 
de eficiență competitivă, pe termen

lung, pe care le ridică optimizarea 
de pe pozițiile intereselor generale, 
de perspectivă, ale întregului nos
tru popor.

Intr-adevăr, la începutul con
strucției socialiste, venitul națio
nal pe locuitor era Scăzut, structu
ra de ramură a economiei naționa
le era înapoiată și slab înzestrată 
tehnic. în profil, teritorial existau 
grave dezechilibre economice si 
sociale, nivelul de trai al poporului 
era scăzut. România înregistra de
calaje considerabile față de țările 
avansate ale lumii la indicatorii de 
bază ai dezvoltării economico-so- 
ciale. Dar toate acestea, nu numai 
că nu au determinat partidul nos
tru să bată pasul pe loc sau să dea 
înapoi, ci. dimpotrivă, l-au îndem
nat la o analiză științifică, realistă, 
în spiritul concepției revoluționare 
a socialismului științific despre 
lume și viață, punîndu-1 in fața a 
două alternative : ori așezăm la 
temelia reproducției socialiste lăr
gite alocarea unei părți importante 
din venitul național pentru acumu
lare. pentru a crea și dezvolta baza 
țehnico-materială necesară făuririi 
unei economii naționale moderne,

echilibrate și capabile să realizeze 
o eficiență competitivă în continuă 
creștere, ori ne situăm la periferia 
progresului' economic și social, 
continuînd să rămînem o țară 
înapoiată, dependentă. într-o lume 
cu interdependențe crescinde.

Viața demonstrează că în condi
țiile contemporane, cind în lume se 
desfășoară o profundă revoluție în 
știință și tehnică, cu efecte de 
mari dimensiuni și întindere asu
pra dezvoltării economico-sociale, 
cind actuala or-dine economică in
ternațională și cursa înarmărilor 
adîncesc decalajele și provoacă cri
ze economice structurale de durată 
— cu efecte destabilizatorii asupra 
întregii lumi și în mod deosebit 
asupra economiilor slab dezvoltate 
sau in curs de dezvoltare — efor
tul propriu, bazat pe o acumu
lare înaltă, rațional dimensionată 
și însoțit de o eficiență competi
tivă, reprezintă calea sigură pen
tru învingerea subdezvoltării și

Lector univ. dr. 
Constantin C. POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

z"----------------------------------------------------------------------------------------------

Forța modelatoare a culturii
Economia Bihorului 

cuprinde astăzi, la 
scară județeană, a- 
proape toate ramurile 
principale și secunda
re ale economiei na
ționale. Lucrurile stau 
la fel in lumea' cultu
rii și artelor. Dealtfel, 
zonele economiei și 
artelor se întrepă
trund.

Interdependența dia
lectică dintre econo
mie și cultură și-a 
spus aici cuvîntul 
incă din adincul is
toriei. Zonă cu civili
zație înaintată (boga
tă. printre altele, in 
metale rare, marmură, 
cărbune, esențe lem
noase superioare), te
ritoriul Bihorului ac
tual a atras si a năs
cut artiști. Tezaurele 
din Muzeul „Țârii 
Crișurilor" din Oradea 
leagă fluent timpurile 
și spațiile ancestrale, 
din epoca dacică, 
daco-romanică încoace, 
trecind prin renascen- 
tism pînă la artă con
temporană. In cetatea 
pe care o stampă ba- 
trîriă ne-o arată in 
formă de stea și sub 
numele latinesc de 
Varadinum au studiat 
carte renascentistul 
român Nicolaus Ola- 
hus. prietenul lui Eras
mus din Rotterdam, și

renascentistul maghiar 
Rogerius. autorul ace
lei Carmen Mizerabi
le, poem despre cri
mele tătarilor năvăli
tori. Tot. in Oradea s-a 
conceput celebrul Su- 
plex Libellus Valalio- 
rum, document al re
vendicărilor politice 
naționale românești, 
și-au scris o seamă

însemnări 
din Bihdr 

de Alexandru
ANDRIȚOIU

din opere *’ corifeii 
Școlii Ardelene, iar 
în revista „Familia" 
(care publică primul 
articol in românește 
despre Karl Marx) 
au debutat Eminescu, 
Coșbuc. Victor Babeș, 
Emil Isac și multi 
alții. Mai puțin cu
noscut este însă debu
tul in public, la Ora
dea anilor 1905 (la se
micentenarul „Fami
liei"). al lui George 
Enescu. cu un poem 
imnic dedicat lui Iosif 
Vulcan pe versuri de 
I. U. Soricu și ,'iș.călit. 
pe atunci. Gheorghe 
Enescu. Marele com
pozitor era student la

Paris. In fine, textul 
definitiv al proclama
ției de la Alba Iulia, 
tot la Oradea a fost 
conceput, in casa dr. 
Aurel Lazăr. lâ 12 oc
tombrie 1918. Și. ca 
prietenia și colabora- 

..rea in lupta marilor 
idei, dintre cărturarii 
români și maghiari să 
stea sub pavăza unui 
simbol, să amintim că 
Iosif Vulcan și Ady 
Endre stau emblema-, 
tic în destinele cultu
rale ale Bihorului. Așa 
că după Unirea cu 
țara, cultura Transil
vaniei. deci implicit 
cea din vatra Bihoru
lui. nu avea decît să 
continue fluent osmo
zele ei firești cu cul
tura de peste Carpați 
petrecută încă cu mult 
înainte, de cu secole. 
După Unire, instituții 
culturale solide con- 
stelează Bihorul : o 
academie de drept, un 
teatru stabil, o filar
monică. își continua 
activitatea vechiul cor 
Hilaria. apar publica
ții. printre care alte 
trei ediții ale „Fami
liei". Mișcarea munci
torească dă sensuri 
majore și orizonturi 
culturii aneaiate. se
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI
Politica înaltei acumulări a asigurat puternica dezvoltare economică 
si socială a României, lichidarea rămânerilor în urmă fată de alte tari 

CU CÎTEVA DECENII MAI DEVREME
Calcule riguroase, analize econo

mice temeinic fundamentate ilus
trează că dacă România ar fi mens 
pe linia unor acumulări reduse — 
de 22.3 ]a sută, cit a» fost rata me
die anuală a acumulării în perioa
da 1951—1965 — i-ar fi trebuit ci- 
teva decenii de acum încolo pen
tru a realiza actualul nivel al ve
nitului național. Cu alte cuvinte, 
stadiul din prezent de dezvoltare 
economico-socială a tării ar fi fost 
atins abia... după anul 2000.

Am atins deci cu citeva de’cenii 
mai devreme un stadiu superior 
de dezvoltare, lichidînd cu citeva 
decenii mai devreme marile rămi- 
neri în urmă moștenite de la re
gimul burghezo-mosieresc. Iar acest 
adevăr incontestabil este ilustrat. 

înaintea oricăror calcule, de pro
gresele cu adevărat uriașe pe care 
le-a făcut tara noastră în dezvol
tarea economică și socială în anii 
socialismului și, îndeosebi. în pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. progrese care își 
au izvorul trainic în politica de' 
acumulare promovată cu consec
ventă de partidul nostru.

Este meritul incontestabil al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
fi fundamentat temeinic si demon
strat convingător necesitatea obiec
tivă pentru tara noastră a unei 
rate înalte 'a acumulării, ca o op
țiune politică și socială majoră, de 
durată, de mare responsabilitate 
pentru destinul întregii noastre na

țiuni. pentru viitorul său. „Pentru 
tara noastră, care are de recupe
rat un important decalai fată de 
alte state — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in Rapor
tul prezentat la Conferința Națio
nală a P.C.R. din 1967 — înfăp
tuirea consecventă a unui amplu 
program de investiții, menținerea 
unei rate înalte a acumulării con
stituie un imperativ vital, de prim 
ordin. Aceasta este condiția hotă- 
rîtoare de care depinde posibilita
tea de a tine pasrțl cu competiția 
ce se desfășoară pe plan mondial 
în domeniul dezvoltării economice 
si sociale, de a asigura ridicarea 
gradului de civilizație a societății, 
satisfacerea în tot mai bune con
diții a nevoilor materiale si spiri

tuale ale maselor, construirea so
cialismului și comunismului".

Viata a validat pe deplin juste
țea acestei opțiuni politice si so
ciale fundamentale. Tocmai pe 
baza alocării unei părți însemnate 
din venitul național pentru dez
voltarea economico-socială a tării 
s-au înfăptuit de-a lungul ultime
lor două decenii programe tot’ mai 
ample de investiții. Aceste progra
me și-au găsit materializarea în 
mii și mii de noi capacități in
dustriale și agrozootehnice durate 
in toate zonele tării. în dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, în milioanele de lo
cuințe construite din fondurile 
statului, in numeroasele edificii 

destinate învătămîntului. culturii si 
ocrotirii sănătății. Harta tării stă 
mărturie certă a tuturor acestor 
înfăptuiri prin profilurile indus
triale si urbane prezente pretutin
deni si cunoscute nouă, tuturor.

Am investit mult în toată 
această perioadă, pe care cu în
dreptățită mindrie patriotică o de
numim „Epoca Ceaușescu", pentru 
a așeza temelii solide progresului 
nostru economic si social. Așa s-au 
asigurat dezvoltarea puternică și 
modernizarea forțelor de producție, 
a bazei tehnico-materiale a socie
tății. creșterea în ritm înalt a eco
nomiei naționale : așa s-ă, asigurat 
ridicarea economică a județelor si 
zonelor tării mai puțin dezvoltate; 

asa s-au asigurat creșterea impre
sionantă a numărului Jocurilor, de 
muncă si mutațiile esențiale in 
structura forței de muncă; așa — 
Si numai așa — s-a asigurat spo
rirea Susținută a avuției naționale 
si creșterea continuă a bunăstării 
întregului popor.

Dacă privim retrospectiv perioa
da ultimilor 19 ani. de cind în 
fruntea partidului nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
statăm că toate problemele esen
țiale ale dezvoltării tării în ac'est 
răstimp s-au concentrat, ca intr-un 
focar, în corelația cit mai judi
cioasă între acumulare si consum. 
Dezvoltarea economică in ritm sus
ținut a tării. ca urmare a alocării 
unei cote înalte din venitul națio

nal pentru acumulare, a asigurat 
creșterea, continuă a avuției socie
tății. a resurselor destinate consu
mului populației. Aceasta și-a gă
sit reflectarea in sporirea venitu
rilor directe provenite din muncă, 
in creșterea veniturilor din fondu
rile sociale de consum, in sporirea 
cantitativă si calitativă a consumu
rilor de bunuri si servicii. Oame
nii muncii s-au convins că un tot 
mai înalt si durabil nivel al consu
mului este nemijlocit legat de 
creșterea susținută a forței econo
mice a țării, de munca lor tot mai 
spornică, de înaltă calitdte si efi
ciență. că dezvoltarea economică 
este factorul primordial al progre
sului întregii noastre societăți.

CREȘTEREA RATEI RE ACUMULARE
Rata medie anuală a acumulării

CREȘTEREA VENITULUI NATIONAL
Sporul mediu anual al venitului național

® Pe baza creșterii ratei medii anua
le a acumulării de la 22,3 ia sută 
la 32,8 la sută, SPORUL MEDIU 

ANUAL AL VENITULUI NAȚIONAL 
a fost în perioada 1966-1980 DE 
3,3 ORI MAI MARE decît cel ob
ținut în anii 1851-1965.

• în perioada 1966-1980 s-a obtinut 
peste '80 LA SUTĂ DIN SPORUL 
VENITULUI NAȚIONAL realizat în 
întreaga perioadă 1950-1980.

• VENITUL NAȚIONAL PE LOCUITOR 
a crescut de la 2170 lei în 1950 
la 7674 lei în 1965 și la APROA
PE 30000 LEI în 1983.

• Economia națională dispune în pre
zent de FONDURI FIXE ÎN VA
LOARE DE PESTE 2400 MILIAR

DE LEI, din care circa 80 la sută 
au fost puse în funcțiune în ulti
mele două decenii. 

în anii de după Congresul al IX- 
lea al partidului au fost puse 
în funcțiune PESTE 8500 CAPACI

TĂȚI DE PRODUCȚIE INDUS
TRIALE Șl AGROZOOTEHNICE 
PRINCIPALE.

(Urmare din pag. I)

consolidarea independenței econo
mice și politice a statelor recent eli
berate. prin crearea unei economii 
naționale moderne, bine echilibrată, 
capabilă să-și autocentrezc și auto- 
concentreze forțele proprii ale dez
voltării independente intr-o lume a 
interdependențelor crescînde. Și a- 
ceasta cu atit mai mult, cu cit sta
tele dezvoltate, față de care decala
jele trebuie să se reducă, continuă să 
acumuleze o parte importantă din 
venitul național pentru dezvoltare.

La aniversarea a 40 de ani de la 
actul istoric din August 1944 pu
tem intr-adevăr să afirmăm că orien
tarea de a aloca circa, o treime din 
venitul național pentru acumulare, 
fundamentată de Congresul al IX-lea 
al partidului și reafirmată, pe baza 
noilor condiții, de celelalte Congrese 
și Conferințe Naționale ale partidului 
care au urmat, a fost cea care a per
mis României socialiste să dispună 
de o economie națională modernă, cu 
un puternic potențial tehnico-pro- 
ductiv, bine structurat în profil de 
ramură și teritorial, să depășească 
dificultățile grele provocate de criza 
economică mondială și să asigure în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare spre comunism.

Luind atitudine critică față de ten
dințele de subapreciere a funcțiilor 
acumulării înalte la un nivel scăzut 
de dezvoltare, demonstrind in același 
timp practic că absolutizarea dezvol
tării preponderent extensive peste li

mitele socialmente admisibile poate 
genera o serie de contradicții, cu 
efecte negative, asupra echilibrului, 
partidul, secretarul său general au 
fundamentat și continuă să conceapă 
nivelul nostru optim al acumulării 
atit in dependență de mărimea și 
evoluția venitului național și a fon
dului de consum pe locuitor, cit și in 
raport de contribuția factorilor ex
tensivi și intensivi la susținerea rit
mului reproducției socialiste lărgite. 
Pe o asemenea bază a fost posibil să 
se stabilească practic un optim al 
ratei acumulării subordonat în per
manență criteriului suprem absolut și 
unic de optimizare a dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării — ridicarea 
continuă a nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului, îmbunătă
țirea calității vieții acestuia și 
crearea resurselor necesare continuă
rii reproducției lărgite în ritm susți
nut, întăririi independenței econo
mice și politice a națiunii noastre so
cialiste.

înfăptuirea exigențelor unui ase
menea criteriu — ale cărui elemente 
se intercondiționează dinamic — este, 
in concepția secretarului general al 
partidului nostru, indisolubil legată 
de creșterea continuă a eficienței 
efortului de dezvoltare economico- 
socială. ca bază reală pentru a asi
gura optimizarea proporției dintre 
acumulare și consum, in condiții de 
sporire permanentă a venitului na
țional pe locuitor. Corespunzător 
unei asemenea viziuni, partidul nos
tru apreciază că optimul ratei acu
mulării trebuie să asigure, in fiecare 
etapă a dezvoltării economieo-socia- 

le. cea mai mare creștere a venitu
lui național pe locuitor, in condițiile 
unei eficiente maxime in utilizarea 
resurselor alocate — ca premise 
esențiale reale pentru infăptuirea 
celei mai avantajoase căi de ridica
re a nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor și pen

Izvorul progresului economic și social al patriei
Proporțiile acumulării și efectele ei

Perioada

Venitul na
țional repar
tizat pentru 
londu! de a- 
cumulare (%)

Sporul 
fondurilor 

fixe 
(mid. lei)

Numărul 
noilor 
locuri 

de muncă 
(mii. pers.)

Sporul me
diu anual 

al venitului 
național 
(mid. Ici)

Sporul 
desfacerilor 
de mărfuri 
(mid. lei)

1951—1965 22,3 310 2.2 7,4 51.6
1966—1980 32,8 1 347,2 3,1 24,2 149,4
1951—1980 27.6 1 657,2 5,3 15,8 201,0

Așa cum se poate observa din da
tele prezentate în tabelul de mai sus, 
proporțiile efortului de dezvoltare au 
căpătat de la o perioadă la alta noi 
dimensiuni. Față de rata medie 
anuală,a acumulării cuprinsă între 
22—23. la sută în primii 15 ani de 
construcție socialistă, 1951—1965. in 
perioada 1966—1980 nivelul acesteia 
s-a ridicat la 32,8 la sută, ceea ce re
prezintă o creștere cu 10,5 puncte 
față de perioada anterioară. Timp de 
30 de ani, 1951—1980, rata medie 

tru continuarea dezvoltării în ritm 
susținut a forțelor de producție.

Sugestive date ilustrează cu preg
nanță interdependența care s-a for
mat, de-a lungul perioadei construc
ției socialiste în patria noastră, in
tre acumulare, dezvoltare și bună
stare.

anuală a acumulării a fost de peste 
27 la sută. Pe o asemenea bază a fost 
posibil ca volumul investițiilor reali
zate în întreaga economie națională 
să atingă în cei 30 de ani de con
strucție socialistă peste 2 174 miliar
de lei : din acest volum, in perioada 
1966—1980. cind rata acumulării a fost 
net superioară, s-a realizat 84 la sută 
din totalul efortului investitional. 
Sporirea volumului de acumulare a 
avut drept rezultat creșterea a- 
vutiei naționale în bunuri materiale 

acumulate, cu deosebire în fonduri 
fixe, care in prezent se ridică la 
peste 2 400 miliarde lei, față de 
517 miliarde lei în 1965 și 207 miliar
de lei in 1950. Și din acest punct 
de vedere calculele demonstrează că 
cea mai mare parte din sporul total 
■al fondurilor fixe l-a asigurat peri

oada deschisă de Congresul al IX-lea 
al partidului.

Ca urmare a unei asemenea lărgiri 
a cîmpului de producție, in toate ra
murile âconomiei naționale, in toate 
județele și localitățile patriei a. fost 
posibil ca in toată perioada construc
ției socialiste să se creeze in econo
mia națională peste 5,5 milioane de 
noi locuri de muncă, din care în pe
rioada 1966—1983 peste 3,3 mili
oane. Asigurind ocuparea treptată a 
întregii populații in virstă aptă de 
muncă în ramuri și sectoare capabile 
de o înaltă productivitate a muncii, 
politica acumulărilor susținute a pus 
baze reale creșterii venitului național 
și ridicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Fată de un venit național pe lo
cuitor de 2 170 lei in 1950. acesta 
s-a ridicat la 7 674 lei în 1965. pen
tru ca in 1980 să fie de 22 914 lei, 
ceea ce reprezintă o creștere de circa 
11 ori in raport cu 1950.

Este foarte semnificativ faptul că 
la o rată medie a acumulării de 
22—23 la sută in primele trei cinci
nale s-a asigurat un spor mediu 
anual al venitului național de 7,4 mi
liarde lei, in timp ce la o rată medie 
a acumulării de 32,8 la sută in peri
oada 1966—1980 sporul mediu anual 
al venitului național a fost de 24,2 
miliarde lei.

Pe fondul sporirii susținute a ve
niturilor oamenilor muncii, corelația 
care s-a asigurat intre formă mate
rială și valorică a venitului național 
și a fondului de consum a permis ca 
în perioada 1950—1983 volumul des
facerilor de mărfuri să crească de la 
12,1 miliarde lei în 1950 la 213,1 mi
liarde lei in 1980 si 259,2 miliarde lei 
în 1983, peste 74 la sută din creșterea 
totală revenind ultimilor 20 de ani. 
Concomitent, cheltuielile social-cul- 
turale pe un locuitor au crescut de 
la 211 Iei in 1950 Ia 3 654 Iei in 1983, 
adică de peste 17 ori.

Iată, expuse succint, citeva date 
care ilustrează pe viu interdepen
dența acumulare—dezvoltare—bună
stare, faptul că funcțiile acumulărilor 
înalte și rațional dimensionate nu 
numai că nu intră in contradicție cu 
consumul maselor, ci tocmai ele 
creează premisele reale pentru ca ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
să se bazeze pe reproducția lărgită 
în măsură să ofere permanent resur
sele creșterii în ritm susținut a ve
nitului național pe locuitor.

Fără să schimbe orientarea de bază 
în privința alocării unei părți impor
tante din venitul național pentru 
acumulări. Congresul al XII-lea și 

Conferința Națională ale partidului 
subordonează utilizarea fondului de 
dezvoltare lărgirii bazei proprii de 
materii prime și energie, Înfăptuirii 
unei noi revoluții agrare, creării pre
miselor pentru asigurarea acțiunii 
factorilor intensivi, calitativi, de efi
ciență și competitivitate în întreaga 
economie națională.

Hotărîrea Congresului al XI 1-lea 
de a se trece, incepind cu actualul 
cincinal, la o dezvoltare intensivă a 
economiei naționale, pe baza utiliză
rii unei rate optime de acumulare 
pentru această perioadă, constituie 
cea mai elocventă expresie a înțele
gerii și aplicării creatoare a exigen
țelor legii acumulării socialiste și a 
celorlalte legități ale reproducției 
lărgite, în raport de noile condiții is
torice concrete, interne și internațio
nale, în care trebuie să continuăm 
înfăptuirea pe o treaptă superioară 
a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Pe o asemenea bază va fi posibil 
ca venitul național pe locuitor să 
atingă cotele stabilite, asigurind sur
sele necesare atit pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al întregului popor, 
cit si pentru acumularea de noi ele
mente necesare progresului calitativ 
al factorilor dezvoltării în viitor, in 
perioada 1986—1990 și. in perspectivă, 
pină in anul 2000. in temeiul hotâri- 
rilor ce vor fi adoptate la cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului.
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40 DE ANI DE MARI IZBÎNZTSUB STINDARDUL PARTIDUlĂJI
Viața, experiența noastră și a altor țări demonstrează că numai afectînd importante resurse materiale, 

mijloace însemnate din avuția națională, în vederea reproducției lărgite, se poate asigura mersul înainte al 
economiei, științei și culturii, ridicarea gradului de civilizație a vieții poporului, înflorirea întregii societăți. 
Pe această cale partidul, poporul nostru asigură apropierea treptată a nivelului de dezvoltare a țării noastre 
de nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic, pune temelia viitorului mereu mai fericit al patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

...Pentru progresul științei
Volumul investițiilor destinate dezvoltării 

bazei tehnico-materiale a științei

FILE DE ISTORIE

UZI
Mit.IOANE LEI

locuințe și 
de cultură

23 SEPTEMBRIE 1981. La întreprinderea de țevi sudate din Zimnicea, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu exami
nează, în fața machetei, probleme ale dezvoltării acestei unități industriale

1976-1980

1984 s-au construit din

14 SEPTEMBRIE 1983. Moment inaugural la Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca : de la pupitrul de comandă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

pornește noua presă de 6 000 tone/forță

6260
MILIOANE LEIînfăptuind politica științifică, clarvăzătoare, a parti- construcții durate prin hărnicia și priceperea sa și în moderne, obiective agricole, cartiere de 

dului, cu fiecare an, cu fiecare cincinal, poporul nos- folosul dezvoltării țării, creșterii avuției naționale și al școli, așezăminte de ocrotire a sănătății și 
. . s — ctitorii ale progresului și civilizației socialiste.

...Pentru edificarea unei industrii puternice, moderne și eficiente ===

AMPLE PROGRAME DE INVESTIȚII...
înfăptuind politica științifică, clarvăzătoare, a parti-

tru a așezat la loc de cinste în bilanțurile muncii noile propriei sale bunăstări : combinate, fabrici și uzine

Volumul investițiilor realizate 
în industrie Volumul investițiilor destinate

industriei in anul 1984

/

4585GG1I
MILIOANE LEI I

1976-1980

165388
MILIOANE LEI

33292
MILIOANE LEI

I

1951-1955

este de peste

2 ORI
- i

decît totalul investițiilor 
realizate pe ansamblul

MAI MARE

economiei naționale în întregul

cincinal 1951-1955

...Pentru realizarea unei agriculturi intensive, de înalt randament
Volumul investițiilor realizate 

în agricultură Agricultura a beneficiat 
in perioada 1950-1983 

de un volum de investiții 
DE PESTE 400 MILIARDE LEI

Investițiile alocate agriculturii 
în actualul cincinal sint de
PESTE 2,5 ORI MAI MARI 

decît cele realizate

• VALOAREA FONDURILOR FIXE 
din unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică 

și proiectare este în prezent
DE CIRCA 10 ORI MAI MARE față de anul 1965 

...Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit 

Volumul investițiilor pentru construcțiile 
de locuințe

95244 q
MILIOANE LEI

1951-1955

© In perioada 1965 
fondurile statului de 6,7 ORI MAI MULTE APARTA
MENTE decît în anii 1945—1964.

...Pentru dezvoltarea 
invățămintului și culturii 

Volumul investițiilor destinate dezvoltării 
bazei tehnico-materiale a învățămîntului, 

culturii și artei

• în cele patru decenii ale libertății noastre, 
POPULAȚIA ȘCOLARĂ A CRESCUT DE 2,3 ORI, 
peste un sfert din populația țării fiind cuprinsă as
tăzi în diferite forme de învățămînt.

...Pentru sănătatea populației
Volumul investițiilor alocate 

pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a ocrotirii sănătății, asistenței 

sociale și culturii fizice

6088
MILIOANE LEI

l

1976-1980

ASISTENTĂ ME-

1951-1955 1966-1970

• NUMĂRUL PATURILOR DE _______
DICALĂ a crescut de la 69 221 în 1950 la 144 100 
în anul 1965 și la 210 800 ÎN 1984, iar numărul 
locuitorilor ce revin la un medic a scăzut de la 1 047 
în anul 1950 la 682 în 1965 și la 507 ÎN ANUL 1984.

MILIOANE LE»

MILIOANE LEI

in întreaga perioadă 1951-1965
Pagini realizate de Ilie ȘTEFAN
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In centrul dezbaterilor:

CREȘTEREA Si MAI SUBSTANȚIALA
Ă PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

înaintea începerii adunării repre
zentanților oamenilor muncii de la 
întreprinderea de construcții de nave 
și utilaj tehnologic din Tulcea, in
ginerul Constantin Dutu, directorul 
întreprinderii, a tinut să ne spună : 
„Momentul hotăritor pentru reviri
mentul activității noastre l-a repre
zentat vizita făcută in august 1983, 
în întreprindere, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prilej cu care secretarul 
general al partidului a indicat o se
rie de măsuri concrete pentru orga
nizarea mai bună a fabricației și pro
movarea fermă a progresului tehnic. 
Măsuri care au prins viată in perioa
da care a urmat. Pentru a realiza în 
al doilea semestru al acestui an sar
cinile la producția fizică — intre care 
două cargouri de 7 500 tdw. patru 
nave de pescuit costier la Marea 
Neagră, aproape 3 000 tone utilaje 
tehnologice — esențial este să ne or
ganizăm și mai bine munca, să gă
sim soluții tehnice care să asigure 
creșterea in și mai mare măsură a 
productivității muncii. De fapt. în 
adunarea generală vom pune in cen
trul atenției acest obiectiv".

Cum a dezbătut adunarea generală 
această problemă esențială pentru 
activitatea întreprinderii ? Mai intii 
relevăm faptul că. în primul semes
tru al anului, productivitatea muncii 
a sporit considerabil, sarcinile de 
plan la acest indicator, care preve
deau o creștere cu peste 50 la sută 
fată de nivelul atins anul trecut, fiind 
depășite cu 2,9 la sută. Acest rezultat 
atestă seriozitatea și consecventa cu 
care s-a acționat în întreprindere 
pentru aplicarea măsurilor stabilite 
în acest scop la începutul anului. 
Merită însă să menționăm maturita
tea cu care oamenii muncii de aici 
au adus în dezbatere căile prin care 
trebuie să se acționeze în continuare 
pentru creșterea și mai substanțială 
a productivității muncii. Firește, s-a 
pornit de la experiența bună dobin- 
dită. fără însă să se ocolească nea
junsurile existente, s-au formulat 
propuneri menite să asigure îmbună
tățirea, in continuare, a activității 
(productive.

„Creșterea productivității muncii, 
în primul semestru, cu peste 50 la

sută — spunea inginerul Ion Moise 
— s-a realizat în special prin apli
carea unor măsuri organizatorice și 
tehnice pe fluxurile de fabricație de 
la construcțiile navale. Folosim 
acum tehnologii noi, de înaltă pro
ductivitate. care ne permit să reali
zăm corpul unui cargou de 7 500 tdw 
în numai cinci luni, cu șase luni mai 
puțin decit au durat lucrările la pri
mul cargou construit la Tulcea. 
Preocupați de introducerea progre
sului tehnic, de reorganizarea fluxu
lui .de fabricație, am scăpat totuși 
uneori din atenție un lucru foarte 
important — necesitatea întăririi dis

9
uzinaj să fie reorganizată în scopul 
folosirii corespunzătoare a capacită
ților de producție si a spatiilor pro
ductive existente aici. De asemenea, 
pentru a grăbi ritmul lucrărilor de 
montaj avem nevoie de secții și 
bloc-secții ; acestea pot fi asigurate 
Ia vreme dacă organizăm munca în 
trei schimburi și în atelierul de de
bitare".

Alți vorbitori s-au referit la nece
sitatea generalizării experienței po
zitive. în majoritatea secțiilor și 
atelierelor de producție, constructorii 
navali au găsit soluții simple de ur
gentare a executării unor comenzi.

La întreprinderea de construcții de nave 
și utilaj tehnologic din Tulcea

ciplinei la fiecare loc de muncă. în- 
trucit unii dispeceri din secții sau 
maiștri nu-și fac conștiincios dato
ria, lucrătorii, in loc să-și vadă de 
treaba lor, sint nevoiți adesea să 
umble pe la diverse servicii si depo
zite pentru a rezolva anumite pro
bleme de aprovizionare. Totodată, 
pierdem încă foarte mult timp pro
ductiv din cauza proiectantilor de 
tehnologii care, în loc să lucreze in 
secții și să rezolve operativ proble
mele care apar, să dea soluții la fața 
locului, își găsesc mereu de lucru 
prin birouri".

Toți participanții la dezbateri au 
fost de părere că trebuie să se ac
ționeze și mai stăruitor pentru per
fectionarea organizării muncii, apli
carea de noi tehnologii, generaliza
rea experienței dobîndite în unele 
sectoare, în scopul creșterii produc
tivității muncii. „Am reorganizat flu
xurile de fabricație în halele de con
strucție a corpului de nave, cu efecte 
foarte bune în ce privește producti
vitatea muncii — spunea maistrul 
Roman Comișan. Aceste sisteme de 
organizare nu sînt date insă pentru 
totdeauna, dimpotrivă,, cred că tre
buie și, putem să le îmbunătățim în 
continuare. Pentru a evita ștrangu
lările pe fluxul de fabricație, propun 
ca activitatea în atelierul ajustaj și

S-a remarcat, ca un fapt pozitiv, că 
în întreprindere s-a organizat un 
schimb de experiență pe tema : 
„Aplicarea noilor tehnologii în con
strucțiile navale și metalice 'in 
scopul creșterii productivității mun
cii" și s-a propus ca in continuare 
consiliul oamenilor muncii și comi
tetul sindicatului să organizeze mai 
des asemenea acțiuni menite să con
tribuie la generalizarea unor metode 
superioare de organizare a muncii, 
de reducere a duratei de execuție a 
navelor si utilajelor tehnologice 
aflate în construcție. „în procesul 
de extindere a experienței pozitive 
— spunea maistrul principal Vasile 
Popa — trebuie să fim implicați mai 
mult și noi. maiștrii. în cele din 
urmă, de felul cum acționăm noi, 
care sîntem conducătorii efectivi ai 
proceselor de producție, depinde 
aplicarea unor metode eficiente de 
muncă". în cuvîntul lor, electricianul 
Eugen Apostol, maistrul Agafon Pe
trov, inginerul Ion Iosifescu au 
subliniat că. odată cu generalizarea 
experienței dobîndite în întreprinde
re. este nevoie ca specialiștii din 
unitatea tulceană să mențină un per
manent contact cu maiștrii, ingine
rii din celelalte șantiere navale din 
țară, pentru a prelua operativ teh
nologiile noi. procesele tehnologice'

eficiente folosite de constructorii na
vali din Galati. Brăila sau Constanța.

în adunare, participanții la dezba
teri, subliniind necesitatea realizării 
cu promptitudine a S.D.V.-urilor, a 
unor instalații și dispozitive de me
canizare a lucrărilor, au demonstrat 
cu calcule simple cit timp productiv 
se pierde din cauza lipsei acestora 
și au făcut propuneri concrete de re
zolvare a unor probleme de mare 
importanță care se ridică în secțiile 
de producție.

Desfășurată într-o atmosferă de 
profund democratism muncitoresc, 
întrrun spirit de exigență și răspun
dere muncitorească, adunarea gene
rală a adoptat un cuprinzător pro
gram de. măsuri care vizează creș
terea cu 10 la sută a productivității 
muncii in cel de-al doilea semestru, 
față de prima jumătate a acestui an. 
Pe baza propunerilor făcute de 
muncitori și specialiști și ținîndu-se’ 
cont de posibilitățile tehnice ale uni
tății, de rezervele interne existente, 
au foșt stabilite, in principal, urmă
toarele măsuri :
• creșterea gradului de mecani

zare a sudurii prin amplasarea pe 
fluxul tehnologic a 70 de echipa
mente de sudură automată și semi
automată ;

• îmbunătățirea activității de fa
bricație. la navele mici, prin specia
lizarea unor ateliere pentru montaj 
corp, armare și probe, înființarea 
unor ateliere suplimentare pentru 
montaj ;

® organizarea activității în trei 
schimburi la instalațiile de debitare 
automată a tablei și la stația de 
sablare';
• executarea, cu forțe proprii, a 

lucrărilor de montaj la transbordo- 
rul de tablă și a unei macarale în 
cadrul fabricii de utilaj tehnologic ;

® extinderea tehnologiilor de 
montaj al agregatelor și instalațiilor 
prin moduli.zare ;
• calificarea și policalificarea, in 

următoarele două luni, a 300 de oa
meni ai muncii în meseriile defici
tare : sudori lăcătuși, constructori 
navali, vopsitori.

Neculai AM1HULESEI
corespondentul „Scînteii"

IRIGAREA PRIN BRAZDĂ

Om al timpului său. fre
netic participant și visător 
incorigibil, cuprinzînd in 
acțiunile și scrierile sale 
un evantai larg al realului 
înconjurător. al istoriei 

Pa
ri ne- 
con- 
care

Porumbul și alte plante prăsitoare 
cultivate pe o bună parte a terenu
rilor întreprinderii agricole de stat 
T*urnu Măgurele, județul Teleorman, 
sint irigate, intens in" aceste zile de 
vară. Numai că aici, pe mari supra
fețe, nu poate fi intilnită puzderia de 
conducte și asperșoare. în locul sis
temului prin aspersiune se aplică cu 
bune rezultate metoda irigării prin 
brazde. Ori de cîte ori plantele au 
nevoie de apă, aceasta este di
rijată prin rigole spre rădăcinile 
lor. Muncitorii și specialiștii de la 
fermele Lița, Dona și Putineiu ale în
treprinderii au izbutit să demonstre
ze, prin munca desfășurată lă iriga
rea prin brazde, superioritatea aces
tei metode. Fără îndoială, ceea ce 
s-a făcut aici in privința extinderii 
irigării pe brazde constituie o expe
riență valoroasă. De unde s-a por
nit. ce rezultate s-au obținut și care 
mai sint acum problemele de rezol
vat ?

Specialiștii și muncitorii întreprin
derii au pornit de la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, dată uni
tăților agricole, ca pe cel puțin 500 000 
hectare din suprafața totală .■ amena
jată pentru irigații, apa să fie dis
tribuită la culturile agricole în acest 
an prin brazde. Acționînd cu promp
titudine in primăvara acestui an, în
deosebi în direcția executării, cu for
țe proprii a' unor lucrări, colectivul 
întreprinderii a mărit suprafața te
renurilor amenajate pentru irigații 
prin brazde de zece ori — de la 150 
hectare la 1 500.

O experiență pozitivă exista aici, 
dar deosebit de convingătoare s-au 
dovedit rezultatele dobîndite anul 

■trecut, cind de pe cele 150 hectare 
irigate prin brazde s-au recoltat 
16 000 kg porumb la hectar, față de 
7 800 kg cît a fost producția medie 
pe întreprindere. „Avantajele apli
cării acestei metode sint multiple — 
ne spune inginerul Romulus Zaharia, 
directorul întreprinderii. Irigînd prin 
brazde, noi am redus consumul de 
apă, intrUcît prin aspersiune 20 la 
sută din apă se evaporă, se pierde. 
Și calitatea udărilor este mai bună. 
Ne-am dat seama că, pe terenurile 

.pe care le irigăm încă prin aspersiu
ne, la un vint de numai doi metri 
pe secundă, jetul de apă este deviat 
și udarea nu se mai realizează uni
form. în cazul irigării prin brazde, 
trasate corect, întreaga cantitate de

apă ajunge la plante. Efectele le 
vedem acum : lanurile sint unifor
me. plantele s-au dezvoltat viguros", 

„Irigarea prin brazde este eficien
tă măi ales lă culturns de porumb și 
legume — a ținut să completeze Ele
na Văduviei, șefa fermei Lița. Dar 
noi obținem mari sporuri de recoltă 
și la cultura soiei. Un alt avantaj 
important il constituie utilizarea mai 
bună a pămîntului. Numărul culoa
relor se reduce de opt bfi. deci la 
cele 1 500 hectare irigate prin brazde 
am cîșțigat pentru producție o impor
tantă suprafață de teren. Nu sînt su
ficiente aceste avantaje pentru ca tot

In aceste zile, 
în lanurile de porumb 

ale I.A.S.
Turnu Măgurele, 

județul Teleorman

mai multi agronomi, tot mai multi 
conducători de unități agricole să 
treacă la extinderea irigării cultu
rilor prin brazde ? Eu cred că da".

Desigur, se ridică firesc întreba
rea : cum a fost cu putință ca la 
I.A.S. Turnu Măgurele irigarea prin 
brazde să ia o asemenea amploare ? 
De la directorul întreprinderii aflăm 
că, in iarnă, această problemă a 
fost discutată și analizată sub toate 
aspectele ei intr-o ședință a consiliu
lui oamenilor muncii. Atunci s-a de
cis ca forțele unității să fie concen
trate, in principal, la această ac
țiune. A fost necesar să se treacă la 
lucru, pe teren, in mod operativ, 
deoarece întreaga organizare, trebuia 
încheiată pînă la începerea însămîn- 
țării culturilor prăsitoare. Toate lu
crările au fost executate fără in
vestiții suplimentare, fără a se rea
liza amenajări deosebite. în primîil 
rind, specialiștii întreprinderii au 
identificat toate terenurile cu pante 
naturale. Apoi au întocmit o schiță 
a fiecărei sole, stabilind direcția de 
semănat in funcție de curba de nivel. 
Prin măsurători topografice, aceiași 
specialiști au stabilit in schițele res
pective și culoarele pe care-' urmau 
să fie montate echipamentele de u- 
dare. După semănat, printre rîndu-

eficacitatea
rile de porumb, cu ajutorul rarițelor 
folosite de obicei in legumicultura, 
mecanizatorii au trasat rigolele la 
adincimi de 20—30 cm, suficiente 
pentru ca apa să poată fi dirijată 
uniform.. Acum, la efectuarea udări
lor se poate vedea că s-a muncit cu 
răspundere in tot acest răstimp, iar 
dovada cea mai concludentă o 
consțjtuîe, înseși lanurile bogate, cu 
porumb.

„Irigarea prin brazde ar da rezul
tate și mai. bune — ne spune direc
torul întreprinderii — dacă ăm avea 
asigurate toate echipamentele de u- 
dare necesare. La începutul acestui 
an, cind și noi am trecut la transpu
nerea in practică a indicației con
ducerii partidului de a se extinde a- 
plicarea acestei metode. Ministerul 
Agriculturii a stabilit și ce trebuie 
întreprins în vederea. asigurării ba
zei tehnico-materiale necesare : e- 
chlpamente specifice pentru distri
buirea apei, utilaje pentru trasarea 
brazdelor etc. Dar pînă acum, pro
blema nu a fost rezolvată sub toate 
aspectele. Lipsind unele echipamen
te de udare, nu am putut iriga 400 
hectare din cele 1 500 amenajate", 
întrucît astfel de echipamen
te sint . necesare și altor uni
tăți agricole care extind iri
gațiile prin brazde, este timpul ca 
organele de specialitate să acționeze 
mai energic pentru producerea și li
vrarea lor încă în cursul acestui an.

în unitățile agricole din județul 
Teleorman, datorită măsurilor între
prinse de comitetul județean de par
tid, suprafețele irigate prin brazde 
au sporit mult în acest an. Numai 
cooperativele agricole din Lița, Ce
tatea și Segarcea-Deal, din consiliul 
agroindustrial Turnu Măgurele, ' de 
exemplu, irigă pe această cale mai 
bine de 1 200 hectare. Pe ansamblul 
județului, din cele 200 000 hectare 
amenajate pentru irigații, udările 
prin brazde se efectuează pe 30 000 
hectare. De bună seamă, rezultatele 
obținute de unitățile agricole în spo
rirea producției la hectar prin apli
carea' udărilor pe brazde constituie 
un bun exemplu și de aceea ele 
trebuie să îndemne la acțiuni mai 
ferme în vederea extinderii acestei 
metode.

loan HERȚEG 
Stan STEFAN 
corespondentul „Scînteii"

BUCUREȘTI

Tipuri de pompe 
cu parametri 

tehnici superiori
Colectivul de Ta întreprin

derea de pompe. „Aversa" din. 
Capitală intimpină marea săr
bătoare națională de la 23 Au
gust cu noi și remarcabile fapte 
de muncă. De la începutul 
anului' și pînă în prezent, în 
întreprindere s-au asimilat in 
fabricație 40 de noi tipuri de 
pompe. Dintre cele mai recente 
realizări ale muncitorilor și 
specialiștilor de aici >se deta
șează noile tipuri de pompe de 
adîncime HB — 80 8 și MB —
100 X 4,; fabricate pentru prima 
oară in țară. Executate după 
proiecte întocmite in colaborare 
cu specialiști de la Centrul de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru pompe și 
ventilatoare, noile produse, ca
racterizate prin înalți para
metri tehnico-funcționali și 
fiabilitate ridicată, sint intens 
solicitate pe piața externă. 
(Gheorghe Ioniță).

HARGHITA

Angajamentele asumate — 
onorate integral

Sub semnul hotăririi ferme 
de a intimpină cu realizări de 
seamă gloriosul jubileu de la 
23 August, oamenii muncii din 
patru întreprinderi industriale 
din județul Harghita rapor
tează realizarea integrală a an
gajamentelor asumate în în
trecerea socialistă pe acest an. 
Este vorba de colectivele de 
la întreprinderile miniere Bă
lan și Harghita, întreprinderea 
de fier Vlăhița și întreprinderea 
forestieră, exploatare și trans
port Miercurea-Ciuc — unități 
cu pondere însemnată în indus
tria județului — care, îndepli- 
nindu-și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă, 
anunță că au depășit planul la 
producția marfă industrială cu 
peste 17 milioane lei. (I. D. Kiss, 
corespondentul „Scînteii").

Aplicarea principiilor de autoconducere și autoaprovizionare ur
mărește creșterea răspunderii fiecărui județ și a fiecărei localități pen
tru acoperirea prin forțe proprii a necesarului de consum al popu
lației. Sînt însă o serie de așezări urbane - municipii, orașe și cen
tre muncitorești - care, datorită profilului lor preponderent industrial, 
nu-și pot asigura integral sursele de aprovizionare. în aceste condiții, 
se constituie pentru fiecare oraș, in comunele din jur, bazine de 
aprovizionare, care le completează necesarul de produse. Cum 
funcționează aceste „bazine", cu ce rezultate concrete se prezintă ele 
acum, la patru ani de la generalizarea principiilor autoconducerii și 
autoaprovizionării ? lată întrebări la care ne-am propus să răspundem 
in rindurile ce urmează, referindu-ne la experiența județului Bacău.

ne pe anumite produse : legume, car
tofi, fructe, lapte, carne, ouă ș.a. 
Drept rezultat, Bacăul își acoperă as
tăzi din centura sa agricolă aproape 
întregul necesar de consum, cu ex
cepția cartofilor și a anumitor cate-

deoarece produsele respective se 
aduceau înainte de la distanțe mari, 

în cadrul procesului de specializare 
a comunelor din jurul municipiului 
s-a trecut la organizarea de ferme 
zootehnice pe lingă fiecare unitate de

— Trebuie spus din capul locului că 
metoda constituirii de bazine de a- 
provizionare în jurul localităților ur
bane s-a dovedit deosebit de valo
roasă, de mare eficiență practică — 
a ținut să ne precizeze tovarășul Va
sile Ardeleanu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Bacău. La noi in 
județ au fost organizate 6 asemenea 
bazine : în jurul municipiilor Bacău 
și Gh. Gheorghiu-Dej, al orașelor Tg. 
Ocna, Comănești, Moinești și Buhuși, 
fiecare „bazin" fiind alcătuit din mai 
multe comune, în funcție de mărimea 
localității pe care o aprovizionează. 
De regulă, raza teritorială a fiecărui 
bazin nu depășește 10—15 km, pentru 
a permite o legătură apropiată intre 
unitățile furnizoare și magazinele de 
desfacere, o aprovizionare fluentă a 
pieței. Am avut totodată în vedere 
optimizarea transportului și livrarea

mărfurilor în stare proaspătă, fără in
termediul depozitelor.

în continuare, interlocutorul s-a 
referit la situația concretă a celui 
mai important bazin de aprovizionare 
al județului — cel ce corespunde mu
nicipiului Bacău. Acest bazin de a- 
provizionare — căruia localnicii îi 
mai spun centură agricolă — este 
format din 9 comune. Inițial — în 
1Q80 — respectivele comune nu aveau 
un profil agricol anume, din care 
cauză și randamentele productive e- 
rau mediocre. Practic, la acea dată 
„centura" Bacăului nu reușea să aco
pere nevoile de aprovizionare ale 
municipiului decit în proporție de 
30—40 la sută — diferența adueîn- 
du-se din celelalte comune ale jude
țului. Pentru mărirea randamentelor 
productive în cadrul „centurii" s-a 
trecut la o profilare a fiecărei comu

înconjurător. al îsl 
trăite sau memorate, 
nait Istrati a putut fi 
ori izolat artificial de 
textul primordial in 
s-a format și s-a manifes
tat datorită 
condiției de 
național a 
faptului că 
sale lucrări 
intr-o limbă adoptivă, 
interesați l-au primit 
consacrat în mediul'cosmo
polit parizian ca o apariție 
spontană, fiu al unui timp 
sfișiat de contradicții, mai 
puțin însă legat de spațiul 
unei obîrșii călăuzitoare. 
La acreditarea acestei ima
gini au contribuit — nu-i 
mai puțin adevărat — și 
unele gesturi ale autorului, 
prin care un spirit agitat, 
o sensibilitate aparte se 
puteau manifesta mai liber.

La aproape o jumătate 
de veac de la stingerea sa 
din viață, cind manifestă
rile de prim-plan ale omu
lui Panait Istrati s-au es
tompat, iar sedimentările 
succesive de material exis
tențial au înlesnit cunoaș
terea mai profundă a sem
nificațiilor gesturilor sale 
— întotdeauna sincere, năs
cute dintr-o mistuitoare 
pasiune pentru dreptate si 
libertate umană — opera 
lui se dezvăluie limpede in 
toate întinderile ei, struc
tural dominate de un spa
țiu formativ specific româ
nesc. Dovezi grăitoare care 
confirmă această aparte
nență vin de foarte de de
parte, din copilăria scriito
rului născut și crescut la 
confluența apelor Dunării 
și Șiretului cu întinderea 
nesfîrșită a Bărăganului. 
Tot ceea ce a realizat du
rabil poartă ca semn dis
tinctiv matricea inconfun- 
dabilă a cîmpiei Dunării de 
Jos, care avea să producă, 
ceva mai tirziu. o adevăra
tă și mare literatură. Pa
nait Istrati deschide, mai 
mult și altfel decit Odobes- 
cu, o nouă geografie lite
rară, unde se vor inscrie 
Zaharia Stancu, Marin Pre
da, Ștefan Bănulescu, 
Fănuș Neagu, George Albo- 
iu etc., intr-un spațiu-ma- 
trice al imaginației, visu
lui și fabulei. Exceptînd 

’ unele lucrări, ca „Familia 
Perlmutter" și, parțial, 
„Neranțula", întreaga operă 
a lui Panait Istrati se hră- 

■ nește din sevele acestui 
pămînt atît de bogat, de 
misterios, încărcat de o 
istorie zbuciumată, de ere
suri și fantasme. Desigur, 
autorul „Chirei Chiralina" 
nu putea fi, ca și cei ce

''--------:_______________

exacerbării 
călător inter- 
acestula sau 

principalele 
au fost scrise 

Cei 
și

i-au urmat pe același rod
nic orizont, un scriitor de 
epică obiectivă, un realist 
balzacian rece și măsurat ; 
scrisul său, funciar roman
tic, se revendică tradiției 
povestitorilor din spița lui 
Creangă și Sadoveanu. A- 
cesta din urmă observă 
chiar că „pretutindeni 
pulsează viata acestui pă- 
mint", a pămîntului româ
nesc, „ale zărilor familiare 
și ale cerului unic".

Dealtfel, scriitorul însuși 
avea conștiința că opera sa 
este dominată de acest spa
țiu. Dar cimpia, spre care 
mahalalele Brăilei din vea
cul trecut își întindeau mi
zeria, suferința, dar și un

totdeauna în acțiuni de o 
pasiune devastatoare. Nu 
numai Chira Chiralina, ele
ment totuși exotic in pro
za sa. dar si Moș Angliei, 
haiducii Floricica și Cosma, 
Codin, pină la un punct, 
posedă o vitalitate uneori 
stihinică, care-i propulsea
ză, dar 
este 
însă 
care 
altă 
tr-o 
mai 
mita 
rea lor dezminte cel mai 
adesea cugetările autoru
lui, niciodată prea atent la 
valoarea teoretizărilor sale:

îi și anihilează 1 
felul lor de a exista, 
nu mai puțin 
îi neahtizează. Pe 
parte, ele trăiesc 
realitate socială 

adesea precară, la 
posibilului. Dezvolta-

Creație durabilă,7 7
nutrită din sevele

forta 
de 
în- 
cel 
li-

pămîntului românesc
Centenar Panait Istrati

puternic instinct al auto- 
germinării, al mindriei și 
revoltei, nu rămine un sim
plu spațiu fictiv, ci se pro
iectează ca obiect geogra- 
fic-etnografic, devine „pa
trie interioară" a scriitoru
lui. Proiecția în operă este 
copleșitoare și, cu toate că 
mereu corectată, modifica
tă, falsificată uneori, în
frumusețată de legendă și 
eres, spațiul natal are tăria 
să se înstăpînească precum 
un laitmotiv transcris liric 
sau epic, prezent peste tot 
odată cu memoria copilă
riei sau cu reveriile omului 
matur. Istrati este nativ, 
tablourile sale transmit va
lori emoționale prin mij
locirea reveriei de care este 
cuprins povestitorul, 
puțin 
zarea 
proza 
tului, 
Chiar 
aparțin oralității și limba
jului colocvial, Istrati fiind 
un spontan ce se realizea
ză după principiul „lucru
rile cele mai simple în mo
dul cel mai simplu", de 
unde și stilul popular bo
gat în nuanțe.

Personajele povestirilor 
istfatiene posedă energii 
naturale aproape de dome
niul fantasticului, sînt do
minate de combustii urani
ce și călăuzite aproape in-

Mai 
preocupat de organi- 
epică a materialului, 
sa aparține l’ragmen- 
povestirii episodice, 
mijloacele narative

„Soarta omului nu-i decit 
propria sa personalitate, si 
ea se arată încă im leagăn. 
Degeaba spun unirea me
diul social înriureste si cio
plește făptura omenească, 
el nu schimbă nimic". 
Evoluția scrierilor sale a- 
nulează asemenea /afirma
ții. Tinărul născut în mar
ginea Brăilei s-a format 
hotăritor în ambianta miș
cării socialiste de la în1- 
ceputul veacului, a „Româ
niei muncitoare" și a bătă
liilor sindicale. Prezența in 
mișcarea muncitorească i-a 
dezvoltat un acut spirit mi
litant. a hrănit voința de 
egalitate și libertate. Ase
menea trăsături, evident, 
dobîndite, și-au pus am
prenta nu. numai pe acțiu
nea sa de publicist. în pre
sa muncitorească, pe ade
ziunea deschisă în spriji
nul celor multi, ci și pe 
opera de maturitate, unde 
observarea mediilor sociale 
devine substanța majoră a 
epicii.

Observarea si prezentarea 
mediilor sociale constituie 
astfel o trăsătură specifică 
a scrierilor lui . Panait 
Istrati. Aceste' constante, 
regăsite în întreaga operă, 
își modifică cu timpul pro
porțiile in ansamblu. De la 
povestirile cu parfum 0- 
riental din ..O mie una de 
nopți" la „Moș Angliei" sau

„Cosma" pină la „Prezen-^ 

tarea haiducilor" și „Dom
nița din Shagov" diferența 
este numai de dozare a ele
mentelor alcătuitoare. Chi
ra este o floare a impuru
lui ieșită din hazard și su
pusă lui ; Floricica, căpita
nul de haiduci, deși are 
origine similară, se ridică 
la conștiința necesității is
torice. Această mișcare in
dică drumul evoluției pro
zei istră'tiene, de la faptă 
individuală la faptul cu 
semnificație socială. Scrii
torul „cu temperament" se 
îndreaptă treptat spre scrii
torul „de organizare". Lu
crările au altă întindere, 
determinările interne sint 
mai complexe. „Ciulinii 
Bărăganului" ne apare ca 
încununarea supremă a a- 
cestei evoluții, întreruptă, 
din păcate, de dispariția 
prematură a prozatorului. 
Prin acest roman, autorul 
se apropie de unul dintre 
cele mai tragice evenimen
te ale istoriei noastre, răs
coala din 1907. Sonurile 
poemului epic nu lipsesc 
nici de aici; emoția poeti
că e un atribut nativ al 
prozei și fără aceasta 
ar fi de nerecunoscut. 
Nu atît circulația unui 
mare număr de versuri 
populare creează acest ha- 
lou inconfundabil de sce
ne poematice, cit continua 
pendulare între lumea rea
lului. aspră, neprimitoare, 
și imaginarul opulent, ve
cin adesea cu fantasticul, 
incit oamenii istratieni par 
niște halucinați încinși de 
torida cimpie.

Eroul romanului, Mata- 
che, uh adolescent, ca in 
multe alte povestiri, este 
prins între miracolul natu
ral fabulos și existența co
tidiană mizeră. Interferen
ța celor, două planuri asi
gură specificitatea acestei 
scrieri, una dintrș, încercă
rile merituoase de evocare 
a acelor ani tragicL

Panait Istrati a rost in 
întreaga sa operă de un au
tentic umanism, atras de 
manifestările deosebite ale 
oamenilor simpli. Prin 
scrierile sale, felul de a fi 
al omului, din popor a pri
mit ceva din strălucirea 
poveștilor cu Feți-Frumoși 
și Cosinzene, schimbind o 
ierarhie instituită de 
veacuri. O lume răsturna
tă . în rosturile ei de așe
zări istorice vitrege este 
repusă astfel în situația ei 
adevărată. Poate aici tre
buie căutate rezistenta in 
fața timpului a acestei o- 
pere, marea sa circulație 
(fiind tradusă în numeroase 
limbi) și . înscrierea ei în 
eposul, cuprinzător al po
porului nostru.

Emil VAS1LESCU J

FORȚA MODELATOARE A CULTURII
(Urmare, din pag. I)
publică lucrări comuniste, 
revoluționare ' împotrivă 
fascizării țării și a Dictatu
lui de la Viena. Iată, deci, 
cu ce tradiție bogată de 
idei și sentimente înalte, 
transfigurate în actul de 
cultură și artă, intra Biho
rul în efervescența revolu
ției socialiste, după elibe
rare. Cu o economie. e 
drept, depășită, dar totuși 
nu atît de înapoiată ca in 
alte regiuni ale țării — 
dovadă și puternica mișca-o 
re muncitorească din județ. 
Saltul în altitudinea socia
listă a fost aici mai priel
nic își mai puțin anevoios. 
S-au găsit repede resur
sele repunerii în circuit a 
tuturor instituțiilor de cul
tură și învățămînt, cu toate 
rănile pe care le lăsase 
războiul. Teatrul, filarmo
nica, apoi un teatru de 
păpuși, vechile licee (Goj- 
du, Samuil Vulcan) flanca
te de altele noi, presa co
tidiană uneori cu supli
mente și almanahuri cul
turale. Mai tirziu, cu pri
lejul centenarului, reapare 
„Familia", aproape odată cu 
un institut de pedagogie 
devenit apoi cu rang uni
versitar. Muzeul „Țării 
Crișurilor", unul dintre cele 
mai importante din tară, 
are, in adiacentă, o bogată 
activitate de cercetare și 
editorială. O filială a ,,U- 
niunii artiștilor plastici", . 
puternică și cu individua
lități artistice vestite, îm
bogățește pleiada așeză
mintelor de cultură și artă. 
Toate aceste instituții ar 
rămîne însă simple capito
le de inventar dacă din fo
carele lor nu s-ar fi ridicat 
scriitori, savanți, artiști din 
toate domeniile, pedagogi 
străluciți, a căror listă ar 
ocupa mult spațiu dar care, 
'sper, sînt și fără numirea 
lor protocolară atit de 
bine cunoscuți. Căci, în ar
hitectura materială și spi

rituală a parțțduluj, .mai .jțu 
seamă de la Congresul al 
IX-lea încoace^ tendința de 
armonizare a tuturor zone
lor patriei a adus și în 
cultură izotermele arderii 
înalte și proporționale cu 
tendința de unitate națio
nală, de desprovincializare 
a culturii și artelor. Români 
și maghiari împreună se 
rostesc .matur in presa de 
amîndouă limbile, în tea
trele cu două secții. în 
expoziții, concerte, con
strucții arhitectonice. Sta
tui dărimate in perioada 
ocupației horthyste au rea
părut (Delavrancea, Gojdu, 
curînd Eminescu) alături 
de altele : Iosif Vulcan, 
Ady Endre, Cantemir, Băl- 
cescu. Enescu. Fresce îm
podobesc construcții monu
mentale, cum sint Casa de 
cultură a sindicatelor, clă
diri din Băile Felix etc. O 
sală polivalentă, cinemato
grafe noi, case și palate ale 
culturii (la Oradea, Beiuș, 
Vașcău), îmbină utilul cu 
frumosul pretutindeni. Co- 
vîrșitoarea proporție a ca
selor de la țară sînt în stil 
vilă, făcînd plimbarea plă
cută printr-un peisaj in- 
cîntător. Lacuri naturale 
reamenajate sau artificia
le (cum e cel de la Barajul 
Leșu), stațiuni balneare 
sau climaterice (Felix, 1 
Mai, Ținea, Stina de Vale), 
dumbrăvi, coline cu ape 
pentru pescuit, parcuri na
turale pentru vînătpare im
primă naturii primare es
tetica modernă a agremen
tului și odihnei reconfor
tante. Cultura nu e numai 
cea aplicată direct la 
obiectul ei clasic, cultura 
e omul in comportament, 
în ambianța lui casnică, 
locală, zonală, națională. 
Dotat de la natură cu ză
căminte bogate și pămîn- 
turi fertile, producind — 
cum spuneam — la. scară 
județeană cam tot ce pro
duce țara, este firesc ca 
Bihorul să-și fi diversificat

. și nuanțat învățămîntul 
conform economiei sale 
felurite. Școli de tot felul, 
de la cele profesionale , lă 
institutul universitar cu 
facultate de subingineri, se 
mulează pe nevoile econo
miei. Paleta lor este larg 
cuprinzătoare. Din adiacen
ta la cultură — liceele de 
filologie și istorie sînt 
rude bune cu cele de mu
zică, de artă plastică, cu 
școala populară de artă. 
Dar indiferent de specifi
cul lor — tehnic sau uma
nist — ele au, toate, o 
frumoasă activitate ârtis-, 
tică. Revista „Familia", 
publicînd cîte o pagină 
monografică despre una 
din școli, a constatat cu 
plăcere că aproape in fie
care liceu ființează cile un 
cerc sau cenaclu literar din 
activitatea căruia se pot 
publica lucrări cel puțin 
promițătoare, că fabricile 
și uzinele, cooperativele a- 
gricole sau instituțiile și 
școlile au un palma
res bogat de activita
te artistică in cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Nu numai 
pentru concursul propriu- 
zis. Gi, practic și folositor, 
prin turneele desfășurate 
în localitate, în vecinătate 
sau departe prin țară și 
chiar, deseori, în străinăta
te, Premii și distincții de 
primă mînă le certifică va
loarea.

Palmaresul este larg, a- 
totcuprinzător prin rezul
tatele lui practice, educati
ve. Oricît ar fi el de bogat 
în sine, fără aplicarea in 
6ocial nu ar valora prea 
mult. Căci muzee, expozi
ții. teatre, filarmonici au 
fost și înainte de elibera
re. în orice caz, Oradea nu 
se putea plînge de lipsa 
lor. Dar cine, în ce procen
taj și cu ce rezultate edu
cative le putea vizita și, 
chiar vizitindu-le, înțelege 
și integra spiritual ? Marea 
forță și valoare a revolu

ției sopialiște in culturg, 
a patriotismului și uma
nismului artei stă in atot- 
cuprindcrea ei și în rolul 
ei modelator. Noi putem 
spune că astăzi întreaga 
noastră cultură națională, 
profesionistă sau de ama
tori, este (sau, dacă nu 
este total, trebuie să fie) 
o cultură de masă. In felul 
acesta, sensul aparte, spe
cial, al noțiunii de cultură 
de masă, se stinge sau tre
buie să se stingă, topit in 
întreg complexul cultural, 
el fiind stînjenitor, jenant 
că un fel de hiatus intre 
cultura elevată și cea — 
vezi, doamne. — de masă. 
Aș vrea să nu fiu înțeles 
în sensul sociologic vulgar, 
ci în cel de ridicare a ma
selor la cultura aleasă și 
nu de coborîre a valorilor 
la o pătură subțire de inși 
refractari la fenomenul 
cultural. Căci dacă astăzi 
Bihorul produce cam tot 
ceea ce produce țara se 
datorează fără îndoială 
muncii ideologice a parti
dului, deci și culturii care 
este ideologie transfigurată 
— prin ecoul în conștiințe, 
prin modelarea cu înțelep
ciune și răbdare a omului 
nou. Este omul la plural, 
care a reconstruit cetatea 
mutilată de război, i-a 
redat forma de stea din 
grafica bătrînă, reîntine- 
rind-o însă cu brațele ste
lare a noi cartiere (Vest, 
Cantemir, Nufărul, Aero
port), a dat omului demni
tatea libertății^ și libertatea 
demnității, spiritul născo- 
citor creator, pe treptele a 
40 de veri fierbinți, pină 
în pragul verii de față 
cind, proaspăt sosit din 
Bihor, am sufletul plin de 
luminile și perspectivele 
lui. Fără exagerare, fără 
patriotism local, ci numai 
și numai cu acea undă 
nostalgică și irizantă ce ne 
leagă de locurile de baștină 
și de care nu ne putem 
rupe nicicum.

duce pește în bălțile din jurul mu
nicipiului s-a mărit dc aproape trei 
ori suprafața luciului de apă din co
mune, acțiune care va continua în a- 
cest an prin amenajarea de noi bălți 
pe o suprafață de peste 200 hectare.

BAZINELE LEGUMICOLE - SURSA DE APROVIZIONARE 
SISTEMATICĂ A PIELEI ORAȘELOR 

-------------------------  Experiențe în județul Bacău -------------------------
gorii de fructe (a căror producție nu 
se poate extinde datorită condițiilor 
pedoclimatice din jur). Sporul de 
producție realizat în cadrul „centu
rii" (în 1983 — comparativ -cu 1980) 
s-a concretizat în peste 2 000 tone 
carne, 22 500 hl lapte, 7 milioane ouă, 
10 000 tone legume, cantități care în
sumează și o economie de trans
port de circa 3 000 vagoane anual.

producție agricolă și Ia constituirea 
pe teritoriul acestora a unor puter
nice centre de producție (asociații in- 
tercooperatiste, întreprinderi agricole 
de stat, o stațiune de cercetare și pro
ducție agricolă). De asemenea, s-a 
dezvoltat baza materială a unor do
menii de producție agricolă in care 
oferta nu se ridica la nivelul cererii 
de consum. Bunăoară, pentru a pro-

Tot în cadrul „centurii" s-au ex
tins gospodăriile-anexă de creștere a 
animalelor și de cultivare a terenuri
lor, gospodării constitute pe lingă 
cantinele și unitățile de alimentație 
publică de pe teritoriul municipiului 
și al comunelor din jur. Numărul a- 
cestor gospodării a crescut din 1980 
pină in prezent de 3 ori, iar producția 
realizată de ele a însumat un spor de

circa 300 tone carne, 325 tone legume, 
250 tone cartofi.

Deplasîndu-ne în două comune din 
jurul Bacăului, am adresat primari
lor de aici întrebarea: ce a însem
nat pentru comuna dv. includerea ei 
în bazinul de aprovizionare a mu
nicipiului ?

— In 1980, cînd am fost chemat la 
județ și mi s-a comunicat hotărîrea 
luată in cadrul măsurilor de aplicare 
a programului local de autoaprovi
zionare, am rămas pe moment deru
tat — ne spune Constantin Riglea, 
primarul comunei Săucești. Cum, 
adică — mi-am zis — noi, care nu 
reușim să ne acoperim propriile ne
voi de consum (localnicii mergeau 
aproape toți în piața din Bacău să-și 
procure . cele necesare), să devenim 
furnizorii municipiului ? Intorcin- 
du-mă acasă, am pus problema în 
discuția sesiunii consiliului popular. 
Și oamenii au început să gîndească 
la soluții, să facă propuneri. Iată că 
in numai trei ani am reușit ca, din
tr-o comună care consuma de pe pia
ța Bacăului, să devenim un furnizor 
al municipiului.

Am acționat în două direcții, pre
cizează interlocutorul : 1) creșterea 
producției în cooperativa agricolă și 
2) antrenarea tuturor localnicilor, in
clusiv a navetiștilor, la dezvoltarea 
producției agricole în gospodăriile 
proprii. Rezultatul : cooperativa din 
comună a ajuns să se numere printre

unitățile de frunte la culturile de sfe
clă de zahăr, cartofi și porumb. In 
ceea ce privește populația, din cele 
1 350 de familii, cîte numără comuna, 
doar cîteva — formate din oameni în 
vîrstă, cu posibilități reduse de mun
că — n-au încheiat în acest an con
tracte de livrare la fondul de stat. 
Pentru 1984 sătenii s-au angajat să 
livreze — pe bază( de contracte — cu 
50 la sută mai măltă carne, față de 
1983, de 2 ori mai mult lapte, de 3 ori 
mai multe legume și fructe, de 4 ori 
mai multe ouă.

— Și pentru noi, trecerea în rîndul 
furnizorilor municipiului â avut un 
efect favorabil — ne-a spus Stratia 
Stan, primarul comunei Letea Veche, 
măsura, obligindu-ne să reevaluăm 
posibilitățile locale de producție. E 
adevărat, preocupările noastre pe a- 
ceastă linie au fost dublate de spriji
nul pe care l-am primit din partea 
locuitorilor municipiului la lucrările 
agricole. Și înainte oamenii muncii 
de la oraș ne ajutau,-mai ales la re
coltat. Acum, pe baza unui program 
de colaborare, întreprinderile ne aju
tă Ia lucrările de reparare a utilajelor 
agricole, la modernizarea sectorului 
zootehnic din cadrul cooperativei a- 
gricole, la toate celelalte lucrări teh
nice pe care le executăm.

Mihai IONESCU 
Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"
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Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
-------------------------------------------------S------------------------------------------ i-------------------------- ;------------------------------------------------

Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul PHAM DUI TOAN a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele de caldă 
prietenie din partea conducerii de 
partid și de stat a R.S. Vietnam, 
tovarășilor Le Duan. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam, și 
Truong Chinh, președintele Consi
liului de Stat.

în cuvîntarea prezentată de am
basador sint subliniate relațiile tra
diționale de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Vietnam 
și Republica Socialistă România și 
este exprimată convingerea că aces
te relații se vor întări și dezyolta și 
mai mult in viitor. in spiritul înțe
legerilor și al documentelor încheia
te la cel mai înalt nivel in timpul

convorbirilor de la Hanoi și Bucu
rești.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
transmis și a adresat, la rindul său, 
conducerii de partid și de stat a 
R.S. Vietnam, tovarășilor Le Duan 
și Truong Chinh un cald salut prie
tenesc și cele mai bune urări.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se apreciază că rapor
turile de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam — ci
mentate in perioada luptei îndelunga
te de eliberare națională a poporului 
vietnamez — au largi posibilități de 
amplificare pe plan politic, econo
mic, științific, cultural și in alte do
menii. în interesul reciproc al po
poarelor român și vietnamez, al cau
zei generale a socialismului, progre

sului, cooperării, înțelegerii si păcii 
in lume.

în continuare, este exprimată con
vingerea că Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Vietnam vor conlucra tot mai strins. 
atit pe plan bilateral, cit și pe arena 
internațională. în lupta pentru solu
ționarea democratică a problemelor 
majore ale lumii contemporane, pen
tru progres social și pace in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador al R.S. Viet
nam succes deplin in misiunea ce i-a 
fost Încredințată și l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român si al său 
personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare a avut loc o 
convorbire cordială intre președinte
le României și ambasadorul viet
namez.

Ambasadorul Republicii Democratice Sudan
(Urmare din pag. I)

Prezentind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul AHMED MOHAMED 
DIAB a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. . din partea pre
ședintelui Republicii Democratice 
Sudan. Gaafar Mohamed Nimeiri, 
un salut călduros si urări de multă 
sănătate, de prosperitate si progres 
poporului român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sint evocate legăturile priete
nești ce există intre cei doi șefi de 
state, rolul determinant al convorbi
rilor și înțelegerilor la cel mai Înalt 
nivel in dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două tari. Este exprimată con
vingerea că aceste relații, vor cu

noaște în viitor o extindere conti
nuă. în folosul popoarelor român și 
sudanez, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a 
fost adresat și a transmis, la rindul 
său. președintelui Gaafar Mohamed 
Nimeiri un salut călduros, precum 
și urări de progres, bunăstare si pace 
pentru poporul sudanez prieten.

în cuvintarea șefului statului ro
mân se arată că țața noastră dez
voltă raporturi de colaborare cu toa
te statele lumii și că. in acest cadru, 
acordă o mare atenție Întăririi prie
teniei și cooperării cu țările africa
ne. sprijină activ lupta acestora

pentru consolidarea ' independenței 
naționale, pentru dezvoltarea lor 
economică și socială de sine stătă
toare.

Menționind bunele relații care s-au 
statornicit și se dezvoltă intre Româ
nia și Sudan și exprimind convinge
rea că aceste relații vor cunoaște o 
dezvoltare continuă. . spre binele și 
in interesul ambelor popoare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a urat 
succes deplin ambasadorului sudanez 
în misiunea sa și l-a asigurat de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al său personal.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a-avut loc o con
vorbire cordială intre președintele 
României și ambasadorul sudanez.

Ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania
(Unitare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul albanez ZOI TOSKA a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări din 
partea președintelui Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Socialiste Albania, precum 
și sentimente de prietenie pentru 
poporul român.

în cuvîntarea prezentată de am
basador se subliniază că între po
poarele albanez și român există o 
veche prietenie tradițională, făurită 
in lupta lor neîntreruptă pentru li
bertate, independență națională și 
progres social. — și se exprimă con
vingerea că relațiile rdmâno-albâ- 
neze se vor dezvolta și in viitor, in

domenii de interes reciproc, spre 
binele ambelor țări și popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările ce i-au 
fost transmise și a adresat, la rindul 
său, președintelui Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii Popu
lare Socialiste Albania și poporului 
albanez prieten, un salut călduros și 
cele mai bune urări.

în cuvîntarea șefului statului 
român se arată că relațiile bune 
care există intre țările noastre, ex
tinderea și diversificarea schimbu
rilor comerciale corespund pe deplin 
aspirațiilor și intereselor de progres 
ale popoarelor român și albanez. 
Potențialul economic, tehnico-știin- 
țific, -cultural, in continuă creștere

al ambelor țări, deschide noi per
spective dezvoltării, pe multiple pla
nuri, a raporturilor româno-alba- 
neze.

Exprimind convingerea că rela
țiile tradiționale de prietenie și co
laborare dintre Româiiia și Albania 
vor continua să se dezvolte, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a urat nou
lui ambasador succes deplin in 
muncă și l-a asigurat de Întregul 
sprijin din partea Consiliului de 
Stat, a Guvernului Republicii Socia
liste România și a sa personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare a avut loc o 
convorbire cordială intre președin
tele României și ambasadorul alba
nez.

Ambasadorul Republicii Federale Nigeria
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul PHILIP I5INYE KO- 
ROYE a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea șefului statului nigerian, pre
cum și urări de prosperitate și pro
gres poporului român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se arată că relațiile dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Federală Nigeria s-au caracte
rizat. de-a lungul anilor, printr-o 
cooperare strînsă și înțelegere reci
procă în toate domeniile — și este 
evidențiat rolul deosebit al întilniri- 
lor la cel mai inalt nivel în dezvol
tarea acestora. Noul ambasador nige
rian a exprimat convingerea că re
lațiile româno-nigeriene vor cunoaș
te o dezvoltare continuă și s-a anga
jat ca in noua sa misiune in Româ

nia. să facă totul pentru a-și aduce 
Contribuția activă la întărirea pe mai 
departe a acestor relații.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit și a adresat, la rindul 
său, șefului statului nigerian un cald 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de progres și pros
peritate pentru poporul nigerian 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român este exprimată 
convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre 
se vor dezvolta tot mai mult in vii
tor. atît pe plan bilateral, cit și pe 
arena internațională, in lupta pen
tru pace și dezarmare, pentru lichi
darea politicii colonialiste și neocolo- 
nialiste. a politicii rasiste și de 
apartheid, precum și pentru înlătu
rarea subdezvoltării, a marilor deca

laje între state și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, ba
zate pe deplină egalitate și echitate.

Șeful statului român a urat succes 
deplin noului ambasador și l-a în
credințat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

în continuarea ceremoniei prezen
tării scrisorilor de acreditare a avut 
loc o convorbire cordială intre pre
ședintele României și ambasadorul 
Nigeriei.

★
La solemnitățile prezentării scriso

rilor de acreditare și la convorbirile 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
ambasadorii țărilor respective au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii 

sale în țara noastră, ambasadorul 
Olandei la București. Adrien Mans- 
velt. a oferit, joi, un cocteil.

Au participat Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale, oameni 
de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di

plomatice acreditați in țara noastră, 
fnembri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Ecuador — a 175-a aniversare 
a proclamării independenței — • joi 
după-amiază a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul

căreia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
conducerii I.R.R.C.S., un numeros 
public.

Au luat parte Raul Mantilla Lar
rea. însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Ecuador la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Consiliul de Stat

al Republicii Socialiste România

DECRET
privind amnistierea unor infracțiuni 

și grațierea unor pedepse
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România decretează :

Art. 1. — Se amnisțiază infrac
țiunile pentru care Codul penal sau 
legile speciale prevăd o pedeapsă 
privativă de libertate pină la 3 ani 
inclusiv sau amendă.

Art. 2. — Se grațiază în întregime 
pedepsele cu închisoare pină la 5 ,ani 
inclusiv, precum și pedepsele cu 
amendă, aplicate de instanța de ju
decată.

De asemenea, se grațiază. in în
tregime, măsura trimiterii intr-o 
școală specială de muncă si reedu
care, aplicată minorilor.

Art. 3. — Se grațiază, în parte :
a) cu 1/3 pedepsele cu închisoare 

intre 5 și 8 ani inclusiv ;
b) cu 1/5 pedepsele cu Închisoare 

între 8 și 10 ani inclusiv ;

Art. 4. — Prevederile art. 1 și 2 
alin. 1 se aplică și celor condamnați 
pentru infracțiuni săvârșite in stare 
de recidivă și celor care sint recidi- 
viști prin condamnări anterioare, 
dacă :

a) pedeapsa prevăzută de lege. în 
cazul art. 1, este închisoarea pînă la 
2 am inclusiv sau amenda ;

b) pedeapsa aplicată de instanță, 
în cazul art. 2. alin. 1. este închisoa
rea pină la 2 ani inclusiv sau a- 
menda.

Art. 5. — Nu beneficiază de pre
vederile art. 1, 2, 3 și 4 cei care au 
săvirșit infracțiuni de omor, loviri 
sau vătămări cauzatoare de moarte, 
tîlhărie, viol, infracțiuni contra avu
tului obștesc cu consecințe grave ori 
deosebit de grave, luare de mită, 
dare de mită, trafic de influență', ul
traj cu violență și evadare.

Art. 6. — Prevederile art. 2 și 4 
sint aplicabile și celor care execută 
pedeapsa inchisorii prin muncă co- 
reețională.

Art. 7. — în cauzele aflate în curs 
de urmărire penală sau de judecată 
privind infracțiunile care nu se am
nistiată potrivit art. 1. procesul pe
nal se va începe sau. după caz. va 
continua, iar după pronunțarea pe
depsei se va face aplicarea prevede
rilor prezentului decret referitoare la 
grațiere.

Art. 8. — Prevederile prezentului 
decret cu privire la amnistie se a- 
plică, in mod corespunzător, fapte
lor prevăzute de legea penală și aba
terilor date, prin lege, in competența 
comisiilor de judecată.

Art. 9. — Faptele care, potrivit art. 
181 din Codul penal, nu prezintă 
pericolul social al unei infracțiuni, 
nu se mai sancționează, iar amenzile 
și celelalte sancțiuni cu caracter 
administrativ aplicate pentru aseme
nea fapte nu se mai execută, in 
măsura în care nu au fost executate.

Art. 10. Sancțiunile cu închisoare 
pentru contravențiile săvîrșite pină 
la data adoptării prezentului decret 
nu se mai aplică, iar in cazul în 
care au fost aplicate, nu se mai exe
cută.

Beneficiază de dispozițiile alinea
tului precedent și persoanele -care 
execută sancțiunea inchisorii contra
venționale prin muncă.

Art. 11. Dispozițiile prezentului 
decret nu se aplică celor care nu au 
început executarea pedepsei sau a 
sancțiunii contravenționale, deoare
ce s-au sustras de la aceasta, pre
cum și celor care au început execu
tarea. dar ulterior s-au sustras de la 
executare.

Art. 12. In cazul aplicării, in mod 
succesiv, a unor decrete de grațiere, 
cu privite la aceeași pedeapsă se va 
lua in considerare numai dispoziția 
de grațiere mai favorabilă condam
natului.

Art. 13. Cei grațiati. care in curs 
de 3 ani săvirșesc o infracțiune in
tenționată. vor executa, pe lingă pe
deapsa stabilită pentru acea infrac
țiune. și pedeapsa neexecutată ca 
urmare a aplicării prezentului decret.

Art. 14. Comitetele sau birourile 
executive ale consiliilor populare, 
direcțiile pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale și conducerile uni
tăților socialiste vor asigura înca
drarea in muncă a persoanelor care 
beneficiază de prevederile prezentu
lui decret.

Art. 15. Dispozițiile, prezentului de
cret se aplică numai cu privire la 
faptele săvîrșite pină la data adop
tării lui.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 

NGBENDU WA ZA BANG A
Președintele Republicii Zair

KINSHASA

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Zair, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și de 
succes in îndeplinirea înaltei misiuni.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că raporturile 
de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta și aprofunda 
tot mai mult, in spiritul înțelegerilor convenite Împreună, spre binele 
popoarelor român și zairez, al cauzei păcii, independentei naționale si 
înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

- —

Manifestări omagiale dedicate 
zilei de 23 August

Cluburile muncitorești, casele de 
cultură, căminele culturale. între
prinderile industriale și instituțiile 
clujene găzduiesc in aceste zile 
bogate manifestări politico-ideolo- 
gice și cultural-educative in cadrul 
cărora cei ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri omagiază anul pa
truzeci al libertății noastre, trecind 
in revistă, cu legitimă mindrie pa
triotică, izbînzile Iară precedent ob
ținute de întregul nostru popor, 
sub conducerea partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in cea mai fer
tilă epocă a istoriei României, epo
ca de după Congresul al IX-lea. 
Astfel, la marele Complex feroviar 
Dej. numeroși ceferiști au luat parte 
la lucrările simpozionului cu tema 
„40 de ani de mari înfăptuiri socia
liste in țara noastră", iar la Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
aceeași localitate a avut loc o 
dezbatere privind transformările 
înnoitoare cunoscute de municipiul 
de la confluența Someșurilor in anii 
socialismului.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Galați a fost pre
zentată expunerea „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, privind 
locul și rolul cercetării științifice 
in dezvoltarea societății noastre 
socialiste", la care au participat 
muncitori. ingineri. proiectanți, 
cercetători, inventatori și inovatori, 
maiștri și tehnicieni din întreprin
derile și instituțiile gălățene. Sub 
genericul „Momente din marea 
epopee a eliberării patriei — fla
cără nestinsă. a întregii noastre 
existențe", in localitățile gălățene. 
printre care Smirdan. Suceveni. 
Băleni. Costache Negri. Grivița, 
Cudalbi și altele, au fost organi
zate evocări ale actului istoric de 
la 23 August 1944. în suita manifes
tărilor omagiale se înscrie si expo
ziția deschisă în municipiul Tecuci 
cu tema „Mesaj patriotic și revo
luționar in arta plastică româ
nească. Munca și creația — izvor 
al vieții noi". De asemenea, expo
ziții de carte social-politică si foto- 
documentară dedicate zilei de 23

August au mai fost organizate la 
Berești, Tirgu Bujor, Braniștea, Slo
bozia Conachi.

„Momente din lupta muncitori
mii din Banat pentru libertate și 
independentă națională. pentru 
dreptate și progres social" este ge
nericul sub care s-a desfășurat în 
centrul minier Anina simpozionul 
omagial dedicat zilei de 23 August 
Si Congresului al XIII-lea al parti
dului. Tot in cinstea celor două 
mari evenimente din viata țării, la 
muzeul’de etnografie și istorie din 
Caransebeș s-a deschis o expoziție 
documentară avînd ca temă „40 de 
ani de victorii și înfăptuiri pe ca
lea socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român", iar 
la întreprinderea siderurgică „Oțe
lul Roșu" și întreprinderea de con
strucții de mașini din Bocșa au 
avut loc dezbateri consacrate revo
luției tehnico-științifice in țara 
noastră și progresului înregistrat 
în acest domeniu de cele două mari 
unități in perioada de după Con
gresul al IX-lea.

„40 de ani de mari izbinzi sub 
stindardul partidului" este gene
ricul sub care, la Combinatul de 
fibre artificiale Brăila. Clubul Pro
gresul, Șantierul naval și I.P.I.L.F. 
Vădeni s-au desfășurat simpo
zioane și dezbateri omagiale la 
care au participat numeroși oameni 
ai muncii. Totodată, la Biblioteca 
județeană „Panait Istrati" a fost 
vernisată, in prezența unui nume
ros public, expoziția de carte so
cial-politică și fotodocumentară 
semnificativ intitulată : „Nicolae 
Ceaușescu — arhitect al României 
contemporane". De asemenea, in 
suita manifestărilor dedicate marii 
sărbători naționale a poporului 
român, Ia Clubul U.J.C.M. Brăila 
a fost organizată o întîlnire a oa
menilor muncii de vîrste și pro
fesii diferite cu veterani ai răz
boiului antifascist, întîlnire care 
s-a constituit intr-o emoționantă 
evocare a faptelor eroice din marea 
bătălie pentru eliberarea patriei 
de sub ocupația fascistă.

(Agerpres)
_______________ S

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1984

Pînă în prezent, sportivii României au cîștigat 
37 de medalii: 16 aur, 12 argint, 9 bronz

®
Maricica Puică în finalele probelor respective 

toate aceste finale,

Un „bronz” pentru Cristina Cojocaru la 400 m garduri ® Anișoara Cușmir, Vali Ionescu și 
® Azi, finalele la caiac-canoe pe distanța de 

sint prezente echipajele românești

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ" 
nr. 15/1984

Rubrica „Epoca marilor transfor
mări revoluționare" se deschide cu 
prezentarea volumului Din gindirea 
social-politică a președintelui Româ
niei. NICOLAE CEAUȘESCU, Revo
luția socială și națională in istoria 
României. în continuare sint publi
cate articolele: „Revoluția din august 
1944, expresie a voinței întregii noas
tre națiuni", ; „Dezvoltarea armo
nioasă a forțelor de producție pe 
teritoriul patriei — cucerire funda
mentală a socialismului" ; „Superio
ritatea democrației noastre socialiste 
muncitorești" : „Dinamismul invăță- 
mintului românesc in anii construc
ției socialiste" ; „Strălucite succese 
pe calea dezvoltării și înfloririi mul
tilaterale a patriei socialiste" ; 
„Transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a colaborării și păcii, fără arme nu
cleare — obiectiv major al politicii 
externe a României" ; „Românii in 
istoria universală" (dezbatere, partea 
a Il-a).

t V vremea

cinema
• Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră : SCALA (11 03 72) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20.
• Evadarea : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.
© Omul care ne trebuie : 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 si cangurul — 9; 10.45; 12.30: 
14.15. Mihai Viteazul — 16,30: 19 :
DOINA (16 35 38).
© B.D. la munte și Ia mare : BU- 
ZEȘȚI (50 43 58) — 15; 17; 19.

15,00 Telex
15,05 Ritmuri muzicale
15.20 Țara in prag de sărbătoare ® Au

gust de glorii — moment poetic 
in lectura autorilor © Manifestări 
culturale în cinstea zilei de 23 Au
gust

15,40 La volan
15.50 Emisiune tn limba germană 

(parțial color)
16.20 Imagini din România
16.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

(color). Los Angeles 1984
19.50 1001 de seri
20.00 Telejurnal (parțial color) @ Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie. 1984 — 

anul 40 al libertății țării, anul ce
lui de-al XIII-lea Congres al parti
dului. Amplă mobilizare pentru 
înfăptuirea programelor prioritare 
din economie !

20.30 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi. județul Maramureș

21,05 Temeiurile înaltului prestigiu in
ternațional al țării, al președin
telui ei

21.20 Eroi ai construcției socialiste în 
filmul românesc. Permanența spi-

- ritului revoluționar — trăsătură 
caracteristică a eroului contempo
ran în cinematografia noastră

22,00 Telejurnal (parțial color)
22,10 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

(color). Los Angeles 1984

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 11, 12 și 13 august. în țară : 
Vremea va fi călduroasă, îndeosebi in 
sudul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin în sud și est, în primele 
zile. Pe alocuri, în vestul și nordul ță
rii. în a doua parte a intervalului, vor 
cădea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice și izolat de grindină. 
Pe alocuri, cantitățile de apă vor pu
tea depăși 15 litri pe metrul pătrat în 
24 de ore. Averse izolate de ploaie și 
descărcări electrice se vor semnala și 
în celelalte zone, in a doua parte a in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. îndeosebi la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 12 și 22 de grade, mai coborîte 
in depresiunile intramontane, iar ma
ximele vor scădea ușor în a doua parte 
a intervalului și vor fi cuprinse intre 
20 și 30 de grade, mai ridicate în prima 
zi pînă la 34 de grade, în sud. Dimi
neața, pe alocuri, se va semnala ceață, 
în București : Vremea va fi călduroa
să. Cerul mai mult senin la început, 
se va înnora treptat, devenind favo
rabil ploii sub formă de averse. înso
țite de descărcări f electrice. Vîntul va 
sufla slab pînă la’ moderat, cu inten
sificări de scurtă durată spre sfîrși- 
tul intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, 
iar cele maxime între 30 și 33 de grade, 
mai coborîte în ultima zi.

500 metri;
LOS ANGELES 9 (Agerpres). — 

După o zi de repaus, pe stadionul 
„Memorial Coliseum" din Lots Ange
les s-au reluat întrecerile de atletism 
ale Jocurilor Olimpice de vară, in 
program figurind patru finale, la 
400 m garduri femei. 400 m masculin. 
200 m masculin și săritura cu prăji
na. Printre medaliate s-a aflat și at
leta româncă Cristina Cojocaru. me
rituoasă ciștigătoare a medaliei de 
bronz în cursa de 400 m garduri. 
Prezente, de asemenea, in calificări 
și serii. Anișoara Cușmir-Stanciu și 
Vali Ionescu (săritura in lungime), 
precum și Maricica Puică, la 3 000 m. 
au obtinut calificarea in finală.

Finala probei de 400 m garduri a 
constituit pentru tînăra atletă Cris
tina Cojocaru momentul consacră
rii in arena internațională, medalia 
de bronz cucerită de ea reprezentind 
o premieră românească in această 
specialitate. Pornită în cursă cu șan
sa a patra, după americanca Judi 
Brown. Nawal El Moutawakel (Ma
roc) și Ann Louise Skoglund (Sue
dia). Cristina Cojocaru s-a auto- 
depășit. reușind să treacă linia de so
sire in poziția a treia. 
55”41/100.

Victoria a revenit în 
zător atletei Nawal El 
din Maroc, care a realizat un 
record olimpic, cu timpul 
54”61/100. Pe locul secund s-a clasat 
principala favorită. Judi Brown 
(S.U.A.) — 55”20/100.

★
în seria a treia a cursei de 3 000 m. 

Maricica Puică a terminat învingă
toare. cu 8’43”32/100 — cel mai bun 
timp al zilei. Prima serie a fost cîș- 
tigată de campioana mondială’ Mary 
Decker (S.U.A.) .— 8’44”38/100. iar cea 
de-a doua a revenit atletei vest-ger- 
mane Brigitte Kraus — 8’57”53/100.

Prezente în calificările probei de 
săritură în lungime femei. Anișoara 
Cușmir-Stanciu și Vali Ionescu au 
obținut cu ușurință prezenta in fi
nală, realizind baremul de 6,50 m. 
Anișoara Cușmir-Stanciu a sărit

cu timpul de

mod surprin-
Moutawakel, 

nou 
de

in
m, iar Vali Ionescu — 6.60 m,6.69

alături de ele calificindu-se. printre 
altele, Jackie Joyner (S.U.A.) —
6.76 m. Robyn Lorraway (Australia) 
— 6.61 m. Susan 
Britanie) — 6.64 
(S.U.A.) — 6,55

Hearnshaw (Marea 
m și Carol Lewis 

m.
★

Așteptată cu deosebit interes, fi
nala probei masculine de 200 ni i-a 
adus americanului Carl Lewis a treia 
medalie de aur. cursa pentru egala- 
rea recordului compatriotului său 
Jesse Owens (4 medalii de aur) con- 
tinuînd. cu șanse deosebit de mari 
de realizare. Carl Lewis, ciștigător 
al titlurilor olimpice la 100 m și lun
gime. a dominat clar probatșde 200 m. 
pe care a ciștigat-o cu uri nou re
cord olimpic — 19”80/100 (vechiul re
cord era de 19”83/100 și aparținea 
americanului Tommie Smith de la 
J.O. de la Ciudad de Mexico, la al
titudine

Proba 
rezumat 
cezi și 
victoria 
fost recordman mondial. Quinon a 
realizat 5.75 m din prima încercare, 
în timp ce principalul său adversar, 
americanul Mike Tully, s-a oprit la 
5.65 m. obținînd medalia de argint. 
Pe locul trei s-au situat la egalitate 
Earl Beli (S.U.A.) și Thierry Vigne- 
ron (Franța) — 5.60 m.

Ultima finală a zilei, cea masculi
nă de 400 in, a revenit americanului 
Alonzo Babers, cu timpul de 
44”27/100. Pe locul secund s-a situat, 
surprinzător. Gabriel Tiacoh. din 
Coasta de Fildeș, care a reușit să-1 
întreacă pe Antonio McKay (S.U.A.). 
Medalia de argint cucerită de Ga
briel Tiacoh este prima medalie olim
pică obținută de un sportiv ivorian.

★
In competiția de scrimă, echipa 

de sabie a României (Ioan Pop, 
Cornel Martin, Marin Mustață, Vil- 
mos Szabo și Alexandru Chicu- 
liță) s-a calificat în sferturile de 
finală, după ce a întrecut în grupe

!).
de săritură cu prăjina s-a 
la un duel între atletii fran
cei americani, încheiată cu 
francezului Pierre Quinon.

cu 9—4 selecționata R. P. Chineze și 
a pierdut cu 3—9 la Italia. în even
tualitatea unei victorii in „sferturi", 
în fața echipei S.U.A., selecționata 
României se va califica in semifi
nală, urmind să întîlnească repre
zentativa Franței. în cealaltă semi
finală se vor intîlni 
vingătoarea meciului 
pele R.P. Chineze și 
nia.

Proba individuală de 
cheiat cu victoria sportivului fran
cez Philipe Boisse, care l-a întrecut 
în finală cu 10—5 pe suedezul Bjbrn 
Vaggo.

Italia cu în- 
dintre echi- 
R.F. Germa-

spadă s-a în-

★
Peste 90 000 de spectatori au asis

tat la Pasadena la meciul Franța— 
Iugoslavia contind pentru semifina
lele turneului olimpic de fotbal, meci 
încheiat cu mai puțin scontata victo
rie a jucătorilor francezi, învingă
tori, după prelungiri, cu 4—2.

In cea de-a doua semifinală, 
Palo Alto, in prezenta a 82 000 
spectatori, Brazilia a întrecut 
2—1 (tot după prelungiri) selecțio
nata Italiei.

Astfel, simbătă 11 august, pe sta
dionul „Rose Bowl" din Los An
geles echipele Franței și Braziliei 
vor lupta pentru medalia de aur. 
Pentru locurile 3—4 se vor întilni 
echipele Iugoslaviei și Italiei.

★
Turneul olimpic de box a conti

nuat cu ultima gală a sferturilor de 
finală. La categoria supergrea. ita
lianul Francesco Damiani l-a în
vins prin K.O. tehnic in repriza a 
2-a# pe Willie Isangura (Tanzania), 
iar americanul Tyrell Biggs, un alt 
favorit^ a cîștigat la puncte în fața 
canadianului Lennox Lewis. în li
mitele categoriei semimijlocie, Mark 
Breland (S.U.A.) l-a învins prin K.O. 
în prima repriză pe mexicanul Ge- 
naro Leon.

în semifinale, la categoria ușoară, 
va evolua si pugilistul român Mir
cea Fulger, care îl va avea ca ad-

,1a 
de 
cu

versar pe Dhawee Unponmaha (Thai
landa), in cealaltă semifinală se vor 
întilni Jerry Page (S.U.A.) cu Mirko 
Puzovici (Iugoslavia),

★
Concursul olimpic de gimnastică 

ritmică, apariție inedită in progra
mul Olimpiadei, se va desfășura la 
.,Pauley Pavilion" și va avea între 
protagoniste, asa cum apreciazji spe
cialiștii. pe vest-germana 
Weber, românca Doina 
spaniola Marta Bobo.

După preliminariile 
loc joi și vineri, cele 
gimnaste vor lua parte ..._____ ___
gramată in ziua de 11 august.

■A*
Joi pe lacul Casitas s-ati disputat 

semifinale în probele pe distanța 
de 1 000 m in cadrul competiției 
olimpice de caiac-canoc. La caiac — 4, 
echipajul României (I. Constantin. 
N. Fedosei, I. Lețcaie. A. Velea) s-a 
calificat pentru finală, ocupind lo
cul 1 in seria a treia cu 3'08”44/100. 
S-au mai calificat Noua Zeelandă 
(cel mai bun timp în semifinale) — 
3’05”67/100), Suedia. Marea Britanie, 
Franța, Spania, R. F. Germania, ~ 
nada si Australia.

La caiac-simplu, Vasile Diba 
calificat in finală ocupind locul 
în seria a treia cu timpul 
3’59”40/100. Cel mai bun timp al 
mifinalelor l-a obținut francezul 
Philippe Boccara cu 3’52”12/100.

în semifinalele de caiac-dublu e- 
chipajul Alexandru Dulău. Ion Gean
tă (România) a ocupat locul 4 in 
seria a treia cu 3’29”99/100. precedat 
de echipajele Italiei — 3’28”25/100, 
Suediei — 3’29”80/100 și S.U.A. — 
3’29”81/100. Pentru finale s-au cali
ficat primele trei clasate din fiecare 
serie. Vineri, 10 august, pe lacul Ca
sitas se desfășoară finalele regatei 
olimpice de caiac-canoe pe distanta 
de 500 m.. finale in care vor fi pre
zente toate echipajele românești în
scrise în concurs. Simbătă vor avea 
loc finalele probelor pe distanta de 
1 000 m.

Regina
Stăiculescu și

ce vor avea 
mai bune 8 

la finala pro-

Ca-

s-a 
trei 
de 

se

© B.D. în alertă : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ca-n filme : FERENTARI (80 49 83)
— 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 3186) — 9; 12; 
16; 19.
• Alo. aterizează străbunica : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30: 17.30; 19,30.

• Campionul : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
© Pianke : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Căpitanul negru : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duminică zbuciumată : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
© Călăreții de dimineață : LIRA 
(317171) — 15,30; 19.
® Nava aeriană : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Salutări cordiale de pe Terra :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20.
© Răfuieli personale : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• 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, LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15; 
15,15; 17,30; 19,45, la grădină — 20,45. 
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Lupii mărilor: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 
18: 20,15, MELODIA (11 13 49) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marfă furată: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. la gră
dină — 20,45, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20.45.
© Legenda călărețului singuratic : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18: 20.
© Omul si fiara: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 12; 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 
9; 12; 16; 19.

© Yankeii : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 16; 19.
• Martorul știe mai mult : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Rocky II : MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Cobra se întoarce : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Par și impar: FLAMURA (85 77 12) 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Camionul de cursă lungă : GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
© La Nord prin Nord-Vest : GRĂ
DINA CAPITOL (16 29 17) — 20.45.
© Vizită la domiciliu : GRĂDINA 
LIRA (31 71 71) — 20,45.
© Naufragiul : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 20.45.
© Salamandra : PARC HOTEL
(17 08 58) — 20.45.

© Roiul : GRADINA TOMIS (21 49 46) 
— 20,45.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la rotonda Ateneului Ro
mân) : „Muzica românească : patru 
decenii de împliniri" — spectacol de 
sunet și lumină. Recital : Cezarina 
Olaru — soprană — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem

brie — 19; (la complexul sportiv 
„Lacul Tei) : Recitai Dan Grigore. 
Ion Caramitru — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Silvia — 19. 
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30; (la Rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : August eliberator
— spectacol de. sunet și lumină — 21. 
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Constelația 
Boema — 19,30; (grădina Cărăbuș) : 
Minispectacol de divertisment și film
— 19,45.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.



Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale 

a poporului român
Peste hotare continuă seria 

manifestărilor prilejuite de cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 'Tri
misul Agerpres, S. Morcovescu, 
transmite: La Comitetul sovietic 
al veteranilor de război a avut loc 
o intilnire a participanțilar la 
luptele împotriva fascismului de pe 
teritoriul României.

Au participat membri ai condu
cerii Comitetului veteranilor, ai 
Conducerii Centrale a A.P.S.R... re
prezentanți ai secției internaționa
le a C.C. al P.C.U.S., ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Au fost 
prezenți membri ai Ambasadei 
române la Moscova.

Vorbitorii au evocat importanta 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944, or
ganizată și condusă de Partidul 
Comunist Român și înfăptuită in 
condițiile internaționale favorabile 
create de victoriile armatei sovie
tice, ale armatelor celorlalte țări ale 
coaliției antihitleriste, de luptătorii 
antifasciști din diferite țări. Au fost 
relevate momente ale luptei des
fășurate de armata română și de 
forțele patriotice din România, cot 
la cot cu armata sovietică, pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
țării noastre de sub ocupația fas
cistă și apoi pentru eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei, pină la vic
toria finală asupra Germaniei 
naziste.

In cadrul întilnirii au fost pre
zentate realizările remarcabile ob
ținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist. Ro
mân, in cei 40 de ani de la actul 
istoric din 23 August 1944.
, A fost evocată evoluția relațiilor 

de prietenie și colaborare româno- 
sovietice, subllniindu-se, in acest 
context, importanța recentei vizite 
în U.R.S.S. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, . secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a convorbirilor purtate cu 
tovarășul Konstantin Cernenko, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

SOFIA 9 (Agerpres). — In cadrul 
unei conferințe de presă organi
zate la ambasada țării noastre din

„Declarație în favoarea păcii46
— adoptată cu prilejul comemorării bombardamentului de 

la Nagasaki
TOKIO 9 (Agerpres) — Împli

nirea a 39 de ani. dej la bombarda
mentul atomic de la Nagasaki a 
fost comemorată în Japonia in ca
drul unei adunări solemne desfășu
rate in „Parcul Păcii" din oraș, la 
care au participat circa 22 000 de 
persoane, intre care se aflau supra
viețuitori ai. tragediei din 1945, fa
milii ale victimelor, membri ai di
feritelor organizații de tineret. Un 
moment' de reculegere a fost păs
trat atît de participanții lâ aduna
re,-cit și de populația orașului, la 
locurile de muncă.

Luind cuvintul in fața participan- 
ților la adunare, primul ministru 
al Japoniei. Yasuhiro Nakasone. a. 
reafirmat dorința de pace a țarii 
sale și opoziția față de cursa în
armărilor nucleare. El a confirmat 

Sofia au fost înfățișate condițiile 
interne și internaționale in care a 
fost pregătit și înfăptuit actul isto
ric de la 23 August 1944, rolul aces
tuia in prăbușirea frontului hitle- 
rist în Balcani, contribuția de 
seamă a României la războiul 
antifascist.

Au fost prezentate mărețele rea
lizări obținute de poporul român, în 
toate domeniile de activitate, in 
anii spcialisinului, îndeosebi in pe
rioada după 1965, de cînd in 
fruntea partidului și statului a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
avintul creator cu care întregul 
nostru popor intimpină marea săr
bătoare națională de la 23 August, 
sub, impulsul puternic al pregătiri
lor pentru cel de-al XllI-lea Con
gres al P.C.R.

Evidențiindu-se cursul mereu as
cendent al relațiilor romăno-bulga- 
re, a fost subliniată importanța 
deosebită a întâlnirilor și convdrbi- 
rilor tradiționale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivlcov pentru extinderea 
continuă a colaborării, pentru întă
rirea prieteniei dintre cele două 
țări vecine și prietene.

LUSAKA 9 (Agerpres). — La Bi
blioteca centrală a Zambiei, din 
Lusaka, a fost organizată o expo
ziție de carte cuprinzind, in prin
cipal, opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cărțile expuse au fost 
donate bibliotecii din partea guver
nului român.

în cuvintul său, ministrul zam- 
bian al invățămintului superior. 
Rajah Kunda, a subliniat bunele 
relații existente intre cele două 
țări și popoare, evocind sprijinul 
acordat de țara noastră pregătirii 
cadrelor de specialiști zambieni. 
Totodată, el a exprimat mulțumiri 
pentru donarea cărților expuse.

HANOI 9 (Agerpres). — La Da 
Nang, în R.S. Vietnam, a fost or
ganizată o adunare festivă. In ca
drul manifestării au fost reliefate 
importanța istorică a evenimentu
lui sărbătorit și marile. realizări 
obținute in ultimele patru decenii 
de poporul român.

BRASILIA 9 (Agerpres). — Pre
ședinția Senatului, federal al Bra
ziliei și Ambasada României de la 
Brasilia au organizat trei seri de
dicate filmului românesc. Au fost 
prezentate scurt-metrajele „Româ- 
nia-Ceaușescu-Pace“ și ,,Indepen
dența — năzuință de veacuri a 
poporului român", precum și mai 
multe filme de lung metraj.

din nou fidelitatea Japoniei față de 
cele trei principii nenucleare : de 
a nu introduce, de a nu deține Și 
de a nu produce armament nuclear.

Primarul Hitoshi Motoshima, 
care a prezentat „Declarația in fa
voarea păcii" a locuitorilor orașu
lui, a adresfft popoarelor lumii ape
lul ca Nagasaki să rămină in me
moria omenirii ultimul oraș victi
mă a bombei atomice.

în cadrul aceleiași ceremonii, pri
marul Motoshima, împreună cu doi 
reprezentanți ai celor care au su
praviețuit bombardamentului ato
mic, a adăugat în registrul victime
lor tragediei de la Nagasaki nu
mele a încă 2 217 persoane care 
și-au pierdut viața în ultimul an ca 
urmare a efectelor bombardamen
tului.

Sciiiinb de mesaje 
intre președintele Nicolae Ceausescu 

si președintele Canaan Sndindn Banana
HARARE 9 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Canaan Sodindo 
Banana. președintele Republicii 
Zimbabwe, și tovarășei Janet Bana
na un cald mesaj de prietenie. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres poporului zimbabwean.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Canaan Sodindo Banana a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu calde urări de sănătate și

CONGRESUL UNIUNII NAȚIONALE AFRICANE DIN ZIMBABWE 
- FRONTUL PATRIOTIC

Cuvintul de salut 
al reprezentantului P. C. R.

HARARE 9 (Agerpres). — La 
Harare au continuat, joi, lucrările 
celui de-al II-leâ Congres al Uniunii 
Naționale Africane din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic (Z.A.N.U.—F.P.).

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
adresate un călduros salut și un me
saj de prietenie și solidaritate parti
cipantilor la lucrările congresului, 
tuturor militanților Z.A.N.U.—F.P., 
de către reprezentantul partidului 
nostru la congres.

■ Prezența noastră la acest prim con
gres al Z.A.N.U.—F.P. care are loc 
după cucerirea independentei națio
nale a Zimbabwe — a arătat vorbito
rul — constituie o expresie vie a 
bunelor raporturi dintre cele două 
partide, țări și' popoare. Ca prieteni 
și tovarăși de .luptă, ne bucurăm sin
cer de realizările pe care le-ati ob
ținut în atingerea scopurilor fixate 
la dobindirea independentei si in 
dezvoltarea economico-socială de sine 
stătătoare. Sintem încredințați că, 
sub conducerea Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe, veți reuși 
să rezolvați cu succes problemele 
complexe pe care le ridică recon
strucția națională, lărgirea și întă
rirea bazelor socialiste ale economiei, 
edificarea unei societăți conforme cu 
aspirațiile vitale ale oamenilor mun
cii.

Apreciind că unitatea și solidari
tatea popoarelor, a tuturor forțelor 
antiimperialiste constituie chezășia 
învingerii tuturor greutăților în dez
voltarea națională de sine stătătoare, 
a triumfului luptei pentru indepen
dență. pentru o viață nouă, pentru 
socialism, vorbitorul a reafirmat 
dorința Partidului Comunist Român 
de a dezvolta pe mai departe colabo
rarea și solidaritatea dintre partide
le și popoarele noastre, în spiritul 
acordurilor și înțelegerilor realizate 
cu prilejul multiplelor întilniri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducerea de partid și de stat din 
Republica Zimbabwe. , ., . ,

După ce a evidențiat succesele 
istorice cu care poporul român în- 
timpină cele două mari evenimente 
politice ale acestui an —1 împlinirea 
a patru decenii de la revoluția de 
eliberare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă si Congresul 
al XllI-lea al P.C.R. — vorbitorul s-a 
referit la evoluțiile actuale pe plan 
international, relevînd comolexitatea 
situației politice și economice a lu
mii.

Ținind seama de pericolul grav pe 
care acumularea crescîndă de arme 
o creează pentru însăși șxistența vie
ții pe planeta noastră, apreciem că 
astăzi problema fundamentală este 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, în primul rind 
la dezarmarea nucleară, apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor 
și popoarelor la viată, la pace. în 

fericire, de noi succese poporului 
român in opera de edificare a socia
lismului.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Canaan Sodindo Banapa a tovară
șului Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. reprezentantul parti
dului nostru la lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe — Frontul 
Patriotic (Z.A.N.U.—F.P.). în ca
drul intîlnirii s-a exprimat dorința 
comună de a continua și adinei trai
nicele raporturi de colaborare și so
lidaritate dintre țările si popoarele 
noastre.

acest context, țara noastră șe pro
nunță ferm pentru oprirea ampla
sării rachetelor nucleare americane 
cu rază medie de acțiune în Europa 
și a realizării contramăsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică, pentru 
reluarea tratativelor in vederea eli
minării acestor arme și a oricărui 
tip de armament nuclear de pe con
tinent, pentru realizarea unui echi
libru al forțelor la nivel cit mai 
scăzut. Este pe deplin evident că 
înfăptuirea unor măsuri reale de 
dezarmare ai crea condiții pentru 
a se aloca mijloace suplimentare so
luționării problemelor decurgind din 
amploarea decalajelor economice si 
din cerința asigurării progresului so
cial-economic al tuturor țărilor, în
deosebi al celor in curs de dezvol
tare.

Partidul și statul nostru militează 
constant pentru soluționarea orică
ror probleme dintre state exclusiv 
pe calea pașnică a negocierilor, pen
tru lichidarea tuturor conflictelor și 
stărilor dc tensiune — a continuat 
vorbitorul. în acest context» consi
derăm imperioasă realizarea unei 
păci juste și globale în Orientul Mij
lociu, cu respectarea drepturilor na
ționale ale poporului palestinian, ne 
pronunțăm pentru independenta 
neîntîrziată și necondiționată a Na
mibiei. pentru lichidarea politicii de 
apartheid și discriminare rasială din 
Africa de Sud. Prețuim acțiunile Or
ganizației Unității Africane pentru 
consolidarea independentei politice și 
economice a țărilor continentului.

Prezența activă a României pe 
arena internațională este ilustrată, 
totodată, de lărgirea continuă a ra
porturilor de colaborare cu toate ță
rile socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare și cu alte state ale lumii 
indiferent de orinduirea lor socială. 
P.C.R. militează consecvent , pentru 
întărirea cooperării și solidarității cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu alte partide și forțe progre
siste .. și • anțiimperialiste. La temelia 
acestpr relații așezăm temeinic prin
cipiile egalității in drepturi, ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in .treburile, interne și 
avantajului reciproc, dreptul fiecă
rui popor de a-și făuri orinduirea 
socială pe care o dorește, fără nici 
un'amestec din afară.

în încheiere, urind succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui și în traducerea în viață a hotă- 
rîrilor care vor fi adoptate, vorbito
rul a exprimat convingerea că legă
turile de prietenie și colaborare din
tre partidele, si popoarele noastre, 
care iși au rădăcinile trainice in spri
jinul activ și in solidaritatea mani
festată in timpul luptei pentru inde
pendența Zimbabwe, se vor dezvolta 
necontenit in interesul comun al 
cauzei păcii, progresului și socialis
mului.

CIUDAD DE MEXICO

lucrările Conferinței 
y mondiale a populației

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — Cea de-a Il-a Conferință 
mondială a populației iși continuă 
lucrările in capitala Mexicului.. Re
prezentantul Mozambicului. Pascola 
Manuel Mocumbi. a evidențiat, in 
cuvintul său. valabilitatea Planului 
de acțiune in domeniul politicii de
mografice adoptat în 1974. la Bucu- 
reșți.

Reprezentantul Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare. Brad
ford Morse, a arătat că. pentru ca 
politicile naționale in domeniul 
populației să dea rezultate in dez
voltarea economică a statelor, este 
necesară o acțiune imediată la nivel 
internațional in direcția opririi cursei 
înarmărilor, a reducerii protectionis- 
mului și a soluționării problemei da
toriei externe. Criticînd sporirea 
cheltuielilor militare in lume, vorbi
torul a arătat că in timp ce pentru 
producerea de armamente sint des
tinate. anual, fonduri de circa 800 
miliarde de dolari, in domeniul popu
lației sumele alocate reprezintă doar 
doi la sută din totalul ajutorului 
pentru dezvoltare, respectiv 500 mi
lioane de dolari pe an — transmite 
agenția I.P.S.

Bradford Morse a subliniat, de. ase
menea. că in ce privește politica de
mografică. țările in curs de dezvol
tare trebuie să adopte propriile lor 
decizii, pe baza condițiilor specifice 
din fiecare tară.

Evoluția situației■>

din Liban
BEIRUT 9 (Agerpres). — Coman

damentul forțelor armate libaneze a 
elaborat un plan in trei etape pri
vind amplasarea unităților sale in 
zonele adiacente capitalei, pentru 
redeschiderea principalelor șosele 
ale țârii și extinderea autorității gu
vernului in afara capitalei — au 
anunțat la Beirut surse guverna
mentale citate de agențiile Reuter și 
A. P. Reprezentanți ai armatei ar 
urma x-a in etapa următoare să în
ceapă convorbiri cu cei ai milițiilor 
pentru soluționarea problemelor di
vergente și pentru adoptarea unui 
calendar de aplicare a acestui plan.

Pe de altă parte, la Beirut a fost 
înregistrată job o puternică explo
zie, care s-a soldat cu 3 morți și 20 
de răniți.

în sudul Libanului, forțele de ocu
pație israeliene — relevă agenția 
Reuter — au arestat opt civili din- 
tr-un sat libanez.

PRESA

MESAJ. Cu prilejul celei de-a
17-a aniversări a înființării Aso
ciației Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.), secretarul gene
ral al acestei organizații de coope
rare economică regională. Phan 
Wannamethee. a dat publicității un 
mesaj in care iși exprimă încrede
rea în posibilitățile de dezvoltare a 
conlucrării intre cele șase state 
membre. El a arătat că tarile mem-. 
bre ale A.S.E.A.N. — Brunei, Fi- 
lipine. Indonezia, Malayezia, Sin
gapore și Thailanda — pot să-și 
aducă, de asemenea, o contribuție 
importantă la menținerea păcii in 
regiune.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ECUADORULUI

Excelenței Sale Domnului
LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA

Președintele Republicii Ecuador

QUITO

La cea de-a 175-a aniversare a proclamării independentei Ecuadorului, 
adresez poporului ecuadorian urările mele de pace, prosperitate si progres, 
împreună cu sentimentele de prietenie ale poporului român.

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală și să vă urez deplin succes în 
îndeplinirea misiunii de mare răspundere cu care ați fost investit in frun
tea națiunii ecuadoriene prietene.

Exprim convingerea că raporturile de stimă si prietenie dintre România 
și Ecuador se vor dezvolta tot mai mult, contribuind la promovarea unei 
largi colaborări constructive între cele două țări și popoare, la intărirea 
păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu 175 de ani în 
urmă. Ecuadorul iși 
proclama independen
ta — eveniment de o 
deosebită importanță 
pentru întregul conti
nent. fiind vorba de 
prima tară lati-no-a- 
mericană care înlătu
ra cătușele dominației 
coloniale. Izbînda po
porului ecuadorian a 
avut la timpul său o 
largă rezonantă in 
rindul popoarelor A- 
mericii Latine ce se 
ridicau la luptă pen
tru neatârnare.

însă multă vreme 
după dobîndirea inde
pendenței politice. E- 
cuadorul nu s-a bucu
rat si de o autentică 
independentă econo
mică. Datorită servitu
tilor monoculturii oină 
nu de mult. Ecuadorul 
era cunoscut in lume 
ca mare exportator de 
banane, produs care 
ajunsese să reprezinte 
circa două treimi din 
volumul exporturilor. 
Restul veniturilor în 
devize proveneau mai 
ales din valorificarea 
plantațiilor de cafea si 
cacao, ca si din vin- 
zarea unor esențe pre
țioase de lemn.

în vremea din urmă, 
Operantele de dezvol
tare ale Ecuadorului 
au primit un puternic 
impuls tocmai intr-o 
zonă unde progresul a 
pătruns cel mai- puțin. 
Este vorba de regiu
nea situată la est de 
lanțul Anzilor. făcind

parte din bazinul A- 
mazonului. unde s-a 
identificat un impor
tant zăcămint petroli
fer. descoperire care 
avea să potențeze per
spectivele. de progres 
ale tării.

în vederea folosirii 
acestei bogății, au fost 
adoptate o seamă de 
măsuri ca : înființarea 
corporației petroliere 
ecuadoriene de • stat 
(C.E.P.E.). naționali
zarea bunurilor soție-, 
tatii transnaționale 

. ..Gulf Oil", construirea 
unbr mari rafinării de 
petrol. în același timp, 
statul ecuadorian a 
canalizat însemnate 
investiții spre indus
tria petrochimică. Toa
te acestea au urmărit 
să transforme sectorul 
petrolier într-un ax al 
dezvoltării întregii e- 
conomii naționale. 
Astfel, veniturile rea
lizate din exploatarea 
si prelucrarea petrolu
lui sînt utilizate pen-, 
tru crearea si impul
sionarea unor noi sec
toare. inclusiv pentru 
valorificarea altor re
surse minerale, dat 
fiind că țara dispune 
de considerabile re
zerve de fier, cărbune, 
cupru etc. O aseme
nea orientare este o- 
glindită si de actuale
le planuri de dezvol
tare. care prevăd creș
terea substanțială a 
producției minerale 
metalifere, de energie

CONVORBIRI CHINO-BRITA- 
NICE. „Părțile chineză și britanică 
și-au continuat convorbirile utile 
și constructive în problema Hong 
Kongului, la 8 și 9 august la Bei
jing" — a declarat un purtător de 
cuvînt al M.A.E. chinez, citat de 
agenția China Nouă. S-a convenit 
C’4, viitoarea rundă — a 20-a — să 
se desfășoare la 21 și 22 august, in 
capitala R.P. Chineze.

HOTĂRÎRE. Guvernul militar 
Uruguayan a abrogat un decret 
care interzicea. încep.înd din august 
1983, orice activitate publică a 

electrică, mai cu sea
mă prinț construirea 
unor obiective hidro
energetice. Totodată, 
se află in curs de rea
lizare programe vi- 
zind modernizarea a- 
griculturii. îmbunătă
țirea sistemului de 
învățămint si a asis
tentei sociale.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
eforturile poporului e- 
cuadorian pentru pro
pășirea economico-so
cială. Legate prin a- 
finităti de limbă și 
cultură. România si 
Ecuadorul întrețin re
lații prietenești de 
colaborare, care cu
nosc un. curs ascen
dent. O însemnătate 
deosebită pentru adin- 
cirea si diversificarea 
raporturilor româno- 
ecuadoriene au avut 
vizita întreprinsă de 
președintele Nicolae 
Ceausescu in Ecuador, 
în 1973. precum și dia
logul la nivel înalt ro- 
mâno-ecuadorian de 
la București, din 1975, 
înțelegerile conveni
te. Declarația solemnă 
comună semnată, ce
lelalte documente si 
acorduri realizate au 
deschis noi perspecti
ve relațiilor dintre 
România și Ecuador, 
corespunzător intere
selor ambelor po
poare. ale cauzei pă
cii. înțelegerii si co
laborării în întreaga 
lume.

partidelor politice. Această hotărî- 1 
re. a fost luată ca urmare a reali
zării unui acord asupra a o serie 
de reforme constitutionale intre '
principalele formațiuni politice ale 
opoziției — Partidul Colorado, U- [
niunea Civică și Frontul Amplu, |
largă coăliție a forțdlor democra
tice din care face parte și partidul .
comunist — și autoritățile milita
re. la putere din. 1973.

NUMĂRUL ANALFABEȚILOR I 
pe glob este in prezent de 889 mi
lioane, ceea ce reprezintă 27,7 la 
sută din populația Pămintului, se 
arată în buletinul UNESCO editat *
la Paris. Anual, numărul analfabe- 
ților care depășesc vrista de 15 ani 
crește cu 5 milioane. Cel mai mare 
număr de analfabeți trăiesc in Afri
ca (54 la sută), urmată de Asia (35 .
la sută) și America Latina (17 la 
sută). .

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE POIITICII EXTERNE PBBMOTATE BE TABA NOASTRĂ, K PHESEOINTELE NICOLAE CEflUSESCU
25. Pentru creșterea continuă a rolului statelor mici și mijlocii, al țărilor 

în curs de dezvoltare și nealiniate în viața internațională
Problemele care confruntă astăzi omenirea impun partici

parea la viața internațională a tuturor țărilor, și în primul rînd a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor 
nealiniate, direct interesate în abolirea politicii imperialiste, în 
respectarea independenței și suveranității fiecărei națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
în perioada deschisă prin actul 

istoric de la 23 August 1944. Româ
nia și-a cîștigat un deosebit prestigiu 
pe arena mondială datorită perseve
renței cu cafe a militat și militează 
pentru promovarea marilor cerințe 
ale păcii și înțelegerii internațio
nale, intre care, se înscrie și dreptul 
inalienabil al statelor miei și niijlo- 
cii, in curs de dezvoltare și neali
niate de a participa, in condiții de 
deplină egalitate, la soluționarea 
problemelor lumii de azi. Cele patru 
decenii care au trecut de cind po
porul nostru și-a luat destinele în 
propriile miini, și în special perioa
da de după Congresul al IX-lea, de 
cînd în fruntea partidului și a sta
tului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ilustrează pregnant că 
această orientare reprezintă o con
stantă a politicii externe românești, 
ale cărei justețe și legitimitate sînt 
confirmate de inseși noile evoluții 
de pe arena mondială.

O necesitate obiectivă. 10 
abordarea problemelor legate de ro
lul în continuă creștere al țărilor 
mici și mijlocii. în curs de dezvol
tare și nealiniate, secretarul general 
al partidului nostru, președintele 
Republicii, pornește de la realitatea 
faptului că în perioada postbelică 
pe plan mondial s-au produs adinei 
prefaceri politice, economice și so
ciale. care au schimbat radical harta 
politică a lumii și, odată cu aceas
ta. raportul de forțe pe plan mon
dial. în decurs de numai cîteva de

cenii, datorită dezvoltării mișcărilor 
de eliberare națională; pe ruinele 
vechilor imperii coloniale și-au fă
cut apariția zeci și zeci de state noi, 
independente. Astăzi, țările mici și 
mijlocii, statele-in curs de dezvoltare 
și nealiniate formează marea majo
ritate a statelor lumii, numărul lor 
i;idicindu-se la circa 150. iar cel al 
locuitorilor lor reprezentind aproxi
mativ două treimi din populația glo
bului.

Aceste state constituie. firește, 
entități de o mare diversitate, ca 
mărime. orinduire social-'faolitică, 
populație, tradiții și particularități, 
situare geografică etc. în "ciuda tutu
ror deosebirilor sau opțiunilor, ele 
au însă numeroase interese și pre
ocupări comune. Astfel, datorită În
săși condiției lor de state mici și 
mijlocii, ele resping vechea politică 
imperialistă de forță și dictat, de 
reîmpărțire sau consolidare a sfere
lor de influentă. pronunțindu-se 
pentru o politică nouă, democratică, 
bazată pe respectarea strictă a 
independenței și suveranității națio
nale. a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și colaborare pe planeta noas
tră. Tocmai de aci decurge faptul că 
ele — desigur, ca fenomen general, 
ca proces de ansamblu — exercită 
un important rol pozitiv în desfă
șurarea vieții internaționale.

Potrivit concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul 

țărilor mici și mijlocii în lumea de 
azi. participarea activă, cu drepturi 
egale, fără nici un fel de discrimi
nări, a țărilor respective la soluțio
narea problemelor contemporaneită
ții nu. este un deziderat subiectiv sau 
o cerință conjuncturală. ci se impu
ne ca o necesitate obiectivă, legică, 
izvorilă din interesele fiecărei na
țiuni in parte și al întregii comuni
tăți internaționale — tocmai datori
tă opoziției acestor state față de 
practicile imperialiste, aspirațiilor 
lor de pace și progres, aportului lor 
constructiv la depășirea politicii de 
bloc, la promovarea largă a înțele
gerii intre state de sine stătătoare.

Desigur, evidențiind rolul țărilor 
mici și mijlocii. România ține seama 
de rolul important pe care-1 au ma
rile puteri prin potențialul lor. prin 
poziția pe care o adoptă față de pro
blemele de prim ordin ale contem
poraneității. acestea exercitînd o în- 
rîurire evidentă și incontestabilă 
asupra cursului vieții internaționale, 
asupra destinelor păcii pe planeta 
noastră. Dar înseși interesele gene
rale ale popoarelor cer ca sfera fac
torilor de decizie să nu fie limitată 
la un număr restrins de state ; tot
odată. o asemenea îngustare nici nu 
ar mai fi posibilă, ar reprezenta un 
anacronism în condițiile existenței și 
afirmării tot mai active a unui mare 
număr de state independente. în 
concepția României socialiste, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. pro
blemele atît de complexe ale vieții 
internaționale — politice, economi

ce. militare — nu-și pot găsi solu
ții viabile decît cu participarea tutu
ror statelor, și în mod deosebit a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate și a țărilor neutre, avînd în 
vedere că tocmai aceste țări sint cele 
mai interesate într-o reglementare 
democratică a tuturor problemelor, 
care să asigure fiecărei națiuni, fără 
deosebire de mărime sau orînduire 
socială, dreptul la dezvoltare liberă, 
independentă, fără nici un amestec 
din afară.

Participare tot mai activă 
Ia dezbaterea problemelor 
lumii de aZI Creșterea rolului ță
rilor mici și mijlocii în viața inter
națională este confirmat și prin 
aceea că ele sint tot inai active in 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
cît și al unor conferințe internațio
nale. unde se afirmă ca promotoare 
consecvente ale democratizării vieții 
internaționale, ale lichidării ultime
lor Vestigii ale colonialismului.

O problemă de importantă crucia
lă pentru fiecare dintre statele mici 
și mijlocii o. constituie înfăptuirea 
dezarmării. Este o preocupare cu 
atît mai legitimă cu cît unele din 
aceste țări au început să fie atrase 
tot mai intens in cursa înarmărilor, 
aceasta avind pentru ele urmări din 
cele mai nefaste. Astfel, ele se văd 
nevoite să cheltuiască importante 
fonduri în scopuri neproductive, 
ceea ce afectează realizarea princi
palelor lor obiective economice, frî- 
nează depășirea marilor greutăți și 
decalaje rămase moștenire de la tre
cut, împiedică realizarea unor pro
grese rapide economico-sociale. în 
același timp, atragerea lor în cursa 
înarmărilor le creeză relații 'de 
dependentă — pentru aprovizionarea 
cu tehnică militară, asistență, in
structori — față de marile puteri 
furnizoare de. armament. în sfîrșit, 
viața arată că nu o dată tocmai state 
mici și mijlocii sînt angrenate în 

conflicte, a căror prelungire nu face 
decît să dăuneze propriilor lor inte
rese, în favoarea promotorilor poli
ticii sferelor de influență.

Afirmarea tot mai activă a acestor 
țări, faptul că ele sînt chemate să-și 
spună cuvintul in problemele acute 
ale actualității nu este doar un drept, 
ci și o obligație imperioasă, mai ales 
că aceste probleme le privesc in mod 
nemijlocit. Este astfel bine cunoscută 
situația creată in urma trecerii la 
amplasarea noilor rachete americane 
și a contramăsurilor anunțate de 
Uniunea Sovietică. Or, este evident 
că aceasta creează pericole grave nu 
numai pentru respectivele state po
sesoare de arme nucleare, ci și pen
tru numeroase state mici și mijlocii 
din Europa. Tocmai pornind de la 
faptul că intr-un eventual război 
purtat cu mijloacele, moderne de 
distrugere ar avea de suferit nu 
numai țările direct implicate, ci 
toate țările. România a subliniat im
portanța reluării tratativelor pentru 
oprirea amplasării noilor rachete in 
Europa, pentru înlăturarea primej
diei nucleare pe continent, arătînd, 
în același timp, că la dezbaterea 
acestor probleme cruciale trebuie să 
participe, intr-o formă sau alta, pe 
lingă marile puteri, și celelalte state 
europene, state mici sau mijlocii, 
neptre sau nealiniate, toate fiind vi
tal' interesate in asigurarea unui 
viitor de liniște, securitate și pace.

Sub semnul solidarității. 
Țară socialistă și. in același timp, 
țară în curs de dezvoltare. România 
împărtășește cu aceste țări multiple 
aspirații comune legate de accele
rarea dezvoltării economice, conso
lidarea păcii, extinderea colaborării 
internaționale in condiții de liber
tate și egalitate. Pornind de aci, 
prietenia, colaborarea și solidaritatea 
militantă cu statele in curs de dez
voltare și nealiniate constituie una 
din orientările de bază, programatice 
ale politicii externe a țării noastre, 
care s-a materializat prin extinderea 
continuă a conlucrării cu țările din 

acest grup. Este semnificativ faptul 
că in prezent România întreține 
relații diplomatice cu circa 100 de 
țări in curs de dezvoltare și neali
niate de pe toate continentele, față 
de 30 în 1964. O contribuție determi
nantă. la dezvoltarea cooperării din
tre tara noastră și aceste state au 
adus istoricele itinerare peste hotare 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, întilnirile și convorbirile 
șefului statului român cu șefi de 
state și alți conducători ai acestor 
țări, înțelegerile convenite deschi- 
zind ample perspective conlucrării 
pe plan economic, tehnico-științific, 
cultural, ca și in alte domenii de 
activitate. Astfel, in perioada 1964— 
1983. ponderea țărilor in curs de 
dezvoltare in comerțul exterior ro
mânesc a sporit de la 4,9 la sută la 
peste 30 la sută.

Concomitent cu dezvoltarea amplă 
a raporturilor bilaterale, s-a extins 
conlucrarea pe arena internațională, 
România făcind parte din „Grupul 
celor 77“, unde desfășoară o activi
tate constructivă, larg apreciată dc 
celelalte țări membre. în același 
timp, România dezvoltă o colabo
rare largă cu mișcarea de nealinie
re, fiind invitată să participe, așa 
cum se știe, la .activitățile acestei 
mișcări.

Solidaritatea României cu țările 
mici și mijlocii nu se manifestă nu
mai prin promovarea unor raporturi 
de strinsă colaborare bilaterală, ci și 
prin susținerea cu toată energia a 
drepturilor și aspirațiilor lor legiti
me, atît pe plan politic, cît și econo
mic. Așa cum se știe, marea majori
tate a țărilor din acest grup sint țări 
în curs de dezvoltare, care au moș
tenit o situație deosebit de grea, si
tuație agravată și mai mult de criza 
economică mondială din ultimii ani. 
România a arătat în repetate rinduri 
că aceste evoluții negative sint o 
consecință directă a politicii econo
mice promovate față de statele res
pective de țările occidentale. care 
încearcă să arunce consecințele cri
zei economice pe umerii lumii a 

treia. Or. după cum a subliniat 
președintele Nicolae Ceausescu, nu 
poate fi vorba de o ieșire adevărată 
din criză dacă țările in curs de dez
voltare nu vor fi ajutate in mod 
eficient să depășească această situa
ție critică, dacă nu vor fi lichidate 
practicile inechitabile promovate de 
țările occidentale — politica dobinzi- 
Ior înalte, măsurile protecționiste, 
barierele discriminatorii etc.

Pornind de la complexitatea actua
lelor evoluții din economia mondia
lă — relevă secretarul general al 
partidului, președintele Republicii — 
de la lipsa de rezultate in tratati
vele Nord-Sud. care au dus la accen
tuarea decalajelor economice exis
tente. se impune ca o necesitate vi
tală intărirea solidarității și colabo
rării intre înseși țările. în curs de 
dezvoltare, pentru a se intrajutora in 
depășirea dificultăților, pentru abor
darea de pe poziții unitare a proble
melor tratativelor cu statele dezvol
tate. -în acest sens. România a pro
pus convocarea unei conferințe la 
nivel inalt a țărilor în curs de dez
voltare, organizată in strinsă conlu
crare cu mișcarea statelor nealiniate, 
pentru a stabili o strategie comună.

Răsunetul larg al inițiativelor și 
propunerilor țării noastre în vederea 
sporirii aportului țărilor mici și 
mijlocii, in curs de dezvoltare și 
nealiniate in ansamblul vieții in
ternaționale, aprecierile de aleasă 
stimă și prețuire la adresa tovară
șului Nicolae Ceaușescu sint o do
vadă elocventă a înaltului prestigiu 
de care se bucură secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, pe toate meridianele globului 
pentru politica pe care o promovea
ză — o politică îndreptată spre fău
rirea unei lumi mai bune, în care 
toate națiunile, indiferent de mări
me, potențial sau grad de dezvoltare, 
să-și poată spune in mod egal cu
vintul, să se poată dezvolta liber și 
suveran, beneficiind din plin de cu
ceririle civilizației.

Nicolae N. LUPU
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