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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

D

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 10 august, a avut 
loc, la Snagov, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat raportul cu privire la activitatea 
desfășurată pentru rezolvarea propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii, adresate conducerii 
partidului în semestrul I al acestui an.

Raportul precizează că, după Plenara 
Comitetului Central din iunie a.c., nu
meroși oameni ai muncii, reprezentînd 
toate categoriile sociale, luînd cunoștință 
de hotărîrea plenarei de realegere, la 
Congresul al Xlll-lea, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al partidului, și-au expri
mat, în scrisorile adresate conducerii 
partidului, deplina satisfacție și aprobare 
față de această hotărîre. Ei au dat ex
presie convingerii că reînvestirea to-, 
varășului Nicolae Ceaușescu în cea mai 
înaltă funcție de partid constituie garanția 
sigură a ridicării patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Prin scrisorile adresate conducerii parti
dului și statului, numeroși oameni ai mun
cii și-au exprimat acordul cu hotărîrile 
adoptate și măsurile întreprinse, cu in
dicațiile și orientările cuprinse în cuvîn- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru îmbunătățirea activității economice și 
perfecționarea relațiilor sociale, și-au 
manifestat adeziunea deplină față de 
politica internă și activitatea pe care o 
desfășoară România pe plaur interna
țional.

Apreciind activitatea desfășurată, în pri
mul semestru al anului, de organele de 
partid de stat pentru soluționarea, în 
spiritul egalității socialiste, a propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat măsurile ce se impun pentru 
continua perfecționare a acestei impor
tante activități. S-a cerut organelor și or
ganizațiilor de partid, conducerilor minis
terelor, celorlalte instituții, organizațiilor 
centrale și locale de stat, de masă și 
obștești să acționeze pentru creșterea ni
velului calitativ al activității de rezolvare 
a scrisorilor și a problemelor ridicate la 
audiențe, în spiritul hotăririlor adoptate 
de Plenara din 21—22 martie a.c., al celor
lalte măsuri stabilite de Comitetul Central, 
al indicațiilor și orientărilor secretarului 
general al partidului.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
stadiul recoltării păioaselor și a stabilit să 
se ia măsuri ferme pentru accelerarea se
cerișului griului pe suprafețele de pe care 
acesta n-a fost încă adunat, pentru depo
zitarea în bune condiții a recoltei. S-a in
dicat ca, în maximum două-trei zile, re
coltatul păioaselor să fie încheiat în toate 
județele. Totodată, s-a subliniat că este 
necesar ca, odată cu recoltarea, să se 
livreze integral Ia fondul de stat cantită
țile de cereale prevăzute. De asemenea, 
s-a indicat să se asigure recoltarea și de
pozitarea în cele mai bune condiții și a 
celorlalte culturi de vară — fasole și alte 
legume, in pentru sămînță și fibră, precum 
și alte produse — necesare bunei aprovi
zionări a populației și a industriei cu ma
terii prime.

S-a subliniat că anul acesta sînt întru
nite condiții pentru a se obține o bună 
recoltă și la culturile de toamnă — de po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,

legume, precum și la celelalte culturi — 
și s-a indicat să se ia de pe acum toate 
măsurile ce se impun pentru stringerea la 
timp și depozitarea corespunzătoare a tu
turor acestor produse.

In același timp, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat stadiul realizării contrac
tărilor de produse agricole din gospodă
riile populației și a apreciat că, pe baza 
și în spiritul Programului unic de creștere 
a producției agricole în gospodăriile per
sonale ale membrilor cooperativelor agri
cole de producție și în gospodăriile pro
ducătorilor particulari, adoptat de Con
sfătuirea de lucru de la Sinaia, din ianua
rie 1984, s-au obținut o serie de rezultate 
bune în această privință, ceea ce demon
strează justețea măsurilor adoptate și im
pune să se acționeze în continuare pentru 
punerea deplină în valoare a potențialu
lui existent, intensificîndu-se acțiunea de 
contractare și asigurîndu-se, și pe această 
bază, fondul de stat de produse agricole, 
o tot mai bună aprovizionare a populației.

Comitetul Politic Executiv a chemat în
treaga țărănime, pe toți oamenii muncii 
de la sate să depună toate eforturile în 
vederea obținerii unor producții agricole 
superioare, atît în sectorul vegetal, cît și 
în zootehnie, să asigure, printr-o bună 
organizare și desfășurare a tuturor 
lucrărilor, ca nimic din recolta bună o 
acestui an să nu se piardă, ca totul să fie 
strîns și depozitat în cele mai bune con
diții.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, stadiul îndeplinirii planului 
de producție în industrie și a stabilit mă
suri care să asigure dezvoltarea în con
tinuare a realizărilor obținute în primul 
semestru al anului, înfăptuirea în bune 
condiții a planului pe 1984 și pe între
gul cincinal. Comitetul Politic Executiv a 
adresat tuturor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi și din 
celelalte sectoare ale economiei naționale 
chemarea de a face totul pentru a încheia 
planul pe acest an cu rezultate cît mai 
însemnate și și-a exprimat convingerea că 
întregul nostru popor va întimpina cu noi 
și mari succese apropiata sărbătoare na
țională — a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă — și cel de-al Xlll- 
lea Congres al partidului.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o informare asupra 
vizitei oficiale de prietenie efectuate în 
țara noastră, în perioada 25—27 iulie, de 
căpitan Thomas Sankara, președintele 
Consiliului Național al Revoluției, șeful 
statului Volta Superioară (Republica De
mocratică și Populară Bourkina).

Comitetul Politic Executiv a exprimat 
deplina aprobare față de rezultatele vi
zitei, apreciind că ea vn impulsiona co
laborarea dintre țările și popoarele, noas
tre, în folosul lor reciproc, al cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Thomas Sankara — 
desfășurate într-o atmosferă de știmă și 
înțelegere reciprocă — care au evidențiat 
posibilitățile existente pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre cele două 
țări în sectoarele minier, geologie, agri
cultură, transporturi, învățămînt, ocrotirea 
sănătății, precum și în alte domenii de 
interes comun. S-a subliniat importanța 
pe care o reprezintă Acordul-program,

semnat de cei doi președinți, pentru dez
voltarea, în perspectivă, a cooperării eco- ■ 
nomice și tehnice, a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
deplina aprobare față de concluziile la 
care au ajuns cei doi președinți cu ocazia 
schimbului de păreri în probleme interna
ționale, evidențiind poziția statornică pe 
care se situează România privind necesi
tatea opririi cursului periculos al eveni
mentelor spre catastrofă și război, reluării 
și consolidării politicii de destindere, | 
respectării independenței și suveranității 
tuturor statelor, rezolvării pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor conflictelor exis
tente în lume. A fost relevată, de aseme- | 
nea, importanța pe care cei doi pre
ședinți au acordat-o, în timpul convorbiri
lor, întăririi unității și solidarității popoare
lor africane, în vederea asigurării progre
sului lor economico-social, rolului ce re
vine O.U.A. în lupta împotriva imperialis
mului și neocolonialismului, a rasismului 
și politicii de apartheid, în soluționarea 
politică a diferendelor existente, în dez
voltarea independentă, liberă și prosperă 
a tuturor statelor africane.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate documentele semnate, înțele
gerile și concluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei și a stabilit măsuri pentru 
aplicarea lor în viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a infor
mat, de asemenea, asupra vizitei de prie
tenie pe care tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Central al [ 
Partidului Comunist Bulgar, președintele 1 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a efectuat-o, în ziua de 29 iulie, 
în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere noului dialog dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care se înscrie în cadrul tradițional al 
întîlnirilor și convorbirilor româno-bulgare 
la nivel înalt, marcînd un moment de 
seamă în dezvoltarea continuă și rodnică 
a bunelor relații dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a relevat, cu 
satisfacție, faptul că cei doi conducători 
de partid și de stat au exprimat — și de 
această dată — dorința ișomună de a în
tări și mai mult conlucrarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, de a conferi dimensiuni tot mai 
ample colaborării multilaterale dintre 
România și Bulgaria, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte 
sfere de activitate. A fost subliniată, în 
acest sens, însemnătatea înțelegerilor con
venite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov de a se acționa, în conti
nuare, pentru realizarea integrală și în 
bune condiții a hotăririlor stabilite la nivel 
înalt, a căror înfăptuire corespunde pe 
deplin intereselor celor două popoare, 
vecine și prietene, reprezintă o contribuție 
deosebită la dezvoltarea în continuare a 
colaborării româno-bulgare, la cauza 
păcii și socialismului, a conlucrării inter
naționale.

Aprobînd rezultatele și concluziile la 
care s-a ajuns cu ocazia noii întîlniri 
româno-bulgare, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri pentru transpunerea în 
viață o înțelegerilor convenite cu acest 
prilej.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

SUB STINDARDUL PARTIDULUI
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Izvoarele vii ale forței și prestigiului 
politicii externe a României socialiste

Piatră de hotar în istoria patriei, 
gloriosul act de la 23 August 1944 
a deschis nu numai o eră nouă în 
destinele poporului român, dar a 
marcat, totodată, și începutul unei 
cotituri radicale în politica interna
țională a României. Aidoma dez
voltării interne, și activitatea inter
națională a României a cunoscut 
cea mai bogată perioadă în împli
niri din întreaga noastră istorie în 
cele aproape două decenii de cind 
la cîrma partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul și promotorul întregii poli
tici externe românești, prestigioasă 
personalitate politică a vremurilor 
noastre. Sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, a secretarului său 
general, România socialistă s-a 
manifestat și se manifestă ca o pre
zență dintre cele mai active pe are
na mondială, dezvoltînd larg dia
logul cu toate națiunile lumii, adu- 
cîndu-și din plin contribuția la so
luționarea problemelor cardinale 
ale contemporaneității.

Exprimind interesele fundamenta
le ale poporului român, ale tutu
ror popoarelor lumii, această poli
tică întrunește adeziunea deplină a 
oamenilor muncii, a întregului nos
tru popor, bucurîndu-se, în același 
timp, de înaltă prețuire și conside
rație pe toate meridianele globu
lui. Este cum nu se poate mai clar 
că sursele nemijlocite ale acestei 
adeziuni și ale acestui prestigiu își 
au izvorul în unitatea dialectică, in
disolubilă dintre politica iniernă și 
cea externă a partidului și statului, in 
Jgapliira ..inseparabilă. diți.tre..proce
sul de făurire a noii societăți so
cialiste pe pămîntul patriei și e- 
forturile permanente pentru asigu
rarea unei păci trainice în lume.

Scopul fundamental al întregii po
litici interne promovate de partidul 
nostru îl reprezintă, cum bine se 
știe, asigurarea condițiilor pentru 
desfășurarea muncii pașnice, con
structive a poporului român, pen
tru creșterea continuă a bunăstării 
și prosperității sale, pentru afir- 
marea plenară a personalității

Din noul peisaj arhitectonic al Bîrladulul

umane. Aceleași statornice coordo
nate jalonează politica externă a 
României socialiste consacrată apă
rării păcii, salvgardării civilizației u- 
mane de primejdia cumplită a unui 
holocaust nuclear. Tot așa cum grija 
neslăbită, preocuparea neabătută 
pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale, pentru înflorirea 
țării se îngemănează cu eforturile 
pentru eliberarea omenirii de po
verile cursei înarmărilor, pentru ca 
uriașele mijloace irosite prin chel
tuieli militare să fie consacrate unor 
activități constructive, progresului 
economico-social.

O trăsătură fundamentală a po
liticii noastre interne o constituie 
largul democratism al vieții socia
le,' sistemul atotcuprinzător de or
ganisme și instituții democratice 
făurit in țara noastră asigurind fie
cărui cetățean posibilitatea de a 
participa activ la conducerea între
gii societăți. Pe planul politicii ex
terne, această trăsătură definitorie 
se materializează în eforturile 
neobosite depuse de secretarul ge
neral al partidului pentru democra
tizarea întregii vieți internaționale, 
pentru înrădăcinarea trainică a 
principiilor noi de relații statale, 
pentru participarea activă, pe baza 
egalității în drepturi, a tuturor sta
telor, inclusiv a statelor mici și mij
locii, neutre și nealiniate, la solu
ționarea problemelor fundamentale 
ale contemporaneității.

Partidul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au acordat și 
acordă o uriașă însemnătate afir
mării independenței naționale, dez
voltării libere, suverane a țării. Ac- 
ționînd neobosit în acest sens, 
România socialistă, președintele ță
rii s-au afirmat, totodată, ca vajnici 
apărători ai dreptului tuturor po
poarelor la libertate și independen
ță națională, la dezvoltarea de sine

stătătoare și înflorirea tuturor na
țiunilor.

Preocupîndu-se neabătut pentru 
dezvoltarea armonioasă și echilibra
tă a tuturor regiunilor țării, ca te
melie materială a deplinei egalități 
în drepturi între toți fiii patriei, in
diferent de rtaționalitate, Româ
nia socialistă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu militează, în același 
timp, consecvent pe tărîmul vieții 
internaționale pentru înlăturarea 
decalajelor existente în nivelul de 
dezvoltare a statelor, pentru fău
rirea unei noi ordini econojnice, 
care să asigure progresul tuturor 
țărilor și popoarelor, intr-o lume a 
echității și dreptății.

Largul dialog cu poporul, contac
tul nemijlocit cu realitățile țării, 
materializate în desfășurarea unor 
vizite sistematice de lucru în toa
te județele și localitățile patriei și 
care reprezintă o practică perma
nentă în stilul de muncă al secre
tarului general al partidului, își au 
corespondent pe plan internațional 
în extraordinar de intensa activitate 
de contacte internaționale, vizite și 
convorbiri ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu importanți oameni 
politici sau cu personalități de prim 
rang ale vieții politice mondiale, la 
București sau în cadrul unor iti
nerare istorice întreprinse, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
țări de pe toate continentele.

Tocmai în indisolubila legătură șl 
deplina concordanță între interese
le fundamentale ale poporului ro
man și năzuințele vitale ale între
gii umanități pe care le exprimă 
politica pe plan intern și extern a 
României socialiste rezidă sursa 
unanimei adeziuni întrunite de a- 
ceastă politică în rînduri'le întregii 
noastre națiuni și, în același timp, 
sursa respectului și prestigiului de 
care se bucură în întreaga lume.

O reflectare a acestei unități organice dintre politica internă 
și cea internațională a partidului nostru este cuprinsă în paginile 
2-3 ale ziarului de astăzi.
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■ latură inseparabilă a promovării noului 
obiectiv important al muncii de partid
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Este meritul incontestabil al 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi elaborat 
politica de amplă deschidere revolu
ționară privind locul si rolul cercetă
rii științifice în dezvoltarea social- 
economică a patriei. în concepția de 
mare întindere și profunzime a 
secretarului general al partidului 
privind problemele vitale ale con
strucției socialiste în țara noastră, 
preocuparea pentru dezvoltarea con
tinuă a cercetării științifice și tehno
logice este întemeiată pe analiza ce
rințelor obiective de progres rapid 
ale societății, fiind puternic legată 
de tradițiile gîndirii științifice româ
nești, de realitățile tării. Revelatoare 
în acest sens este sublinierea făcută 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu încă 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
— deschizătorul unei epoci de eroice 
eforturi și grandioase înfăptuiri în 
toate domeniile de activitate — că 
„programul de dezvoltare a societă
ții socialiste..., satisfacerea nevoilor 
mereu creșcînde ale economiei na
ționale sînt indisolubil legate de 
progresul științei, de intensificarea 
cercetărilor fundamentale si aplica
tive în toate ramurile".

Angajînd țara, practic. în prima ei 
epocă cu adevărat modernă de 
creștere economică. Congresul al 
IX-lea și cele care i-au urmat au 
așezat știința și tehnologia pe noi 
principii de orientare și criterii de 
apreciere a eficientei, prin creșterea 
contribuției cercetării științifice la 
îndeplinirea sarcinilor economice și 
sociale, introducerea rapidă în prac
tică a celor mai noi cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice mondiale, 
asigurarea competitivității în dome
niile de vîrf ale dezyoltării tehnolo
gice și progresului tehnic, sporirea 
aportului cercetării proprii la redu
cerea importurilor de produse și 
inteligentă străine, 
bilitătilor de export.
cipare a tării noastre la diviziunea 
internațională a muncii, la schim
burile mondiale de valori.

Justețea politicii promovate cu o 
mare clarviziune în ultimii 19 ani, 
de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află în fruntea partidului și sta
tului nostru, privind afirmarea știin
ței și cercetării ca o forță dinamiza
toare a societății, creatoare de valori 
materiale și spirituale, și-a găsit o 
confirmare deplină în strălucitele

lărgirea posi- 
de parti-

realizări ale poporului nostru in cea 
mai grandioasă perioadă din întreaga 
istorie multimilenară a patriei, in
trată definitiv în conștiința întregii 
noastre națiuni ca „Epoca Ceaușescu".

Un rol de primă însemnătate în 
orientarea activității de cercetare 
științifică. în aplicarea politicii 
partidului de dezvoltare a științei și 
tehnologiei românești aparține to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic, 
strălucit militant comunist, savant 
de renume mondial, sub a cărei con
ducere s-a asigurat coordonarea și 
îndrumarea unitară a întregii acti
vități științifice spre problemele 
prioritare ale economiei naționale.

Asemenea tuturor celorlalte județe

Cornel PACOSTE 
prim-secretar al Comitetului județean 

Timiș ai P.C.R.

ale tării, și Timișul s-a bucurat per
manent de sprijinul statornic și ge
neros al conducerii partidului, perso
nal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, cu prilejul numeroaselor vizite 
de lucru făcute pe plaiurile noastre, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a analizat și dat indicații 
de o deosebită valoare pentru dez
voltarea ascendentă economico-so- 
cială și spirituală a acestei zone a 
tării. Acest sprijin decisiv s-a con
cretizat, între altele. în alocarea unor 
fonduri de investiții mereu sporite, 
care au însumat 8,1 miliarde lei în 
anii 1966—1970, 16 miliarde în anii 
1971—1975 și 26 miliarde lei în actua
lul cincinal, fată de numai 9,2 mili
arde lei în întreaga perioadă 1945— 
1965. Acest impresionant efort mate
rial și financiar a permis ca pe harta 
județului să avem azi 65 de unități 
economice noi și modernizate, multe 
în ramuri ale tehnicii de vîrf, care 
pun în valoare rezultatele cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice 
din județul nostru. Pe aceleași coor
donate ale dezvoltării calitative s-au 
situat. în ultimii ani, toate celelalte 
sectoare ale economiei județului — 
agricultura, construcțiile, transportu
rile. comerțul, prestațiile de servicii.

o
Acționînd 

Congresului 
rinței Naționale ale partidului'. Co
mitetul județean Timiș al P.C.R. a 
pus în centrul preocupărilor sale 
dezvoltarea intensivă a întregii acti
vități, creșterea mai puternică a 
muncii de cercetare științifică, a ro
lului științei și tehnicii în întreaga 
activitate economico-socială a jude
țului, urmărind ca cercetarea să de
vină un factor motor al producției, 
să devanseze activitatea productivă, 
șă constituie rezerva de creație, de 
inteligență tehnică, care să valorifice 
la o cotă superioară resursele mate
riale și de potențial uman disponi
bile. Memorabilele vizite de lucru 
întreprinse de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în județul Timiș 
s-au constituit în momente de o deo
sebită semnificație în viața econo
mico-socială a acestor plaiuri, orien
tările și indicațiile date au deschis 
noi perspective, au dinamizat acti
vitatea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii în direcția folosirii mai 
eficiente a potențialului uman, teh
nic și de creație, îmbinării orga
nice a activității de cercetare, pro
iectare și învățămînt cu producția, 
cu nevoile curente și de perspectivă 
ale economiei naționale.

Ca un exemplu edificator al ro
lului decisiv pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a avut în viata 
și activitatea unor colective, a unor 
unități economice se înscriu vizitele 
de lucru la întreprinderea mecanică 
Timișoara, devenită principala uni
tate producătoare și coordonatoare a 
programului de realizare a utilaje
lor miniere și metalurgice, iar în 
prezent și a utilajelor de mare ca
pacitate pentru sistemele de irigații, 
în noile echipamente realizate aici 
se regăsește, alături de efortul 
serviciilor de concepție proprii, și 
activitatea cercetătorilor de la mai 
multe institute din țară, in primul 
rind a celor de la institutul de pro
fil timișorean. Tot astfel, pe baza 
sarcinilor stabilite de secretarul ge
neral al partidului, in vederea ex
tinderii mecanizării și automatizării 
in construcția de mașini, specialiștii 
-- --- -------------- ------- ---------- 
(Continuare în pag. a iV-a)

potrivit directivelor 
al XII-lea și ale Confe-
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Politica externă a României, 
în consens cu interesele 

fundamentale ale dezvoltării 
țării, susținută de întregul popor:

Răspunde aspirației de pace 
a întregii națiuni

...Se știe, poporul român a fost dintotdeauna 
Un popor iubitor de pace. Românilor le-a 
plăcut să trăiască și să muncească în „bună 
pace". Poporul nostru n-a rîvnit la pă- 
minturile altora, n-a jefuit pe alții, de a- 
ceea nici n-a avut nevoie de războaie. Ori 
de cîte ori am purtat lupte, am făcut-o 
numai pentru a ne apăra, pentru că vi
tregiile soartei ne-au silit. Iubim pacea, 
fiindcă iubim viața, dorința de pace este 
sentimentul cel mai adine înrădăcinat în 
sufletul tuturor oamenilor. Mie îmi sînt 
încă vii suferințele pricinuite în războiul tre
cut, părinții mi-au povestit despre trage
diile și nenorocirile îndurate în primul 
război. Or, tot ce s-a petrecut în războa
iele de pînă acum ar fi intr-adevăr „floare 
la ureche", în comparație cu un război a- 
tomic, care ar nimici viața pe pămînt, via
ța pămîntului. lată de ce întregul nostru 
popor susține din adîncu.l ființei, din toa
tă inima și cu toată voința politica noas
tră externă, tocmai pentru că ea slujește 
neabătut apărarea păcii. Am citit in ziare 
că despre tovarășul Ceaușescu se spune că 
este „campionul păcii". Bune cuvinte, așa

® Cele două conflagrații mondiale s-au soldat cu peste 60 milioane 
de victime. Ca urmare a existenței armelor nucleare, un al treilea război 
mondial ar provoca numai în primele zile moartea a peste un miliard de 
persoane și rănirea gravă a 350 milioane.

S« 0 Pomifid-de lă; necesitatea înlăturării acestei cumplite amenințări, 
întregul nostru popor — răspunzînd inițiativei de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — și-a exprimat prin mii și mii de demonstrații și adunări, prin 
cele 18 milioane de semnături pe Apelul adresat sesiunii speciale a O.N.U., 
voința fermă de a face totul, alături de celelalte popoare iubitoare de pace, 
pentru salvgardarea civilizației.

și este, într-adevăr. Este încă unul din mo
tivele pentru care tot poporul nostru se 
află strîns unit în jurul său.

Cornel STRAT
oțelar, Combinatul de oțeluri speciale 

Tirgoviște

Permite concentrarea resurselor spre 
obiectivele înfloririi continue a patriei

„.Dacă inițiativele și demersurile 
necurmate pentru pace și dezarmare ale 
țării noastre, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se bucură de cea mai deplină 
adeziune din partea întregului popor, a- 
cest lucru se datorește nu numai faptului 
că ele urmăresc apărarea dreptului nostru 
la viață, făurirea unei lumi a păcii și în
țelegerii, ci și pentru că politica pe care 
o promovează cu atîta strălucire secretarul 
general al partidului permite concentrarea 
unitară a resurselor țării spre asigurarea 
progresului multilateral al societății. Cu de
plin temei se poate afirma că România este 
una din țările ce-și îndreaptă aproape în 
întregime mijloacele de care dispune în 
scopuri productive, pentru înflorirea con
tinuă a patriei, pentru bunăstarea tuturor 
fiilor ei, pentru ridicarea nivelului lor de via
ță material și spiritual. Mai mult, îmbinînd 
vorba cu fapta, inițiativele și demersurile in
ternaționale cu măsurile interne, țara noas
tră a efectuat citeva reduceri ale cheltuieli

lor militare, fondurile economisite fiind des
tinate satisfacerii unor necesități ale dez
voltării economico-sociale.

Ing. Claudiu MIÎRUȚ
întreprinderea „Electroputere" 

Craiova '

® In condițiile crizei economice mondiale, producția industrială a 
statelor membre ale O.E.C.D. (care grupează principalele state capitaliste) 
se situează în prezent abia la nivelul anilor *75—'79.

© România a reușit să-și asigure un ritm stabil de dezvoltare, 
acesta fiind de 2,8 la sută în anii 1981-1982, de 4,8 la sută în 1983 și, 
estimativ, de peste 5 la sută în 1984.

Intre activitatea noastră internă, de realizare a pro
gramului partidului, și activitatea internațională există o 
strînsă unitate. înfăptuind în bune condiții sarcinile con
strucției socialiste, aducem o contribuție importantă la 
cauza păcii și colaborării internaționale. In același timp, 
dezvoltînd o activitate internațională largă, în lupta pen
tru pace în lume, asigurăm climatul necesar desfășu
rării în bune condiții a activității noastre interne.

NICOLAE CEAUȘESCU

Asigură condițiile necesare 
muncii constructive

Exprimă responsabilitate pentru 
viitorul tineretului

...Ne-a plăcut și ne place să muncim, știm 
că nimic nu ne-a picat din cer, nimic nu 
ni s-a dat cadou, știm că munca este izvo
rul tuturor împlinirilor noastre. Am muncit 
și atunci cînd de roadele muncii se bucu
rau alții, la țară — moșierii, la orașe - pa
tronii. Astăzi s-a schimbat totul, astăzi mun
cim pentru noi înșine. Fie că sîntem țărani 
sau muncitori, dăm întregul sprijin politicii 
externe a României, care poartă pecetea 
înțelepciunii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tocmai pentru că această politică este ast
fel întocmită și înfăptuită, îneît asigură po
porului nostru condițiile de a munci cu spor 
pentru bunăstarea sa, adică a noastră, 
a tuturor.

Dacă în uzine și fabrici muncitorii înde
plinesc cu cinste sarcinile ce le revin la 
locul de muncă, pentru noi, în agricultură, 
îndatorirea de căpătîi este obținerea unor 
recolte tot mai mari, lată, la noi în coope
rativă, anul acesta am realizat la grîu 
5 725 kg la hectar, iar la orz 7 455 kg la 
hectar - cele mai mari producții din isto
ria comunei noastre. Politica partidului de 
pace, de bună vecinătate, de înțelegere

ne creează condiții optime să ne lucrăm 
în liniște ogoarele, să ne înălțăm țara, 
așa cum n-a fost niciodată,

Francisc LEVAI 
țăran cooperator, 

președintele C.A.P. Dumbrăvița, 
județul Timiș

...Sînt studentă la Universitatea din Cluj- 
Napoca și cred că exprim nu numai gin- 
durile mele, ci și cele ale tuturor tinerilor 
din țara noastră cind spun că noi, cei ce 
ne aflăm la porțile afirmării in viață, do
rim să ne bucurăm de un viitor de pace, 
ferit de amenințarea războiului, dorim să 
ne realizăm ca oameni, să ne făurim fa
milii, să contribuim prin cunoștințele noas
tre la înălțarea patriei, restituind astfel so
cietății noastre socialiste ceea ce ea ne-a 
dat cu atîta generozitate : condiții optime 
de învățătură. Pentru noi, tinerii, acestea 
sint cele mai scumpe visuri și idealuri. Dar 
sîntem conștienți, în același timp, că aces
te visuri și idealuri sînt grav amenințate 
de spectrul unui holocaust nuclear. Știm că 
partidul nostru, secretarul său general fac 
totul pentru a alunga din viața omenirii 
acest spectru. Este acesta unul din argu
mentele vitale care îndreptățesc atașamen
tul nostru deplin J,a politica externă de pace

a partidului — o politică care apără viito
rul tinerilor din țara noastră, al tinerilor da 
pretutindeni.

Mihaela-Elena RĂCHITĂ 
studentă, 

vicepreședintă a Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul universitar Cluj-Napoca

@ în întreaga lume cheltuielile militare reprezintă 7—8 la sută din 
produsul social mondial ; potrivit calculelor O.N.U., din fiecare 1 dolar 
irosit în scopuri militare, 42 de cenți provin din restrîngerea consumului 
personal, 29 de cenți — din investițiile productive, iar restul pînă la o sută 
de cenți, din reducerea cheltuielilor social-administrative-și de altă natură.

® In România, numai în perioada actualului cincinal volumul total 
al investițiilor se ridică la 1 200 miliarde lei ; bucurîndu-se de condițiile 
construcției pașnice, producția industrialâ a României este de peste 100 de 
ori mai mare decit cea din anul 1945, iar cea agricolă — de 7 ori față de 
acum patru decenii.

0 La sfirșitul anului 1983, doar două treimi din tinerii vest-europeni 
sub 25 de ani reușeau să-și găsească o slujbă, in numeroase țâri capita
liste accesul la învâțămînt, în special în cel superior, este îngreunat ca 
urmare a creșterii continue a taxelor, care, în unele centre universitare din 
S.U.A., de pildă, depășesc anual 11 000 dolari.

® In România au fost create, în perioada 1951-1983, aproape 5,5 
milioane noi locuri de muncă. Numărul liceelor, școlilor profe '■male și 
școlilor de maiștri a sporit, între 1944 și 1984, de la 688 la 1 ? cel al
instituțiilor de învâțămînt superior s-a ridicat de la 17 la 44. In Siiti școlar 
și universitar 1983—1984 existau în țara noastră 5,6 milioane elevi și 
studenți.

Apără liniștea căminelor, 
viața copiilor noștri

...rac parte, ca muncitoare, dintr-un co
lectiv destoinic, acasă am o familie cu 
care sînt fericită. Cei șapte copii pe care 
i-am adus pe lume îmi sînt dragi ca lumi
na ochilor. Locuim într-un apartament nou, 
situat într-un mare și modern cartier al o- 
rașului. Oare mai trebuie să arăt, în nu
mele meu, al copiilor mei, de ce susținem 
din toată ființa politica externă a țării 
noastre, înfăptuită cu atîta iscusință și stră
lucire de iubitul nostru conducător ?

Noi, femeile, mamele, dăm viață și do
rim ca nimic să nu primejduiască această 
viață. Dorim ca niciodată norii războiului 
să nu întunece existența copiilor noștri. Iar 
politica de pace pe care o duce România 
chezășuiește tocmai împlinirea a tot ceea 
ce ne-am propus : munca pașnică, liniștea 
căminelor, fericirea copiilor. Dind glas a- 
cestor gînduri, pot să spun cu siguran
ță că sînt ale tuturor femeilor din țara 
noastră, ale tuturor mamelor, care știu foar

te bine că așa cum florile nu pot înflori 
fără soare, nici copiii nu pot trăi și crește 
fără pace...

Maria CRĂCIUN
muncitoare, 

întreprinderea de confecții Vaslui

® Potrivit statisticilor U.N.I.C.E.F. (Fondul Națiunilor Unite pentru 
Copii) zilnic mor în lume de pe urma inaniției 40 000 de copii ; în același 
timp, sumele reprezentînd costul unei singure rachete moderne ar permite 
hrănirea pe durata unui an a 50 de milioane copii subaiimentați.

® In România se acordă lunar alocații de stat, din fondurile sociale, 
pentru 4,8 milioane de copii. Intre 1950—1984 numărul locurilor în grădinițe 
și creșe a crescut de la citeva mii la circa 1 000 000.

Garantează dezvoltarea liberă, 
independentă a țării

„..Dorința de libertate și independență 
a caracterizat, din cele mai vechi timpuri, 
dezvoltarea istorică a poporului român, a 
animat generații și generații de patrioți. Dar 
abia prin actul revoluționar de la 23 Au
gust 1944 am putut cunoaște bucuria de 
a trăi într-o țară cu adevărat liberă și in
dependentă. Perioada luminoasă deschisă 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. a întărit 
și mai mult această realitate ireversibilă. 
Fără îndoială, politica externă a partidu
lui și statului nostru este garanția cea mai 
sigură a consolidării și dezvoltării indepen
dente a patriei.

O politică a cărei cheie de boltă este 
respectarea și apărarea fermă a indepen
denței și suveranității națiunii noastre so
cialiste, o politică care respinge orice a- 
mestec în treburile interne ale țării noas
tre sau ale altor state, care militează pen
tru egalitatea deplină in drepturi între toa
te statele lumii, care acționează neabătut 
pentru excluderea forței și a amenințării cu 
forța din viața internațională.'

Este un adevăr de netăgăduit că astăzi 
numele României, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu sînt indisolubil legate în con

știința umanității de promovarea hotărită a 
acestor principii, ceea ce constituie pen
tru noi izvorul unei îndreptățite mîndrii, na 
face să fim profund încrezători în viitor.

George RUSU 
comandantul navei comerciale „Azuga*

0 România este republică socialistă. Republica Socialistă România 
este stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și 
unitar. Teritoriul său este inalienabil și indivizibil.

(DIN CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALIST^ ROMANIA)

„CEAUȘESCU - PACE" : O simbolică alăturare, exprimînd atașamentul profund al întregului popor la politica externă a României socialiste, elaborată și promovată cu atîta strălucire de secretarul general al partidului, președintele Republicii
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Politica externă a României, 
în consens cu aspirațiile 

dezvoltării umanității, călduros 
apreciată în întreaga lume:

Pe plan mondial România desfășoară o activitate 
consecventă și activă pentru pace, independență națio
nală și colaborare cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Datorită acestei politici, care 
corespunde pe deplin intereselor supreme ale patriei, 
țara noastră se bucură de un binemeritat prestigiu in
ternațional, are prieteni pe toate meridianele planetei.

NICOLAE CEAUȘESCU

v----- FILE DE ISTORIE-------------------- (

pentru salvgardarea vieții 
și civilizației pe planeta noastră
România, președintele Nicolae Ceaușescu subliniază că, în condițiile acumulării 

continue de armament nuclear, o conflagrație mondială nu s-ar mai asemăna cu alte 
conflicte, ci ar duce la un holocaust, la dispariția civilizației umane și a înseși condi
țiilor de menținere a vieții pe planeta noastră.

• Cele 10 144 de megatone, cît 
reprezintă forța explozibila a arma
mentelor nucleare existente, sînt su
ficiente pentru a nimici de zeci de ori 
întreaga populație a globului,

® O singură salvă a rachetelor 
aflate la bordul unui submarin nu
clear ar putea transforma, în cîteva 
secunde, într-un deșert radioactiv, o

Președintele României nu numai că a dezvăluit pericolul fără precedent ce pla- 
indlcat si miiloacele de înlăturare ale acestuia : înfăp- 

celei nucleare. în vederea realizării acestui dezi-
nează asupra omenirii, dar 
tuirea dezarmării, in primul rind a 
derat vital, România militează pentru

® Sistarea producerii de arme nu
cleare și trecerea la lichidarea celor 
existente,

@ Oprirea instalării noilor rachete 
nucleare ale S.U.A. și a contramă- 
surilor anunțate de Uniunea Sovie
tică, reluarea negocierilor sovieto- 
americane în vederea unui acord 
care să ducă la eliminarea arma
mentului nuclear din Europa și din 
întreaga lume.

„Am fost profund impresionat de preocuparea și interesul pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le manifestă pentru soarta omenirii, pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri urgente, concrete, de dezarmare, in primul rind de dezarmare nu
cleară. Această poziție, ca și marile acțiuni pentru pace și dezarmare ale poporului ro
mân, dovedesc preocuparea statornică a României de a asigura pacea și progresul pen
tru generațiile de azi și de mîine".

Jan MARTENSON 
secretar general adjunct 

al O.N.V.

suprafață de trei ori mai mare decit 
cea a Europei.

@ Pe continentul nostru sînt con
centrate un număr de peste 15 000 
încărcături nucleare, Europa aflîn- 
du-se, totodată, în raza de acțiune a 
aproape 13 000 de avioane și rache
te purtătoare : teoretic, fiecare euro
pean poate fi ucis de 140 000 de ori.

© înghețarea și apoi reducerea cu 
10-15 la sută a bugetelor militare, 
ca principală verigă de declanșare 
a procesului de dezarmare.

® Crearea de zone denuclearizate 
în Balcani, în centrul și nordul Euro
pei, ca și în alte regiuni ale lumii.

© Trecerea la reducerea arma
mentelor clasice, într-un proces de 
perspectivă care să-și găsească fi
nalizarea în dezarmarea generală și 
totală.

Promovează ferm principiile noi 
de relații interstatale

Promovarea consecventă a principiilor noi de relații dintre state — respectarea 
independentei si suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul in trebu
rile interne, avantaiul reciproc — reprezintă una din orientările fundamentale ale po
liticii externe a României, care consideră că numai pe această bază se poate asigura 
cadrul optim pentru înflorirea fiecărei națiuni, pentru dezvoltarea unei largi colaborări 
internaționale.

• Voința de a acționa pentru si
tuarea fermă a acestor principii la 
temelia raporturilor bilaterale, ca și 
pentru generalizarea lor în an
samblul vieții internaționale își gă
sește reflectare în toate documentele, 
tratatele, declarațiile solemne, comu
nicatele comune încheiate de Româ
nia, în special după Congresul al 
IX-lea.

„Văd în dumneavoastră un strălucit șef de stat, a cărui neobosită activitate pen
tru dezvoltarea țării sale se armonizează cu o profundă preocupare pentru crearea de 
condiții internaționale capabile să favorizeze progresul tuturor popoarelor lumii, pentru 
respectarea de către toți și în orice loc, a principiilor suveranității și independenței na
ționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța".

Enrique RUEDA 
publicist argentinian

Se pronunță pentru soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative, 

e tuturor conflictelor
Pornind de la pericolul uriaș pe care-1 prezintă în zilele noastre recurgerea la 

forță, România, președintele ei militează cu perseverentă pentru solutionarea exclusiv 
pe cale pașnică, a tuturor diferendelor dintre state, pornind de la realitatea că tot
deauna confruntările militare nu au putut duce la rezolvări viabile, că oricît de com
plicate ar fi. tratativele constituie singura alternativă, logică. în concordantă cu inte
resele fiecărui popor, ale cauzei generale a păcii. în acest sens, tara noastră :

© A înscris, încă în 1979, pe ordi
nea de zi a Adunării Generale a 
O.N.U. punctul privind „Reglemen
tarea pașnică a diferendelor dintre 
state”. în baza acestei propuneri, se
siunea din 1982 a Adunării Generale 
a adoptat prin consens „Declarația 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor internaționale".

„Adoptarea Declarației privind reglementarea pașnică a diferendelor internațio
nale, ca urmare a inițiativei României, marchează un important pas înainte al O.N.U. 
pe calea asigurării coexistenței pașnice, a întăririi capacității organizației de a menține 
pacea în lume".

Carlos ROMULO,
fost ministru al afacerilor externe,

al Filipinelor
I

Acționează consecvent in sprijinul 
înfăptuirii unei noi ordini internaționale

Una din coordonatele fundamentale ale activității internaționale a României so
cialiste o reprezintă preocuparea pentru făurirea unei lumi a dreptății și echității, in 
care să nu mai existe bogati si săraci si în care să se poată dezvolta o largă colaborare 
egală in drepturi si reciproc avanta.ioasă, între toate statele. în acest scop. România a 
initiat si militează pentru traducerea în viată a unui amplu program de măsuri. în ve
derea lichidării subdezvoltării, preconizind :
• Prioritatea efortului propriu al 

țărilor rămase în urmă, concomitent 
cu sporirea ajutorului internațional.

© Elaborarea unui program de 
perspectivă pînă în anul 2000 vizînd 
măsuri efective de dezvoltare mai in
tensă a economiei țărilor în curs de 
dezvoltare.

© Accesul larg, neîngrădit al 
acestor țări la cuceririle științei și 
tehnicii mondiale.

• România a militat și militează in 
cadrul O.N.U. și al altor foruri in
ternaționale pentru dezvoltarea con
ținutului noilor principii și codifi
carea lor.

9 Țara noastră a adus o contribu
ție substanțială la elaborarea deca
logului de principii conținut în Actul 
final de la Helsinki.

• A propus crearea în cadrul 
O.N.U/a unui organism special pen
tru bune oficii, mediere și conciliere.

© A propus, în cadrul Conferin
ței de la Stockholm, încheierea 
unui Tratat general-european de 
nerecurgere la forță și la amenința
rea cu forța.

© Crearea unui fond comun de 
dezvoltare, care să includă o parte 
substanțială din economiile realizate 
prin reducerea cheltuielilor militare.

© Stabilirea unor raporturi echi
tabile între prețurile materiilor prime 
și cele ale produselor industriale.

© Convocarea unei conferințe la 
nivel înalt a țărilor în curs de dezvol
tare.

© începerea cît mai grabnică, în 
cadrul O.N.U., a negocierilor globale 
multilaterale privind cele mai impor
tante probleme economice ce con
fruntă lumea — materiile prime, 
energia, comerțul, dezvoltarea, pro
blemele financiare.

„Lupta dumneavoastră pe toate meridianele pentru o nouă ordine economică, pen
tru soluționarea problemei exploatării Sudului de către Nord, pentru a se redeschide dru
murile unei dezvoltări economice și sociale pentru toate popoarele — această luptă a 
dumneavoastră v-a consacrat drept una din cele mai importante personalități ale epocii 
noastre".

Andreas PAPANDREU, 
prim-ministru al Republicii Elene

Susține consecvent cauza 
independenței și dezvoltării libere 

a tuturor națiunilor
România, tovarășul Nicolae Ceausescu au adus și aduc o importantă contribuție 

la lupta pentru împlinirea aspirațiilor de libertate si neatîrnare ale popoarelor, a drep
tului lor imprescriptibil de a se dezvolta de sine stătător si a-și orîndui viata asa cum 
cred de cuviință — aceasta fiind o cerință fundamentală nu numai pentru progresul 
economico-social al fiecărui popor, ci si pentru întărirea securității si asigurarea păcii 
întregii planete. Astfel :

@ Țara noastră se numără printre 
autorii „Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale" (1960), acțio- 
nînd viguros pentru aplicarea ei pînă 
la capăt.

© România a încheiat cu repre
zentanții mișcărilor de eliberare ale 
popoarelor din Mozambic, Angola, 
Guineea-Bissau, Sao Tome și Prin
cipe, Zimbabwe ș.a. documente co
mune care au constituit prime recu

„Partidul Comunist Român, președintele Nicolae Ceaușescu, România s-au aflat 
mereu alături de poporul Zimbabwe in lupta sa de eliberare, lată de ce doresc să fo
losesc prilejul, cind sărbătorim momentul independenței, pentru a spune P.C.R., poporului 
român și conducătorului său, președintele Nicolae Ceaușescu : „Vă mulțumim, prieteni, 
vă mulțumim, tovarăși de luptă 1 Victoria noastră este O victorie comună".

Dezvoltă colaborarea cu țările 
socialiste, cu toate țările lumii

Promovind consecvent ideea unui amplu dialog internațional. România socialistă, 
președintele ei, Nicolae Ceaușescu, dezvoltă necontenit colaborarea multilaterală cu toate 
țările socialiste, in primul rind cu cele vecine, lărgește relațiile cu țările in curs de 
dezvoltare, cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială.

® Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
întreprins, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, peste 200 de vizite 
oficiale in țări din Europa, Africa, 
Asia, America Latină și America de 
Nord.

© Președintele republicii a avut 
convorbiri în România cu peste 280 
de șefi de state, șefi de guverne și 
șefi de parlamente.

© România este parte la 21 de 
tratate de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală sau de prietenie 
și colaborare și a încheiat peste 100 
declarații solemne și declarații co
mune, peste 250 comunicate comune.

& Numărul țărilor cu care Româ
nia întreține relații diplomatice a

„Locul și rolul important of României in relațiile internaționale contemporane n-ar 
putea fi înțeles fără curajul și intuiția omului de stat care este președintele Nicolae 
Ceaușescu. Efortul consecvent pe care-l depune in favoarea dialogului și a întăririi încre
derii intre toate țările, indiferent de căile lor de dezvoltare internă, constituie o contribu
ție prețioasă la afirmarea principiilor coexistenței pașnice, active în lumea contemporană".

Dr. Ranko PETKOVICI
editor al volumului „Scrieri alese 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu", 

apărut in R.S.F. Iugoslavia

© Găsirea unei soluții echitabile 
la problema datoriei externe a țări
lor in curs de dezvoltare, reducerea 
substanțială, reeșalonarea pe termen 
lung sau anularea completă a da
toriilor pentru țările cele mai sărace.

noașteri ale acestor mișcări pe plan 
internațional.

9 A formulat o serie de propuneri 
menite să apere legalitatea interna
țională, printre acestea numărîn- 
du-se cea cu privire la adoptarea în 
cadrul O.N.U. a unui Cod de con
duită cu caracter universal, în care 
să fie statuate dreptul statelor ia 
existență liberă, la pace și securitate, 
dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
de sine stătător calea dezvoltării 
economice și sociale.

Robert MUGABE,
prim-ministru al Republicii Zimbabwe

crescut, de la 25 în 1947, la 140 în 
prezent, în timp ce numărul țărilor 
cu care dezvoltă raporturi economice 
se ridică la 150.

© Din 1950 volumul comerțului ex
terior al României a crescut de 34 
de ori.

© Peste hotare funcționează mai 
mult de 120 de obiective construite 
de România cu statele respective, 
mii de specialiști români acordă 
asistență de specialitate in străină
tate în domeniile cele mai variate ale 
economiei.

© Peste 20 000 de tineri de pe 
toate continentele studiază în insti
tute de invățămint superior din țara 
noastră.

în același timp, pentru soluționarea problemelor stringente ale economiei mondiale, 
România .a propus :

Momente de amplă semnificație : în timpul istoricelor itinerare peste hotare, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt pretutindeni întîmpinați cu manifestări de înaltă stimă și prețuire, ilustrare a prestigiului de care se bucură azi Romă'-'
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\ OAMENII MUNCII - CONSTRUCTORI }
! SI CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ '

------------------------------------------------------------------- ț
j SCRISORI DE LA CITITORII „SCINTEII" \

Vechea cetate de scaun - cetate a oțelurilor 
superioare

DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Cind conducerea partidului a ho- 
tărit ca la Tirgoviște să se con
struiască un modern combinat de 
oțeluri speciale, mulți muncitori și 
specialiști din celelalte centre me
talurgice ale țării, animați de sen
timente de solidaritate și spirit de 
întrajutorare, au venit aici pentru 
a contribui cu experiența lor la 'ri
dicarea și punerea în funcțiune a 
noului obiectiv. Pentru că m-am 
aflat și eu printre aceștia, am avut 
posibilitatea să particip, alături de 
constructori, la realizarea unor lu
crări importante. Sub ochii mei s-au 
conturat marile hale ale oțelăriilor, 
laminoarelor, forjei și secțiilor de 
reparații ; in același timp se trans
forma din temelii întregul oraș, căci 
vechea „Cetate de scaun" se pregă
tea intens, pe toate planurile, pen
tru a-și împlini noul său destin de 
cetate a oțelului și a construcțiilor 
de mașini. în același timp cu con
structorii de obiective industriale 
lucrau intens și constructorii de lo
cuințe și de edificii social-cultura- 
le, pentru a asigura orașului zes
trea edilitară de care avea nevoie și 
a-i da înfățișarea modernă pe care 
o merita.

în decembrie 1973, cind a venit 
în mijlocul nostru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, două cuptoare 
erau pregătite să toarne primele 
șarje de oțel. A fost un moment

Vocații noi
în decursul celor patru decenii 

care s-au scurs de la marele act 
istoric de la 23 August 1944, și Del
ta Dunării, ca dealtfel toate regiu
nile tării noastre, a cunoscut trans
formări profunde. Oamenii Deltei 
au căutat continuu ca, păstrind 
nealterat cadrul natural al acestui 
ținut al apelor și stufului, să ob
țină din el noi produse și materii 
prime necesare economiei națio
nale.

în primii ani de după eliberare, 
pe cele peste 440 000 hectare ocu
pate de Deltă, singura îndeletnicire 
era pescuitul, care se făcea rudi
mentar. cu. mijloace tradiționale, 
obținîndu-se anual, doar 8 000 de 
tone de pește. Astăzi, bazinele ame
najate, insumînd o suprafață de 
35 000 ha, și bălțile naturale asigură, 
o producție anuală de peste 20 000 
de tone. Concomitent cu dezvolta
rea pescuitului s-a trecut la exploa
tarea stufului, care constituie ma
terie primă pentru industria celu
lozei, apoi la realizarea unor în
tinse plantații silvice, iar mai re
cent a început să ia amploare și 
agricultura. , ......

Pentru o utilizare complexă și 
rațională a >res^«rsel.or^ naturale din 

memorabil, cu adinei semnificații 
pentru munca tiparului colectiv 
care se constituise. După ce a apă
sat pe maneta care a declanșat 
șarja inaugurală, secretarul general 
al partidului ne-a sfătuit, cu căl
dură și înțelepciune, cum trebuie 
să acționăm pentru a încheia cele
lalte lucrări la termenele planifi
cate și îndeosebi ce măsuri să luăm 
pentru a produce oțelurile de care 
industria noastră, aflată în plin 
proces de dezvoltare și moderniza
re, are nevoie.

Ce a devenit în acești ani Com
binatul de oțeluri speciale 7 Ar fi 
multe de spus. Capacitățile con
struite, dotate cu utilaje și instala
ții de înalt nivel tehnic, asigură un 
flux tehnologic integrat, realizin- 
du-se o gamă largă de oțeluri cu 
caracteristici superioare. într-o 
zonă lipsită, practic, de tradiție in 
domeniul metalurgiei se obțin în 
prezent oțeluri speciale dintre cele 
mai pretențioase, pentru rulmenți, 
scule, autovehicule și chiar pentru 
energetica nucleară. în oițiva ani 
am reușit să asimilăm „specialități" 
ce se importau de la firme străine, 
cu faimă și prestigiu de mult ciști- 
gate. N-a existat la noi tradiție in 
producerea de oțeluri, au existat 
însă, din plin, aspirația oamenilor 
spre autodepășire și hotărirea lor

în
această zonă a țării s-a inițiat un 
amplu program de amenajare si 
valorificare a Deltei Dunării, elabo
rat din inițiativa t o v ară ș u l ui 
Nicolae Ceaușescu. Se deschid ast
fel noi perspective extinderii în 
continuare a diferitelor activități 
economice in Deltă. Se preconizea
ză ca suprafața destinată agricul
turii. să crească la 144 000 hectare, 
iar cea arabilă să depășească 90 000 
hectare. Se are în vedere, de ase
menea, sporirea suprafețelor ame
najate pentru o piscicultură inten
sivă cu încă 28 000 hectare. Supra
fețele împădurite, vor depăși 29 000 
hectare.

Valorificînd bogățiile Deltei, noi, 
cei ce lucrăm în această minunată 
zonă a țării, căutăm în permanen
ță să păstrăm nealterat cadrul* ei 
natural pitoresc, mai ales in Delta 
maritimă, să ocrotim plaurul unde 
își găsesc adăpost atîtea specii de 
păsări. De fapt, întregul program 

. de valorificare a resurselor natura
le ale Deltei este strict fundamen
tat. pe concluziile cercetării știin
țifice și prevede toate măsurile ne
cesare pentru prevenirea apariției 
unor dezechilibre biologice.

Din cele patru decenii care au 

ținutul apelor și stufului

neclintită de a transpune in practi
că unul dintre importantele proiec
te adoptate de conducerea partidu
lui. Aceasta le-a permis să „com
prime" timpul, să învețe să stăpâ
nească tehnologii complexe și să 
depășească dificultățile ce s-au ivit.

Dar metalurgiștii tîrgovișteni au 
înscris in acești ani in bilanțurile 
lor și alte realizări de seamă. Una 
dintre acestea este, fără îndoială, 
creșterea considerabilă a eficienței 
economice. Eforturile oțelarilor Și 
luminătorilor, unite cu cele ale 
specialiștilor de la centrul de cer
cetare și proiectare al combinatu
lui, au condus la reducerea sub
stanțială a cheltuielilor materiale. 
La ora actuală avem o productivi
tate a muncii de două ori mai mare 
decit în anul 1980. Se desfășoară, 
de asemenea, o activitate sistema
tică de perfecționare a utilajelor Și 
tehnologiilor, de introducere in pro
ducție a unor noi rezultate ale cer
cetării.

Tirgoviștea, vechea cetate de 
scaun, a devenit, intr-un răstimp 
scurt, o cetate a .oțelurilor superi
oare, adăugind la gloria trecutului 
său un prezent bogat în înfăptuiri.

Nicolae TIPA
oțelar, Combinatul de oțeluri 
speciale, Tirgoviște

trecut de la eliberare, trei le-am 
trăit in Deltă. Am văzut cu ochii 
mei cum acest ținut, recunos
cut dintotdeauna prin frumuse
țea lui naturală, dar și prin sărăcia 
oamenilor, s-a trezit la viață. 
Astăzi, locuitorii celor 42 de așezări 
ale Deltei dispun de condiții bune 
de viață, nu mai sint nevoiți să ia 
drumul marilor orașe in căutarea 
unui loc de muncă : pe teritoriul 
Deltei există acum șase întreprin
deri de exploatare complexă a re
surselor naturale, care oferă fiecă
ruia posibilitatea să muncească, in 
satul in care s-a născut. Este grăi
tor felul cum s-au dezvoltat Chilia 
și Sfintu Gheorghe, care au început 
să semene tot mai mult cu locali
tăți urbane. Dealtfel, acesta este 
lucrul cel mai interesant, că deși 
ținutul Deltei se schimbă și se mo
dernizează rămîn totuși pentru ge
nerația actuală și pentru cele vii
toare inegalabilele frumuseți na
turale ale acestui colț de țară.

Ion MUNTEANU
dr. in biologie, director științific 
al Institutului de cercetare, 
proiectare și producție 
pentru Delta Dunării..... ii 

f

(Urmare din pag. I)
Institutului de sudură și încercări 
de materiale Timișoara au conceput 
și omologat noi prototipuri de ma
șini și echipamente, au elaborat noi 
materiale de sudare, precum și noi 
tehnologii aplicabile intr-o serie de 
ramuri principale ale economiei : 
construcția de centrale nucleare, 
autoturisme, nave și altele.

Pornind de la prețioasele indicații 
formulate de secretarul general al 
partidului, comitetul județean de 
partid a orientat cercetarea științi
fică în mod diferențiat, in funcție 
de profilul, forțele tehnice și do
tarea întreprinderilor, spre reali
zarea sarcinilor prioritare ale eco
nomiei naționale, punînd accentul 
pe scurtarea ciclului cercetare-pro- 
iectare-producție. asimilarea a noi 
materii prime și materiale, conce
perea unor mașini și utilaje la nivel 
tehnic mondial, reducerea importu
rilor. Programele adoptate de con
ducerea partidului privind creșterea 
mai accelerată a productivității 

.muncii, ridicarea nivelului tehnic, și 
calitativ al produselor, reducerea 
consumului de materii prime, com
bustibil și energie, valorificarea su
perioară a resurselor au făcut obiec
tul unor plenare ale comitetelor 
județean, municipale și orășenești 
de partid. adoptîndu-se planuri 
ample de măsuri în vederea înscrie
rii ferme a fiecărei unități în sar
cinile stabilite in acest cincinal și, in 
perspectivă, pînă în anul 1990. în 
această ordine de idei, comitetul 
județean de partid a antrenat larg 
colective multidisciplinare alcătuite 
din cercetători, proiectanți și spe
cialiști in soluționarea unor sarcini 
de mare importanță pe linia pro
iectării și asimilării unor produse 
de nivel tehnic ridicat, introducerii 
de tehnologii moderne, promovării 
mecanizării și automatizării procese
lor de producție, reducerii consumu
rilor materiale și energetice. Astfel, 
este revelator de subliniat că între
prinderile care au obținut locuri 
fruntașe în întrecerea pe țară se 
numără printre unitățile cu cele 
mai active preocupări in această di
recție. Un prim exemplu il consti
tuie întreprinderea „Electrotimiș" — 
decorată cu „Ordinul Muncii" clasa I 
— unde, pe baza proiectelor elabo
rate de Institutul de sudură și în
cercări de materiale Timișoara, se 
realizează primele linii tehnologice 
de sudare robotizate pentru dezvol
tarea producției de autoturisme și a 
unor echipamente de sudare cu 
plasmă.

Aportul Institutului politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara la 
creația tehnică din întreprinderi s-a 
impus prin conceperea și proiec
tarea unor roboți și miniroboți in
dustriali, precum și a unor manipu
latoare pentru diverse ramuri ale 
economiei naționale. Exemple de 
colaborare, Ia un înalt nivel știin
țific, avind ca rezultat asimilarea de 
componente electronice, elemente 
pentru microprocesoare, aparate de 
măsurat, cristale sintetice, cu para
metri similari celor mai bune pro
duse de nivel mondial ridicat, se 
pot consemna și la I.A.E.M.', „Elec- 
trobanat", ,,Electrometal", precum si 
in alte unități timișorene.

Un domeniu distinct; al activității 
il<- ei:reet;ire.'t: căruia comtte.tul-'jude- •••’ expresia)- in ultimii trei ani, în fina- 
țean de partid i-a acordat-și îi aeor- lizarea a 150 teme din planul națio-

dă o atenție deosebită îl constituie 
cercetările din chimie, ale căror 
orientări vizează reducerea impor
turilor și asigurarea într-o tot mai 
însemnată măsură a nevoilor de ma
terii prime din resurse interne. Pe 
baza sprijinului nemijlocit și a ori
entărilor prețioase primite perma
nent din partea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
activitatea cercetătorilor de la Cen
trul de chimie Timișoara, din unită
țile chimice a fost îndreptată spre 
soluționarea unor teme majore din 
programele prioritare. Subliniem, 
de asemenea, rezultatele obținute 
de întreprinderile „Solventul" și
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® Fondurile de investiții alocate in ultimele două decenii 

pentru dezvoltarea economico-socială a județului sint de peste 
5 ori mai mari decit cele din perioada 1945-1965.

® 85 la sută din capacitățile productive puse in func
țiune în cei 40 de ani de la eliberare reprezintă creații ale 
„Epocii Ceaușescu".

® Producția industrială a județului este azi de 5,5 ori 
mai mare față de 1965, cea agricolă - de 2,2 ori, iar volumul 
exportului - de aproape 4 ori.

® în cele 24 de institute, centre, filiale și colective de 
cercetare, inginerie tehnologică și proiectare și cele 4 insti
tute de învățămînt superior își desfășoară activitatea peste 
4 400 de cercetători și specialiști.

® în Timișoara funcționează azi 12 facultăți (54 de 
specialități), cu aproape 20 000 de studenți.

• în perioada 1965-1983, în județul Timiș s-au construit 
și dat în folosință 88 261 apartamente. în prezent, peste 60 la 
sută din populația județului locuiește în case noi.

„Spumotim" din Timișoara, care, sub 
directa coordonare a ICECHIM 
București, au reușit intr-un timp re
lativ scurt să asimileze întreaga gamă 
de poliali și catalizatori ce se importa 
pînă in 1983, pentru producția de 
poliuretan. în prezent finalizăm o 
stație pilot pentru producerea în flux 
continuu a izocianaților, după o teh
nologie originală românească, care va 
permite in final, pe baza unei in
vestiții, să realizăm în țară toate 
materiile prime necesare produc
ției de spume poliure.tanice și să 
contribuim astfel la realizarea unor 
importante reduceri valutare. Pe 
aceeași linie se acționează în pre
zent pentru trecerea la producția de 
mic tonaj a unor cercetări de labo
rator privind producerea pentaeri- 
tritei, a unor rășini sintetice, a altor 
materii prime ce se importă în pre
zent. Cercetările efectuate numai în 
domeniul chimiei se regăsesc, în ac
tualul cincinal, într-o producție su
plimentară realizată în economia ju
dețului. în valoare de peste 1,1 mi
liarde lei.

în ansamblu, contribuția cercetă
rii științifice timișene la promo
varea tehnicii avansate și-a găsit 

nai unic, a peste 7 000 teme din 
planurile departamentale, precum 
și în asimilarea a 2 500 produse noi 
și a peste 130 de tehnologii avan
sate. La sfîrșitul anului 1983. gradul 
de înnoire a producției industriale 
era de 52 la sută față de 1980. Efor
tul de concepție și execuție depus 
de colectivele întreprinderilor timi
șene se regăsește dealtfel și în cali
tatea și performanțele unor pro
duse apreciate in țară și peste ho
tare.

Activitatea de cercetare din agri
cultură a constituit, de asemenea, o 
preocupare majoră pe agenda de 
lucru a comitetului județean de
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partid, domeniu în care am benefi
ciat nemijlocit, cu ocazia vizitelor 
de lucru efectuate în județ, de în
demnurile și indicațiile secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La fel ca în in
dustrie, și în agricultură, cercetarea 
științifică și-a mutat în bună parte 
locul de acțiune și afirmare în uni
tățile direct productive, cercetătorii 
și cadrele didactice de la institutul 
agronomic și stațiunea de cercetări 
agricole Lovrin participînd nemijlo
cit, alături de specialiștii din fermele 
vegetale și zootehnice, la crearea de 
noi soiuri și hibrizi de plante, la ame
liorarea raselor de animale, ridicarea 
potențialului productiv al solului din 
zonele sărăturate sau erodate etc. în 
această ordine de idei pot fi citate 
ca model de integrare a cercetării 
cu producția exemplele cooperati
velor agricole Diniaș, Topolovățu 
Mare, Ghilad, Ciacova, Hitiaș, Te- 
remia Mare și altele, ale căror pro
ducții record în sectoarele vegetal 
și de creștere a animalelor au la 
bază cuceririle cele mai avansate 
ale științei și tehnologiei agricole 
românești și mondiale.

Un exemplu elocvent privind tra
ducerea neabătută în viață a indica
țiilor și Orientărilor formulate de 

secretarul general al partidului îl 
constituie crearea Combinatului 
C.O.M.T.I.M., adevărată uzină de 
carne, cu unitate proprie de cerce
tare, care, prin programul de dez
voltare, integrare și modernizare a 
activității sale, a căpătat proporții 
unice în lume, cu o capacitate de 
peste 100 000 tone carne de porc pe 
an.

Cerințele mereu mai complexe ale 
economiei naționale, nevoia unei mai 
mari elasticități în satisfacerea ope
rativă a exigentelor partenerilor ex
terni. obligativitatea obținerii unei 
eficiente mai ridicate, factori esen
țiali ai competitivității, ai creșterii 
venitului național, ai ridicării nive
lului de trai, solicită să perfecționăm 
mereu mecanismul colaborării dintre 
cercetare și producție, să formulăm 
sarcini mai îndrăznețe, așa cum ne 
îndeamnă secretarul general al parti
dului. în domeniile hotărîtoare ale 
progresului tehnic. Ne propunem să 
utilizăm mai bine întreg potențialul 
de cercetare și proiectare existent, 
să punem în valoare, in măsură mai 
mare, creația tehnică de masă, spre 
a valorifica la cote superioare 
inițiativa, ingeniozitatea și dăruirea 
celor mai înaintați muncitori, teh
nicieni și ingineri. Sîntem convinși 
că avem rezerve importante, că nu 
în toate unitățile se obțin realizări 
la nivelul cerințelor și posibilităților 
existente. Tocmai de aceea, comite
tul județean de partid și-a stabilit 
să acționeze cu neslăbită exigență, 
folosind cu eficiență sporită pîrghiile 
muncii organizatorice și politico-edu
cative pentru înfăptuirea politicii e- 
laborate de partid, de secretarul său 
general in domeniul științei si teh
nologiei.

România dispune, pentru prima 
dată în istoria sa, de un program 
de largă perspectivă, pi-nă in anul 
2000, vizînd cercetarea științifică. 
Acum, ca niciodată în trecut, și în 
județul Timiș, știința, cercetarea. In- 
vătămîntul sînt implicate în mod 
organic in soluționarea unor pro
bleme de primă importantă, legate 
de transformarea cantității într-o 
nouă calitate în toate sectoarele de 
activitate, de creșterea productivită
ții muncii, de valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și uma
ne. de ridicarea competitivității pro
duselor românești pe piața interna
țională. pentru asigurarea eficienței 
tot mai înalte a muncii sociale, a 
sporirii venitului național și bună
stării poporului.

Alăturîndu-ne impresionantei uni
tăți de idealuri și fapte ale întregului 
partid și popor, comuniștii, toți lo
cuitorii județului Timiș — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — am primit cu ne
țărmurită bucurie și satisfacție, cu 
profundă și legitimă mindrie, cu 
unanimă aprobare istorica hotărîre 
a plenarei Comitetului Central privi
toare Ia realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Con-' 
greșul al XIII-lea în înalta funcție 
de secretar general al Partidului Co
munist Român — convinși fiind că, 
prin alegerea celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre în funcția supremă 
de secretar general, partidul și po
porul român vor avea în continuare 
garanția îndeplinirii cu succeș a tu
turor obiectivelor pe care ni * le 
propunem, a înaintării sale pe dru
mul comunismului.

în grădini și livezi, puternică mobilizare a forțelor pentru: 

Stringerea și livrarea ritmică a legumelor și fructelor
La începutul investigațiilor noastre, directorul Trustului horticol Con

stanța. tovarășul Marin Tudoran, ne-a spus : „Sîntem intr-o etapă al cărei 
obiectiv central il reprezintă strîngerea și valorificarea deplină a intregii 
producții de legume și fructe. Anul acesta estimăm obținerea unei produc
ții bune. Din evaluările făcute rezultă că planul va fi realizat, iar la unele 
culturi, cum sint tomatele, fasolea, verdețurile și varza, va fi chiar depă
șit. Tocmai de aceea, recoltarea și valorificarea producției de legume și 
fructe constituie o problemă ce este urmărită permanent de comitetul ju
dețean de partid, care a întreprins măsurile ce se impun pentru asigurarea 
forței de muncă și a mijloacelor de transport necesare, astfel incit piața 
și litoralul să fie bine aprovizionate și, totodată, să se asigure materiile 
prime necesare unităților de industrializare a legumelor și fructelor".

L-am însoțit pe directorul trustului horticol județean in mai multe uni
tăți agricole, pentru a vedea cum acționează producătorii pentru a strînge 
și valorifica fără pierderi întreaga producție de legume și fructe.

Vitalitatea creației patriotice

PRIN BUNA ORGANIZARE. GRA
FICELE ZILNICE LA RECOLTARE 
SINT REALIZATE ȘI DEPĂȘITE. 
Să reținem mai intîi că în acest an 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste constănțene și-au prevăzut să 
valorifice la fondul de stat 156 000 
tone de legume. Fină acum au fost 
livrate circa 30 000 tone, ceea ce în
seamnă că. pentru îndeplinirea inte
grală a planului, in cele aproape 100 
de zile cit durează recoltarea de 
aici inainte trebuie să se realizeze un 
ritm zilnic la livrarea legumelor de 
1 200—1 300 tone. în acest scop, in 
toate unitățile agricole producătoare, 
pentru fiecare cultură in parte au 
fost întocmite grafice distincte de 
recoltare, care cuprind cantitatea ce 
trebuie culeasă, perioada de efec
tuare a lucrării, ritmul zilnic ce tre
buie realizat și forța de muncă nece
sară. La recoltarea tomatelor, bună
oară. specie ce deține ponderea în 
structura culturilor legumicole, se 
prevede ca producția estimată de 
69 400 tone să fie culeasă în 60 de 
zile, cu un ritm zilnic de 1 156 tone, 
pentru, aceasta fiind necesari 4 609 
oameni. Desigur, elementul esențial 
de care depinde realizarea acestor 
grafice de recoltare il constituie asi
gurarea forței de muncă prevăzute. 
Cum se îndeplinește această ce
rință ?

I.A.S. Nazarcea este unul din 
principalele bazine legumicole ale 
județului. Aici sint cultivate 525 hec
tare cu legume, la care se adaugă 325 
hectare de legume în cultură dublă, 
succesivă și intercalată. Discutăm cu 
directorul unității, tovarășul Gheor
ghe Nica. „Noi realizăm și. la unele 
sortimente, chiar depășim graficul 
zilnic de recoltare a legumelor și 
fructelor — ne spune directorul. în 
total, peste 200 tone pe zi. Datorită 
sprijinului primit din partea comi
tetului județean de partid, avem asi
gurată toată forța de muncă necesară, 
peste 2 600 de oameni. Dintre aceș
tia, 1 600 de muncitori sînt găzduițl 
fn cadrul unității pe tot timpul cam
paniei". La ferma nr. 8 a întreprin
derii. condusă de inginera Andronica 
I’anaitcsou, ne convingem de modul 
temeinic de organizare a activității. 
Mai mult de 300 de lucrători, consti- 
tuiți pe echipe, recoltează usturoiul, 
ceapa, fasolea verde și castraveții. 
Graficul zilnic de recoltare este de-
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?bit de important, producția cu- 
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șe estimează că producția planificată 
va fi depășită cu 1 000—1 500 tone.

Spre seară ne-am oprit la I.A.S. 
Medgidia, unitate cu un puternic sec
tor pomicol. La sediul întreprinde
rii. directorul unității. Ion Bușu, și 
directorul comercial. Pompiliu Lica- 
rete, împreună cu cei 17 șefi de fer
me, definitivau planul de muncă 
pentru a doua zi. Aflăm că pentru 
stringerea recoltei, aici sint necesari 
2 500 de oameni. Ca de fiecare dată 
în virf de lucrări. Comitetul orășe
nesc de partid Medgidia a luat mă
suri de a asigura la culesul fructelor 
un important număr de oameni din 
unitățile economice ale orașului. în 
plus, în cadrul uni-tății s-a organizat 
o întrajutorare, prin transferarea 
forței de muncă din fermele viticole 
la cele pomicole, unde activitatea este 
în toi. Datorită acestor măsuri, chiar 
de a doua zi s-a realizat graficul sta
bilit — 150 tone — la recoltarea cai
selor și. îndeosebi, a piersicilor.

CERINȚA LA ORDINEA ZILEI — 
INTENSIFICAREA CULESULUI. Am 
insistat asupra modului de organi

Brigada „Scinteii" transmite din județul Constanța
zare a activității în aceste două uni
tăți întrucît în acest fel ar trebui să 
se procedeze în toate unitățile pro
ducătoare de legume și fructe. în 
unele unități însă domnește o stare 
de acalmie, care nu poate fi justifi
cată în nici un fel. La asociațiile le
gumicole intercooperatiste Mihail 
Kogălniceanu și Cobadin, grădinile 
sînt încărcate de rod. Este ora 
culesului cu toate forțele, dar acest 
lucru nu se simte din modul în care 
se lucrează. „Avem la cules 300 de 
oameni — ne spune Maria Țăroiu, 
directoarea asociației din Cobadin. 
Dar nu sînt suficienți. Numai la re
coltarea tomatelor ne-ar trebui 100 
de lucrători. Consiliul popular comu
na! Cobadin ne-a sprijinit perma
nent. dar în această perioadă de virf 
a recoltării forțele trebuie mult spo
rite. Ar fi suficient dacă s-ar res
pecta măcar ceea ce s-a hotărît la 
începutul anului. Asociația a încheiat 
contracte cu unitățile economice din 
raza comunei ca să. recolteze cu per
sonalul lor muncitor 800 tone de le
gume. Aceste contracte trebuie res
pectate riguros, pentru a strînge la 
timp întreaga producție de legume".

I.A.S. Nazarcea, județul Constanța : importante forțe umane și mijloace de 
transport sint concentrate la recoltarea legumelor

Există șl o altă problemă de a că
rei soluționare depinde intensificarea 
recoltării legumelor. Cooperativele 
agricole asociate au obligația de a 
participa cu forță de muncă la exe
cutarea tuturor lucrărilor din cadrul 
asociației. .Este o obligație care pe 

parcurs a fost dată uitării de unele 
unități. Numai cooperativele agricole 
Cobadin și Viișoara sprijină asociația 
cu forță de muncă, in timp ce con
ducerile celorlalte cooperative — 
Ciocârlia de Sus, Ciocirlia de Jos, 
Negrești și Conacu — nu întreprind 
nimic în această privință. Tocmai de 
aceea, nu trebuie să intîrzie măsu
rile ce se cuvin a fi luate de către 
organele agricole județene pentru 
normalizarea situației. în aceeași or
dine de idei, este de semnalat fap
tul că în unele unități agricole exis
tă tendința de a nu se respecta gra
ficele de recoltare stabilite la fiecare 
sortiment de legume. Ne vom referi 
Ia un singur exemplu. în coopera
tivele agricole Fîntînele și Cogealac 
nu s-a asigurat forța de muncă ne
cesară pentru recoltarea bârnelor, 
cultură care este de mult ajunsă la 
maturitate. Din această cauză, nici 
întreprinderea de industrializare a 
legumelor și fructelor „Munca" din 
Ovidiu nu-și poate realiza planul de 
producție în structura de sortimente 
prevăzută.

ASIGURAREA AMBALAJELOR — 
O PROBLEMA CE TREBUIE SO

Foto : Dan Mihăescu

LUȚIONATĂ OPERATIV. Este cit 
se poate de evidentă corelația direc
tă dintre asigurarea ambalajelor și 
realizarea ritmului zilnic stabilit la 
recoltarea legumelor și a fructelor. 
Din discuția cu Gheorghe Constan- 
tinescu, directorul I.L.F. Constanta, 
am notat că, încă înainte de începe
rea recoltării, in toate unitățile pro
ducătoare s-au creat stocuri de am
balaje. care pe parcurs sînt împros
pătate permanent, astfel incit cule
sul să nu stagneze nici o clipă. Nu
mai că una afirmă directorul LL.F. 
și alta este situația din teren. Aproa
pe în toate unitățile unde am fost in 
aceste zile ni s-a semnalat o anu
mită „strangulare" a recoltării din 
cauza asigurării cu întîrziere a am
balajelor. „Nu avem nici un stoc de 
ambalaje — ne spunea Maria Țăroiu, 
directoarea Asociației legumicole 
Cobadin. Mai mult, ne' sosesc cu în
tîrziere între orele 10 și 14, timp in 
care nu putem recolta decit cu forte 
reduse". Și la Asociația pomicolă in- 
tercooperatistă Remus Opreanu, di
rectorul asociației. Ion T. Zamfir, 
ne-a vorbit despre greutățile pe care 
le întîmpină la recoltarea și expe
dierea fructelor, determinate de lip
sa de ambalaje în structura cerută.

Ne oprim aici cu exemplificările. 
Subliniem însă că, întrucît recoltarea 
legumelor și a fructelor va cunoaște 
în zilele următoare ritmuri mult mai 
mari, este absolut necesar să se asi
gure o mai puternică mobilizare de 
forțe la cules, precum și ambalajele 
de care este nevoie, astfel oâ activi
tatea să se desfășoare potrivit gra
ficelor stabilite, să nu st'âgneze nici 
o clipă.

Aurel PAPADIUC 
Georqe MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii"

Marii sau adevărații noștri poeți, 
contopiți cu ființa patriei, „cu ne
voile și neamul", au creat durabile 
„tapiserii verbale" pe tema libertății 
și demnității naționale. O întoarcere 
spre firul ei de început, oricând. in
structivă, ne-ar dovedi odată mai 
mult contopirea idealului poetic cu 
idealul libertății și unității naționa
le. Generația de la 1848, adevărata 
promotoare a poeziei patriotice pe 
frontispiciul lirismului românesc, 
aparține momeniului romantic, plin 
de avint al unui timp ce-și propu
nea să Împlinească dezideratele esen
țiale ale țării, emanciparea socială 
și unitatea naționala. Acum se aud 
glasurile lui Eliade. Alecsandri. Gri- 
gore Alexandrescu. Bolliac. Bolinti- 
neanu si alții : poezia se declamă in 
agora, se rostește de la tribuna. în
suflețește, afirmă crezuri și susține 
împliniri. Agitatorică și celebratoa
re, poezia momentului se dorea deo
potrivă editorial jurnalistic, foileton 
sau pamflet, cumulind de multe ori. 
alături de rosturile respectivelor ge
nuri publicistice, și mijloacele aces
tora. Copilăria patetică a liricii pa
triotice se încheie brusc și semnifi
cativ odată cu apariția și afirmarea 
geniului eminescian. Prin el, lirica 
patriotică se așază definitiv in pan
teonul marii arte. Profunzimea vi
ziunii, cufundarea faptului istoric in 
mit. aspirația epopeică de creare a 
unei mitologii naționale, alături de 
un acut simț al prezentului, văzut 
adesea in antiteză cu trecutul, fac 
din această poezie o temelie esenția
lă, Hasdeu, Macedonski, Coșbuc, Vla- 
huță afirmă o poezie de viguroasă 
observație socială, cu accente critice 
militind pentru schimbare și. pro
gres. De resurecția militantismului 
poetic se leagă și manifestările poe
tice ale primilor scriitori atașați 
mișcării socialiste, care acordă socia
lului un rol deosebit.. Pe alt plan, și 
cu temeiuri oarecum diferite, se dez
voltă lirica patriotică a lui Goga. 
dominată de afirmarea unor aspi
rații sociale și naționale seculare, 
deschizînd, ca un adevărat bard, ca
lea poeziei unui poet cu verbul ar
dent ca Mihai Beniuc, a multor al
tor poeți ai prezentului literar.

Mișcarea temporală a liricii de 
inspirație patriotică ne arată atît 
coexistența temelor și motivelor ori
ginare, devenite tradiționale, cu ne
contenita îmbogățire și primenire a 
lor. rezultat al modificării realității 
observate, cit și al contribuției per
sonale a fiecărui autor. Lirica inter
belică de înaltă calitate și de o di
versitate nemaicunoscute captează 
in domeniul afirmării sentimentului 
patriotic noi izvoare. Printre aces
tea, o dimensiune aparte poate fi 
descoperită la creatorii de factură 
rural-bucolică cum ar fi Ion Pillat, 
dar și Ia Tudor Arghezi, Alexandru 
Philippide său Lucian Blaga, pentru 
care pastelul, pînă nu de mult pic
tural — descriptiv, devine o formă 
transfigurată de meditație asupra 
raportului dintre om și istorie. De
altfel, această direcție se dezvoltă 
cu succes la generațiile actuale prin 
poeziile lui Ștefan Aug. Doinaș. A.E. 
Baconsky, Nichita Stănescu, Ion 
Horea, loan Alexandru, sau alții 
mai tineri ca o întregire fi
rească a versului avîntat, des- 
chis militant al lui Zaharia 
Stancu, Mihai Beniuc, Ion Brad. 
Al. Andrițoiu ș.a. Receptată in dina

mica poeziei noastre, niciodată 
unilaterală sau monocordă, o aseme
nea intilnire de voci diferite arată și 
mai clar sensibilizarea organică a 
creatorilor față de valorile patriei.

Cercetată si mai cu seamă simțită 
din această perspectivă, ne apar 
limpede viabilitatea și înflorirea 
continuă a liricii patriotice in ulti
mele decenii socialiste ale tării. Di
mensiunile si valoarea ei actuale 
sint rezultatul continuării unei tra
diții, niciodată întreruptă, în ciuda 
unor temporare tentative de obtu
rare, și al descoperirii de către ge
nerațiile actuale de poeți a noi im
pulsuri de cultivare artistică a iubi
rii de patrie. Documentele partidului 
nostru, îndemnurile secretarului ge
neral adresate scriitorilor de a se 
afla necontenit la izvoarele nesecate 
ale realităților patriei au dat poeziei 
temeiuri nelimitate de afirmare. 
Se dezvoltă un patriotism cu 
orizonturi noi, revoluționar, un 
patriotism al afirmării construc
tive. un "patriotism vizionar. „Ferice 
de acela — nota marele cărturar Ni
colae Iorga — care înfățișează nația 
sa așa cum este, dar mai ferice de 
acela în care se poate ghici cum va 
fi nația sa urmînd pe calea însem
nată de dînsul cu singele viu al ini
mii sale". Poezia devine veghe, spe
ranță și împliniri, celebrează mari 
evenimente sau se face ecoul căutării 
neistovite. Nimic din ceea ce ani
mă națiunea, viața societății nu ră- 
mîne în afara capacității ei de cu
prindere, fie că este vorba de ero
ismul muncii cotidiene, de cinstirea 
trecutului glorios, de participarea la 
lupta pentru pace sau de aflare a 
unor noi relații intre om și natură, 
intre oameni. Patriotismul militant 
se afirmă distinct în creația poeți
lor reprezentativi actuali, descoperă 
noi spatii de rezonanță și se fixea
ză in creația artistică pe culmi de 
împlinire estetică. Versul „cu tot ce 
am aparțin acestui pămînt" a de
venit un laitmotiv al atașamentului 
la „tot ce devine în patrie", fie. că 
este vorba de redescoperirea marilor 
momente și personalități ale istoriei, 
de lauda „cuvântului zidit în limbă'!, 
de frumusețea muncii împlinite sau 
a bucuriilor născute din perceperea 
frumosului natural și uman.

Ultimele decenii au deschis poe
ziei patriotice un teritoriu vast de 
afirmare a poeților din toate genera
țiile. Versurile captează ecourile 
unei lumi iu plină germinație, 
care crește și se afirmă sub 
ochii noștri cu o energie debordantă 
specifică marilor momente revolu
ționare. Departe de a afișa un festi- 
vism facil, de ocazie, această poezie 
este participativă, angajată, afirma
tivă .și interogativă, deopotrivă, cres
cută din problematica complexă a 
patriei socialiste în al cărei destin 
poeții se simt profund implicați. Li
teratura acestor ani de mari prefa
ceri sociale, de perfecționare a 
structurilor democratice ale societă
ții și de făurire a unui om nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă de
monstrează prin numeroasele valori 
afirmate plenar vitalitatea creației 
patriotice, fertilitatea inepuizabilă a 
legăturii dintre creator și oamenii 
muncii.

întruchipare a unor simțăminte de 
mare noblețe, poezia inspirată de 

marile idealuri socialiste ale tării, 
din sentimentul tonic, optimist ce se 
degajă din viața și creația poporului 
nostru in anii glorioși ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, își afirmă noua dimensiune 
prin cultivarea predilectă a unei pro
blematici contemporane, cu sjemnele 
și accentele ei specifice. Poeți ca 
Miron Radu Paraschivescu, j Eugen 
Jebeleanu, Virgil Teodorescu, Maria 
Banuș, Dimitrie Stelarii, Nichita Stă
nescu sau Cezar Baltag angajează 
poezia pe căile unei dezbateri onto
logice ; Geo Dumitrescu, Auriei Rău 
sau Vasile Nicolescu reiau și dezvol
tă ideea permanenței noastre ; A- 
drian Păunescu, Nicolae Dragoș, Gri- 
gore Hagiu, Anghel Dumbrăveanu. 
Corneliu Sturzu rememorează o is
torie eroică ce-și caută deplina reali
zare. în tot ce scriu, poeții de toate 
virstele captează ritmul constructiv, 
al unei societăți doritoare mâi mult 
ca oricînd să-și desăvîrșească o civi
lizație modernă. Munca devine sursă 
majoră a lirismului prezentă încă la 
Arghezi sau Blaga, ori continuată de 
G. Călinescu, Nina Cassian, Ion 
Gheorghe, Gheorghe Tomozei pină la 
poeții din generațiile mai tinere, un 
Nicolae Dan Fruntelată. Dan Verona. 
Mircea Florin Șandru, Luciari Avra- 
mescu și mulți alții. Poezia muncii 
se asociază frecvent cu pastelul so
lar ca o relație firească ce se stabi
lește între frumusețea pămîntului 
nostru și frumusețea lucrurilor iz- 
vorîte din mîinile oamenilor. Tot mai 
intens este cultivat în vers sentimen
tul de mindrie al apartenenței la o 
limbă așa de frumoasă și expresivă 
ea limba românească. Nichita Sti> 
nescu. Marin Sorescu. Constanța 
Buzea, Ana Blandiana. Cezar Ivă- 
nescu, Gheorghe Pituț sesizează in 
comunitatea de limbă o dimensiune 
a istoriei noastre, pe care o celebrea
ză și o înnobilează.

Munca, apartenența la istoria țării, 
dragostea de patrie, cinstirea tradi
țiilor, teme esențiale ale liricii ac
tuale își găsesc rezonanțe specifice 
în poezia semnată de poeți ai na
ționalităților conlocuitoare — ma
ghiari, germani, sirbi etc — în crea
ția unor autori din toate generațiile, 
de la Bartalis Jânos, Endre Kăroly, 
Franyd Zoltăn, Horvâth Imre, Kă- 
nyâdi Sândor. Laszloffy Aladar, 
A.M. Sperber, Franz Liebhardt. la 
N. Berwanger, Franz Bulhardt, Ște
fan Tcaciuc și alții, a căror creația 
este profund implicată în acest timp, 
dind glas sentimentelor care îi ani
mă pe toți scriitorii patriei noastre.

Bogăția tematică, diversitatea re
gistrelor de exprimare artistică, par
ticiparea poeților din toate genera
țiile la sporirea tezaurului de valori 
artistice destinate poporului, omului 
nou al societății noastre socialiste, 
dovedesc viabilitatea sentimentului 
patriotic ca sursă a marii poezii. Li
rica patriotică se înscrie în contem
poraneitate printr-o nedezmințită 
atracție pentru marile transformări 
ale patriei, reflex al participării 
deschise la clădirea noului ei chip. 
Poeții autentici s-au implicat întot
deauna în uriașa și profunda cîntare 
adusă tării dintotdeauna. țării d« 
astăzi.

Emil VASILESCU
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MANIFESTĂRI OMAGIALE DEDICATE ZILEI DE 23 AUGUST Cronica zilei
I Simpozioane

Simpozion, organizat de Consiliul Național al Femeilor
La Sala Mică a Palatului Repu

blicii Socialiste România s-au des
fășurat, vineri, lucrările simpozionu
lui omagial „Concepția Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind creșterea rolului femeilor in 
viața economică, politică și socială 
a țării, in conducerea societății", or
ganizat de Consiliul Național al Fe
meilor.

Comunicările prezentate au făcut o 
amplă trecere in revistă a contribu
ției femeilor la istoricele realizări 
dobîndite de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în cei 40 de ani care au trecut de 
la gloriosul act de la 23 August 1944 
și, in special, în ultimile două de
cenii, de cînd în fruntea partidului

și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eroismul și spiritul de 
abnegație al femeilor in lupta des
fășurată de poporul nostru pentru 
eliberare socială și națională.

S-a reliefat strălucita activitate 
desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului șl statului, savant de re
putație mondială, intruchipînd, prin 
viața și munca sa prodigioasă, cele 
mai înalte virtuți ale femeii române.

în încheiere, intr-o atmosferă de 
Vibrant entuziasm, participantele la 
simpozion au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in care se spune:

Dăm glas adeziunii noastre depline, în consens cu voința întregii na
țiuni, la hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea dum
neavoastră la Congresul al XIII-lea in funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, chezășie sigură a înfăptuirii Programului partidului, a 
înaintării neabătute a României pe calea progresului si prosperității, a 
întăririi suveranității si independentei patriei noastre, a afirmării sale 
demne intre națiunile lumii.

Participantele Ia simpozion au evocat, in lumina marilor înfăptuiri 
obținute in acești 40 de ani de libertate, demnitate națională și socia
lism, piiduitoarea dumneavoastră viață și activitate revoluționară, lupta 
eroică neînfricată pe care ați dus-o neîncetat pentru apărarea interese
lor fundamentale ale clasei muncitoare,, ale poporului, pentru triumful 
idealurilor nobile ale socialismului și comunismului pe pămintul Româ
niei.

In aceste momente solemne, vă adresăm, mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, mulțumirile și adînca recunoștință ale tuturor 
femeilor țârii — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — care 
știu că vă datorează dumneavoastră epoca realizării celei mai depline 
egalități și demnități, posibilitățile nelimitate create pentru creșterea 
fără precedent a rolului lor în întreaga viață economică, politică și socială 
a tării, pentru participarea lor Ia conducerea societății, în conformitate cu 
ponderea si aportul lor la făurirea bunurilor materiale și spirituale.

Un puternic stimulent în mobilizarea capacităților creatoare ale tutu
ror femeilor patriei îl constituie viața și activitatea revoluționară ale tova
rășei Elena Ceaușescu. exemplu strălucit de dăruire plină de abnegație 
pentru înflorirea națiunii, pentru progresul multilateral al patriei.

Constituie pentru noi o deosebită cinste si nobilă datorie de a folosi 
acest moment sărbătoresc pentru a transmite, in numele milioanelor de 
femei de la orașe și sate, întreaga noastră dragoste, stimă și recunoștință 
față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de 
seamă al partidului și statului nostru, eminent om de știință și savant de 
reputație internațională.

Adresăm și cu acest prilej tovarășei Elena Ceausescu mulțumirile 
noastre fierbinți pentru grija Pe care o manifestă fată de afirmarea fe
meilor în societate, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă si de via
tă. pentru căldura sufletească cu care veghează copilăria fericită a fiilor 
si fiicelor noastre.

Manifestîndu-ne marea bucurie si satisfacție pentru condițiile minu
nate de muncă, viată si afirmare plenară in toate domeniile economico- 
soeiale, vă sintem profund recunoscătoare pentru grija deosebită pe care 
o manifestați pentru întărirea familiei, ca nucleu de bază al societății, 
pentru dezvoltarea continuă a națiunii noastre, pentru tinerețea ei.

Femeile României socialiste i.și reînnoiesc în fata dumneavoastră Icgă- 
mintul de a-și îndeplini cu cinste îndatorirea de a aduce pe lume si a 
crește cit mai multi copii, care să asigure în continuare vigoarea si tine
rețea națiunii noastre socialiste, de a creste si educa tinerele generații de 
astăzi și de miine in spiritul înaltelor idealuri și virtuți ale poporului 
nostru.

Participantele la simpozionul omagial își manifestă, în nume'e tuturor 
femeilor din orașele si satele patriei, adinca lor recunoștință fată de acti
vitatea prodigioasă pe care dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. o desfășurați, prin inițiativele și demersurile strălu
cite pe care le întreprindeți, in apărarea păcii, pentru dezarmare generală 
și, în primul rînd, pentru dezarmare nucleară, pentru securitate și pace in 
Eurooa si in întreaga lume. Datorită politicii externe consecvente si prin
cipiale pe care o promovați și care a adus poporului român un înalt 
prestigiu internațional, numele dumneavoastră si al României sint astăzi 
rostite cu deosebit respect si admirație pe toate meridianele planetei.

Cu îndreptățită mindrie femeile Patriei noastre dan o înaltă apreciere 
activității desfășurate de tovarășa Elena Ceaușescu. ca președinte al Co
mitetului național român „Oamenii de știință și pacea", pentru ca toate 
cuceririle științei să fie puse in slujba vieții și fericirii oamenilor, pentru 
ca oamenii de știință si cultură din întreaga lume să se unească pentru ca 
să triumfe pacea, nentru ca mărețele cuceriri ale geniului timan să nu 
mai fie niciodată folosite pentru distrugerea vieții pe planeta noastră.

Ne angajăm solemn ca, urmind luminosul dumneavoastră exemplu de 
viață și activitate revoluționară, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, să întărim prin fapte exemplare 
de muncă adeziunea noastră la istoricele hotăriri ce vor fi adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, care va marca tre
cerea României intr-un stadiu superior de dezvoltare si înscrierea sa pe 
coordonate superioare de progres si civilizație, de bunăstare materială și 
spirituală a întregului nostru popor.

Botoșani. La Botoșani s-a 
desfășurat un simpozion dedicat 
aniversării a patru decenii de la re
voluția dc eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, 
sugestiv intitulat „Botoșanii la cea 
de-a 40-a aniversare a eliberării pa
triei". In încheiere. într-o atmosferă 
entuziastă, participanții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, o telegramă in care se 
spune :

Locuitorii acestor străvechi me
leaguri românești vă sint adine re
cunoscători pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți, de aproape două de
cenii, pentru dezvoltarea și înflo
rirea județului Botoșani, pentru-grija 
permanentă ce o purtați ridicării 
necontenite a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Epoca aceasta 
care poartă cu îndreptățire numele 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
este și epoca unor profunde înnoiri 
și realizări fără precedent pe melea
gurile botoșăncne, realizări ce incor
porează în ele gindirca, sprijinul și 
îndrumările acordate și cu prilejul 
vizitelor de lucru în județul nostru.

Iată de ce, asemeni întregului nos
tru popor, sintem mindri de a vă 
avea in fruntea partidului și a țării 
pe dumneavoastră, eminent ginditor 
revoluționar, strălucit exponent al 
virtuților și vocației creatoare ale 
poporului român, genial ctitor al 
României moderne, personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale, luptător neobosit pentru 
cauza socialismului și comunismului, 
a făuririi unei lumi a păcii și drep
tății pc planeta noastră. Totodaiă, 
exprimăm și cu acest prilej încre
derea noastră nestrămutată că reale
gerea dumneavoastră la Congresul al 
XIII-lea in funcția supremă dc se
cretar general al partidului va con
stitui garanția sigură a dezvoltării 
economico-sociale a țării, a înălțării 
României pc noi culmi de progres și 
civilizație.

Piatra Neamț. In organizarea 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R., la Piatra Neamț a avut loc 
un simpozion dedicat celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

în încheierea manifestării. înlr-o 
atmosferă, de puternică angajare, 
participanții au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, in care se 
spune intre altele :

în perioada care, a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, și 
pe care eu îndreptățită mindrie și 
satisfacție o numim „Epoca 
Ceaușescu", au avut loc profunde 
schimbări innoitoarc care au deter
minat dezvoltarea intr-un ritm fără 
precedent a tuturor domeniilor și 
laturilor vieții economice si sociale, 
afirmindu-sc cu putere spiritul crea
tor. revoluționar in întreaga operă 
de edificare a socialismului în pa
tria noastră.

Asemenea întregului popor, toți 
oamenii muncii din județul Neamț 
au luat cunoștință cu vie satisfac
ție si bucurie si aprobă din toată 
inima hotărirea plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din iunie a.c. privind reale
gerea dumneavoastră, la al XIII-lea 
Congres, in înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, fiind ferm convinși eă a- 
ceasta constituie cea mai sigură ga
ranție a mersului neabătut al țării 
pc calea socialismului si comunis
mului. a înfăptuirii idealurilor de 
pace si bunăstare materială și spiri
tuală a întregului popor, a întăririi 
independentei si suveranității pa
triei. a creșterii prestigiului ei in 
lume.

Vă asigurăm, mult iubite si stima
te tovarășe secretar general, că, ur
mind insufletitorut dumneavoastră 
exemplu, vom face totul pențru a 
intimpina cu rezultate de prestigiu 
istoricele evenimente din aeest 
an — a W-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială si na
țională, antifascistă si antiimperia
listă si Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Ecuador — a 175-a, aniversa
re a proclamării independenței, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
acestei țări la București, Raul Man
tilla Larrea, a oferit, vineri, o re- 
cepț ie.

Au participat Ioan Folea, ministrul 
geologiei, Maria Groză. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Nicolae 
Andrei, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, oameiți de 
cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

Simpozion organizat de Institutul Central de Fizica
La Măgurele a avut loc vineri un 

•impozion dedicat celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă de la 23 August 1944. 
precum și Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, organi- 
sat de Institutul Central de Fizică.

In încheierea manifestării. într-o 
atmosferă de puternică angajare pa
triotică. participanții au adoptat o 
telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in care se spune :

Comuniștii, toți oamenii muncii din Centrul Național de Fizică, în
truniți la simpozionul omagial dedicat celei de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 
și Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, vă exprimă, in 
unitate de gind și simțire cu întregul nostru partid și popor, prinosul lor 
de recunoștință și de mindrie patriotică pentru întreaga dumneavoastră 
activitate revoluționară, pentru contribuția decisivă pe care ați adus-o 
pe calea propășirii României in perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lca, cea mai fertilă și cea mai bogată in împliniri din întreaga epocă 
• construcției socialiste si din întreaga existență a patriei noastre.

, Pentru toți specialiștii din domeniul fizicii și ingineriei nucleare
i>,' tu rămas drept momente de referință și izvor de forță și inspirație

creatoare întâlnirile do lucru cu dumneavoastră. Prilej de analiză si eva
luare a contribuției fizicii românești la dinamizarea progresului tehnic 

i și implicit la dezvoltarea armonioasă a economiei naționale, acestea au 
K fost, in același timp momente decisive in stabilirea traseelor noilor as- 
p censiuni ale fizicii spre o viguroasă unificare cu sarcinile si ritmurile

economiei naționale, in definirea celor mai adecvate sî eficiente măsuri, 
metode si căi pentru valorificarea superioară a cercetărilor de fizică, 

în indicațiile și îndrumările tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, conducător eminent al științei românești, savant de 
renume mondial, oamenii de știință, fizicienii au un puternic indemn 
de a ridica la un nivel calitativ superior contribuția lor la binele si 
fericirea poporului, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a 
mărețelor sarcini trasate cercetării științifice de documentele de partid. 

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din Centrul Național de Fizică, mobilizați si conduși 
de comuniști, și-au îndeplinit angajamentul asumat in cinstea zilei de 
23 August, realizind noi prototipuri de aparate, instalații și utilaje, teh
nologii pentru noi materiali?, componente si dispozitive, noi metode fi
zice și tehnici nucleare.

Și cu acest prilej ne exprimăm cu deosebită satisfacție si mindrie 
patriotică adeziunea totală pentru reinvestirea dumneavoastră la Con
gresul al XIII-lea în înalta funcție dc secretar general al Partidului 
Comunist Român, certitudine a înaintării libere si demne a tării noastre 
Pe drumul luminos al construcției socialismului și comunismului, a de
mersului curajos și consecvent al României socialiste pentru pace, progres 
și colaborare pe întreaga planetă.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că toți 
oamenii muncii din Centrul Național de Fizică nu vor precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini cu promptitudine si în cele mai bune condiții 
toate obiectivele și sarcinile pe care le veți încredința domeniului nostru 
de activitate, pentru ridicarea pe noi culmi a științei și tehnicii românești.

teatre vremea

00000000000 0 0

& Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(14 75 46, ia complexul sportiv „Lacul 
Tei") : Poezia muzicii tinere — 20,30. 
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30; (La Rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : August eliberator — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema): Constelația 
Boema — 19,30; (grădina Cărăbuș) : 
Minispectacol de divertisment și film 
— 19,45.
0 Ansamblul ..Rapsodia română" 
(15'13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30. .......
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
0 Teatrul de operetă (11 80 11, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Stelele Ope
retei — 19.

I

Institutul de meteorotogie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 12, 13 și 11 august. în țară : 
Vremea va fi caldă în prima parte a 
intervalului, apoi se va răci începi nd 
din nordul țări!. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice 
și izolat de grindină, mal frecvente in 
Jumătatea de nord a țării. Izolat, can
titățile de apă vor depăși 20 de litri 
pe metrul pătrat în 24 de ore. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, prezen- 
tînd intensificări locale, îndeosebi la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 10 și 20 de grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 13 și 28 dc grade, mai 
ridicate în primele zile în sudul țării. 
In București : Vremea va fi caldă în 
prima p;ir,te a ințervai.ulul, apoi se va 
răci ușor. Cerul va fi schimbător. Va 
Ploua- sub formă de averse și se vor 
semnala descărcări electrice în ulti
mele zile. Vîntul va prezenta intensi
ficări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor oscila între 14 și 18 grade, 
iar cele maxime intre 26 și 30 de gra
de. mai ridicate la început. Spre sfir- 
șitul intervalului, condiții de grindină.

DE LA C. E. C.
Cetățenii care iși depun econo

miile bănești la C.E.C. beneficiază 
de multiple drepturi și avantaje 
nrintre care și păstrarea secretului 
orivind numele depunătorilor, ale 
titularilor si operațiile efectuate la 
C.E.C.

I'n legătură cu datele informative 
orivind depunerile populației. Casa 
de Economii și Consemnațitmi pre
cizează că acestea se dau pe bază 
de cerere scrisă sau adresă, cu con
diția prezentării libretului sau in
dicării numărului acestuia ori a 
altor elemente strict necesare iden
tificării libretului :

— titularilor libretelor de econo
mii ;

— persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă în li
bret. dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe numele 
altor persoane :

— persoanelor împuternicite de 
către titular prin procură sau prin- 
tr-o altă formă de împuternicire 
legală. în limitele stabilite prin 
împuternicire ;

— părinților și tutorilor, pentru 
depunerile «părtinind titularilor 
minori ;

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului și numai pentru 
soldul existent la data decesului ;

— moștenitorilor legali sau testa
mentari prin atestarea acestei ca
lități dc către organele notariale 
sau instanțele judecătorești, numai 
pentru soldul existent la data de
cesului titularului.

Conform prevederilor art. 170 din 
Legea finanțelor nr. 9/1972 și ale 
Statutului Casei de Economii și 
Consemnațiuni. nici un alt organ de 
siat sau persoană in afară de cele 
arătate mai sus nu au drept să cea
ră și să primească date informative 
asupra depunătorilor și operațiilor 
efectuate de aceștia la C.E.C.

Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
întreaga tară răspund toate acelu
iași scop : păstrarea in cea mai de
plină siguranță a economiilor bă
nești personale și sporirea acestora 
prin dobinzi și ciștiguri.
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Administrația de Stat 
Lofo-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 10 AUGUST 1984

EXTRAGEREA I : 19 82 67 58 70 
28 17 11 40.

EXTRAGEREA A Iî-A : 78 81 23
64 62 35 68 42 5.

Fond total de ciștiguri : 729 299 lei 
din care : 4 185 lei report Ia cate
goria 1.

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1984
Sportivii României continuă cu succes cursa pentru medalii olimpice
• Deținătoarea recordului mondial la săritura în lungime - Anișoara Cușmir- 
Stanciu - cîștigă medalia olimpică de aur ® Vicecampioană olimpică la aceeași 
probă - altă sportivă româncă, Vali Ionescu • La scrimă, o medalie de bronz 
pentru echipa noastră de sabie • La caiac-canoe: Patzaichin-Simionov, medalie 

de argint; Costică Olaru - medalie de bronz

Lotul nostru olimpic a cîștigat pînă acum 42 de medalii: 17 aur+14 argint+11 bronz

TROFEE Șl APLAUZE PENTRU SĂRITOARELE ROMANCE AGENȚIA REUTER ;

LOS ANGELES 10 (Agerpres). — 
Cea de-a 23-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Los Angeles 
se apropie de sfirșit. Participanții la 
această mare competiție cvadrienală 
a sportului mondial se întrec pentru 
cucerirea ultimelor medalii și trofee 
puse in joc, printre protagoniștii a- 
cestui palpitant final olimpic nurnă- 
rindu-se și sportivii români, care in 
a 12-a zi a întrecerilor au adăugat 
splendidei salbe de succese obținute 
la această ediție, alte trei medalii — 
una de aur, prin Anișoara Cușmir- 

! Stanciu, una de argint, prin Vali 
Ionescu, ambele obținute la proba 
feminină de săritură in lungime, pre- 

' cum și una de bronz, ciștigată de 
echipa de sabie.

Concursul de atletism, principalul 
punct de atracție in aceste zile la 
Los Angeles, a fost marcat de fru
moasa comportare a româncelor Ani
șoara Cușmir-Stanciu și Vali Iones
cu. două sportive ce domină de mai 
multă vreme proba de săritură in 
lungime, deținînd recordurile mon
diale stabilite in ultimii trei ani. 
Duelul lor a concentrat atenția celor 
90 000 de spectatori, dare au aplaudat 
evoluția atletelor din țara noastră, 
in condițiile unui concurs dificil, ce 
a făcut ca una dintre favorite, spor
tiva americană Carol Lewis, să ra
teze calificarea in finala de 8, după 
primele trei sărituri.

încă de la prima săritură, Anișoa
ra Cușmir-Stanciu se instalează in 
frunte, deși pista de elan, dintr-un 
material destul de moale, n-o avan
tajează, reușind un rezultat de 6,80 
■m. ca și Susan Hearnshaw (Marea 
Britanie), in timp ce Vali Ionescu a 
obținut 6,59 m. Urmează pentru Ani
șoara Cușmir-Stanciu o săritură de 
6,68 m, apoi una depășită, pentru ca 
în a patra încercare să realizeze re
zultatul cu care va ciștiga — 6.96 m. 
La rindul el, Vali Ionescu, aflată de
parte de podium după patru sărituri, 
se avintă in penultima încercare, 
reușind să obțină un 6,81 m, cu 
care cucerește medalia de argint. $i 
astfel, pentru a 17-a oară la actuala 
ediție a Jocurilor Olimpice răsună a

cordurile solemne ale Imnului de 
Stat al României, in timp ce drape
lul tricolor se inalță pe cel mai înalt 
catarg, marcind o nouă victorie ro
mânească. Spectatorii aflați la „Me
morial Coliseum" aplaudă performan
ta atletelor românce, care se îmbrăți
șează pe podiumul olimpic, gest sim-

Anișoara Cușmir-Stanciu

bolic, exprimînd valoarea, talentul șl 
abnegația minunatelor noastre spor
tive.

Clasamentul final al probei femi
nine de săritura in lungime se pre
zintă astfel : 1. Anișoara Cușmir- 
Stanciu (România) — 6,96 m — cam
pioană olimpică; 2. Vali Ionescu 
(România) — 6,81 m; 3. Susan 
Hearnshaw (Marea Britanie) — 6,80 
m; 4. Angela Thacker (S.U.A.) —
6,78 m; 5. Jackie Joyner (S.U.A.) — 
6,77 m; 6. Robyn Lorraway (Austra
lia) — 6,67 m; 7. Glynis Nunn (Aus
tralia) — 6,53 m; 8. Shonel Fergu
son (Bahamas) — 6,44 m.

„Săritoarea mileniului trei", cum 
a fost denumită, datorită extraordi
narului record mondial realizat in 
urmă cu un an (7,43 m), Anișoara 
Cușmir-Stanciu s-a născut la 29 iu
nie 1962 la Brăila, fiind descoperită 
de antrenorul Ion Leu. Devine apoi 
eleva reputatului tehnician Ion Mo- 
roiu. Din 1983 este membră a clubu
lui Steaua București. Pe lingă seria 
senzațională de recorduri mondiale 
doborîte anul trecut, palmaresul 
Anișoarei Cușmir-Stanciu cuprinde 
un titlu de vicecampioană europea
nă, în 1982. unul de vicecam
pioană a lumii, în 1983, și medalia 
de aur la Jocurile Mondiale Univer
sitare. de la Edmonton, de anul tre
cut. Celelalte atlete românce con
tinuă cursa olimpică. După califi
carea Maricicâi Puică in finala pro
bei de 3 000 m, iată că și in cursa 
decisivă de 1 500 m se vor alinia la 
start trei atlete din țâra noastră. 
Doina Melinte, Fița Lovin și Ma
rkka Puică. Alături de cele trei 
semifondiste românce, vor mai 
evolua în finala Roswitha Gerdes 
(R.F. Germania), Ruth Wysocki 
(S.U.A.), Lynne McDougall (Marea 
Britanie), Debbie Scott și Brit 
McRoberts (Canada) și olandeza 
Elly van Hulst. De asemenea, in fi
nala probei de săritură în înălțime 
va participa Niculina Vasile.

Deosebit de interesantă a fost 
proba de decatlon din cadrul con
cursului de atletism, încheiată cu 
victoria scontată și absolut meritată 
a sportivului britanic Daley Thomp
son, campion olimpic și cu patru ani 
în urmă. Cu 8 797 puncte, Daley 
Thompson a realizat o performanță 
inferioară doar cu un punct recordu
lui mondial.

Finala probei feminine do 200 m 
a fost ciștigată de sprintera ameri
cană Valerie Brisco-Hooks, înre
gistrată cu timpul de 21”81/100. în 
disputa pentru medalia de argint, 
Florence Griffith (S.U.A.) a între- 
cut-o cu numai cinci sutimi de se
cundă pe cea de-a treia clasată, 
atleta jamaicană Merlene Ottey- 
Page.

„Atletele din România au realizat 
o victorie de excepție11

Corespondenții agențiilor interna
ționale de presă subliniază in rela
tările lor de la Los Angeles succesul 
atletelor românce Anișoara Cușmir- 
Stanciu și Vali Ionescu, clasate pe 
primele două locuri in proba de 
săritură în lungime. Sub titlul „Un 
event românesc", agenția Franco 
I'resse menționează : „La săritura 
în lungime, americana Carol Lewis 
a avut onoarea să deschidă con
cursul. dar aceasta nu a fost sufici
ent pentru a putea imita pe fratele 
său. ea clasindu-se (deși era cotată 
printre favorite) pe locul 9, la mai 
bine de o jumătate de metru de 
românca Anișoara Cușmir-Stanciu, 
ciștigătoarea titlului olimpic. Ani
șoara nu a trebuit să se autodepă- 
șească pentru a obține, cu 6.96 m, o 
victorie facilă. O medalie de aur, 
completată cu una de argint cîști- 
gată de compatrioata sa Vali Ionescu

Spadasinii - „bronz", la fel ca la J. O, 
din 1976

în proba de sabie pe echipe, for
mația României, alcătuită din loan 
Pop, Cornel Marin, Marin Mustață, 
Vilmoș Szabo și Alexandru Chicu- 
liță. a intrai in posesia medaliei de 
bronz, rezultat meritoriu ce egalează 
cea mai bună performanță a sabre- 
rilor noștri la Olimpiade — locul trei 
obținut in 1976, la Montreal.

Calificată in sferturile de finală, 
echipa României a intilnit selecțio
nata S.U.A., pe care a întrecut-o 
clar, cu 9—3. prin victoriile realizate 
de Corneliu Marin — 3. Marin Mus
tață. Ioan Pop și Alexandru Chicu- 
liță — cite 2. respectiv Westbrook — 
2 și Mormando — 1. în semifinale, 
sabrerii români au pierdut în fața 
redutabilei reprezentative a Franței 
cu 4—9. în cealaltă semifinală. Ita

cu 6,81 m. deci un loc doi obținut 
însă Ia mare luptă cu englezoaica 
Susan Hearnshaw situată pe locul 
trei, cu 6,80 m. Așadar un „dublet" 
românesc, ea replică la cel american 
din proba feminină de 200 m, unde 
primele două locuri au fost ocupate 
de Valerie Brisco-Hooks și Florence 
Griffith". Corespondentul agenției 
Reuter notează la rindul său : 
„Atletele din România, Anișoara 
Cușmir-Stanciu și Vali Ionescu au 
realizat in proba de săritură in lun
gime o victorie de excepție ocupind 
locurile unu si doi. ceea ce s-a 
întâmplat foarte rar în această 
probă. Fără să forțeze. Anișoara 
Cușmir-Stanciu și-a asigurat medalia 
de aur. cu 6.96 m. in schimb Vali 
Ionescu a trebuit să lupte mult pen
tru a o întrece cu numai un centi
metru pe reprezentanta Marii Bri
tanii, Susan Hearnshaw.

lia a dispus cu 9—3 de formația 
R.F. Germania.

în asaltul pentru locul 3, selecțio
nata României a obținut o frumoasă 
victorie, cu 8—7. în fața echipei R.F. 
Germania, cucerind medalia de 
bronz. Întîlnirea a fost controlată de 
sportivii români, <jare au condus în 
permanență, cu 3—1 și 5—3. avînd in 
tînărul Alexandru Chiculiță cel mai 
eficace echipier, cu 4 victorii. Cele
lalte puncte ale formației române au 
fost realizate de Marin Mustață și 
Ioan Pop — cite 2 victorii. în timp 
ce pentru R.F. Germania au punc
tat Schneider. Nolte și Scholz — cite 
2, precum și Stratmann — î vic
torie.

Finala s-a disputat între reprezen
tativele Italiei și Franței, victoria re
venind cu 9—3 sabrerilor italieni.

CAIAC-CANOE

Deocamdată 
numai două 

medalii...
Vineri, ne lacul Casitas. s-au des

fășurat finalele în probele ne dis
tanta de 500 m, ale regatei olimpice 
de caiac-canoe.

Concursul a fost deschis cu proba 
masculină de caiac simplu, ciștigată 
de Ian Ferguson (Noua Zeelandă), 
cu timpul de l’47”84/100. Vasile Diba 
s-a clasat al patrulea, cu 1’48”77/100.

In proba de canoe simplu, pe pri
mul loc s-a situat Larry Caine (Ca
nada) — 1’57”01/100 urmat de Hen
ning Jakobsen (Danemarca) — 
l'58"45/100 și Costică Olani (Româ
nia) — l’59”86/100. Deci, Olaru — 
medalie de bronz, la prima sa me
dalie olimpică din cariera sa spor
tivă.

în proba de canoe dublu pe 500 m, 
echipajul României Ivan Patzaichin
— Toma Siniionov, echipaj care este 
specializat pe distanța de 1 000 m 
(această finală va avea loc astăzi), a 
avut o comportare bună cucerind 
medalia de argint. Pe .primul loc s-a 
clasat echipajul Iugoslaviei (Malia 
Liubek — Mirko Nisovici) — 1’43” 
67/100, urmat deci de echipajele 
României (Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov) — 1’45”68/100, și Spaniei 
(Enrique Miguez — Narcisio Suarez)
— l’47”71/100.

La caiac simplu feminin, victoria 
a revenit concurentei suedeze Agneta 
Andersson — râ8”72/100. Pe locul 
patru — Teela Marinescu (România)
— 2’00”12/100.

în finala de caiac dublu masculin, 
primul loc a fost ocupat de Noua 
Zeelandă (Ian Ferguson — Paul Mac 
Donald) — l'34”21/100. Echipajul
României (Nicolae Fedosei — Ange
lin Velea). — l’35”60/I00, s-a clasat 
al cincilea.

în ultima probă a zilei, caiac du
blu femei, victoria a revenit Sue
diei (Agneta Andersson-Anna Ol
sson) — l’45”25/100. Pe locul patru 
— România (Agafia Constantin — 
Nastasia Ionescu) — l‘47”56/100.

Simbătă se vor desfășura finalele 
in probele pe distanța de 1 000 m, 
finale pentru care sint calificate și 
cinci echipaje românești.

Alte rezultate
După executarea exercitiilor im

puse din competiția de gimnastică 
ritmică modernă, in clasament con
duce Marta Bobo (Spania) — 19,20 
puncte, urmată de Alina Drăgan 
(România) — 19.15 puncte. Doina 
Stălculescit (România) și Marta Can
ton (Spania) — 19.05 puncte. Lori 
Fung (Canada) — 18,95 puncte. Mi
lena Reljin (Iugoslavia) — 18,90 
puncte etc.

Desfășurat in serie unică, turneul 
feminin de handbal s-a încheiat cu 
victoria meritată a selecționatei Iu
goslaviei. care a terminat neînvinsă 
competiția totalizînd 10 puncte in 
clasamentul final. Pe locurile urmă
toare s-au situat formațiile Coreei 
de Sud — 7 puncte. R. P. Chineze — 
5 puncte. S.U.A., R. F. Germania — 
cu cite 4 puncte si Austriei — zero 
puncte.

cinema
0 Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră ; SCALA (11 03 72) — 9; 11,15;
13,30: 15,45: 18; 20.
0 Evadarea : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.
0 Trei zile si trei nopți : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Actorul și sălbaticii : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12,15; 16; 19,15.
@ Dot și cangurul — 9; 10,45; 12,30;
14.15, Mihai Viteazul — 16,30; 19 :
DOINA (16 35 38).
© B.D. la munte șl Ia mare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17; 19.
0 B.D. în alertă : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30: 15,45; 18; 20.
0 Ca-n filme : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Titanic vals : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Probă de microfon ; COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17,15: 19,30.
0 Nea Mărin miliardar î VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17.30; 19,30.
0 Cerul n-are gratii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Șapte băieți și o ștrengărită : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Calculatorul mărturisește : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Străinul : ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19.
© Alo, aterizează străbunica î PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30; 17.30; 19,30. 
0 Campionul : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
© Pianke : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13.15; 15.30; 17,45; 20.
© Căpitanul negru : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® 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 î PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Salutări cordiale de pe Terra : 
MIORIȚzX (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Răfuieli personale î COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
0 Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
0 Lovitură fulgerătoare : STUDTO 
(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. 
0 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.
0 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.
0 Legenda călărețului singuratic ; 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Omul și fiara: CIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19. TOMIS (21 49 46) — 
9; 12; 16; 19.
0 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 : GRADINA 
LIRA (31 71 71) — 20.45.
© Naufragiul : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 20,45.
© Salamandra t PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20.45.
0 Roiul : GRADINA TOMIS (21 49 46)
— 20,45.
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. în colecția „Din gîndirea social-politică 
a președintelui României* * * * * * * * * * 11 a apărut volumul

De cîțiva ani, în Occident s-a
dezvoltat teoria conform căreia
produsele lumii a treia poartă vina
puternicei crize actuale. „Agresiu
nea comercială" a statelor în curs
de dezvoltare revine ca un laitmo
tiv în diversele, luări de poziție din
anumite cercuri ostile oricăror for
me de emancipare industrială, eco
nomică și tehnologică în lumea a
treia. Acest fenomen este agravat 
de alte manifestări, în special de 
recurgerea la mijloace de „prote
jare" a piețelor naționale ale state
lor industrializate. In context, se 
cuvine subliniat pericolul pe care
il prezintă . recurgerea la protec
tionism, ca .paliativ imediat pen
tru o criză mai mult structurală 
decit conjuncturali.

Situația devine infinit mai gravă 
pentru țările exportatoare de pro
duse — de bază sau manufactura
te — ale lumii a treia care depind, 
in majoritatea cazurilor, tocmai de 
aceste produse, pentru a supravie
țui din punct de vedere financiar 
și economic. De unde și marea vul
nerabilitate a țărilor lumii a treia, 
ca și dificultățile industriei lor in
cipiente in procesul de amorsare 
a dezvoltării.

Criza economică din America La
tină s-a adincit și s-a extins în 
anul trecut, nivelul de viață inre- 
gistrind un recul în unele țări spre 
cotele anilor '60, ceea ce a făcut ca 
produsul național brut să se reducă 
in medie cu 3 la sută, iar venitul 
pe locuitor să scadă cu aproape 
6 la sută, se arată intr-un raport al 
Băncii Interamericane de Dezvol
tare. Raportul notează că este pen
tru al treilea an succesiv cînd eco-

NICOLAE CEAUSESCU
9

Revoluția socială și națională 
în istoria României

Editura politică

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Suediei

Vineri s-au încheiat la București 
convorbirile dintre ministrul aface
rilor externe, Ștefan Andrei, și mi
nistrul afacerilor externe al Suediei, 
Lennart Bodstroem. Cei doi miniștri 
au examinat o serie de măsuri pri
vind dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice, inclusiv ne terte pie
țe. In acest sens, au fost definite căi 
în vederea realizării acțiunilor sta
bilite la ultima sesiune a comisiilor 
mixte guvernamentale româno-sue- 
deze pentru comerț și, respectiv, de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică, care a avut loc la Bucu
rești în luna mai anul acesta.

In urma schimbului de vederi re
feritor la situația internațională, s-a 
convenit întărirea colaborării dintre 
cele două țări pentru promovarea 
politicii de pace si dezarmare în Eu
ropa si în întreaga lume, a conlu
crării dintre România si Suedia în 
cadrul O.N.U. si al altor foruri in
ternaționale.

La convorbiri a participat Per 
Bertil Kollberg. ambasadorul Sue
diei la București.

★
în cadrul unei întîlniri cu repre

zentanți ai presei centrale. Radiote- 
leviziunii și agenției române- de pre
să Agerpres, ministrul suedez a 
spus, între altele :

Am avut privilegiul de a fi primit 
de președintele României. Nicolae 
Ceausescu, cu care am discutat pe 
larg aspecte ale relațiilor dintre ta
rile noastre, precum si probleme in
ternaționale. Doresc să-mi exprim 
deosebita satisfacție in legătură cu 
schimbul de opinii avut cu președin
tele Nicolae Ceausescu, cu vizita e-

tv
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13,30 Telex
13.35 La sflrșlt de săptămlnă (parțial • 
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18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 
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19.20 Învățămînt — anul 40. însemne de 

marcă în biografia școlii — vizite
le tovarășului Nicolae Ceaușescu

19,40 Teleenoiclopedia
20,10 O orchestră în recital — George 

Toader (color)
20.20 Film artistic (color). „Porțile al

bastre ale orașului". Producție a 
Casei de Filme patru. Cu : Romeo 
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Prioritafi în vederea relansării economiei 
mondiale și lichidării subdezvoltării

Efectele grave ale actualei crize economice - de pe urma cărora 
statele în curs de dezvoltare sînt cel mai puternic lovite - necesitatea sta
tornicirii unor mecanisme echitabile în schimburile economice internațio
nale, eliminarea dobinzilor înalte și soluționarea datoriei externe a ace
lorași state, ca și raportul direct dezarmare-dezvoltare constituie preocu
pări de larg interes consemnate pe larg în paginile presei mondiale. Pre
zentăm mai jos citeva extrase pe asemenea teme.

Stabilirea unor mecanisme echitabile 
ale schimburilor comerciale

„Revolution Africaine" (Alger)

Soluționarea problemei 
datoriei externe a țărilor lumii a treia 

„Financial Times" (Londra)

fectuată în tara dumneavoastră. în 
timpul convorbirilor avute în Româ
nia — a continuat ministrul Lennart 
Bodstroem — a fost manifestat in
teresul comun pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-si de
cide singur propriul destin si de a 
trăi în pace cu alte țări. A rezul
tat. de asemenea, că avem opinii si
milare în alegerea căilor de rezol
vare. pe calea negocierilor si nu prin 
utilizarea forței, a conflictelor in
ternaționale, în ceea ce privește ne
cesitatea sprijinirii Organizației Na
țiunilor Unite în eforturile sale pen
tru promovarea unei politici de pace 
si înțelegere între state, întrucît ea 
oferă cea mai bună garanție pen
tru tgrile mici si miilocii de a se 
bucura de interes si respect în lume. 
O atenție deosebită am acordat as
pectelor privind situația de pe con
tinentul nostru, Conferinței de la 
Stockholm pentru încredere si dezar
mare.

Referindu-se la situația deosebit 
de periculoasă din Europa si din 
lume si la căile de rezolvare a ei. 
oaspetele a spus : Este necesar să 
se acționeze practic si sper că acest 
lucru îl va realiza Conferința de la 
Stockholm, avînd în vedere mijloa
cele pe care le are la dispoziție. Am 
remarcat încă de la începutul con
ferinței interesul deosebit manifes
tat de tara dumneavoastră fată de 
aceasta. România fiind prima parti
cipantă care a prezentat în mod o- 
ficial o serie de propuneri. Exami- 
nîndu-le. pot spune că problemati
cal lor este similară cu cea care ne 
preocupă si pe noi.

(Agerpres)

Pop, Costel Constantin, Ion Cara- 
mitru, Amza Pellea, Dumitru Ru- 

. căreanu, Matei Alexandru, Aurel
Cioranu. Scenariul : Marin Preda. 
Regia : Mircea Mureșan

21,15 într-o seară de vară — romanțe 
și cîntece de neuitat

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

(color). Los Angeles 1984
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21,00 Socialismul în conștiința țării
21.20 Orizont tehnlco-științlflc
21,45 De pretutindeni
22,00 Telejurnal
22,10 Clubul tineretului
22,3â Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului
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Deteriorarea prețurilor la majo
ritatea produselor care constituie 
exporturile „tradiționale" ale țări
lor lumii a treia pune in. lumină 
mecanismele inechitabile ale schim
burilor comerciale internaționale, 
care fac ca țările producătoare din 
partea cea mai defavorizată a glo
bului să controleze in mică măsu
ră, sau chiar deloc, evoluția prețu
rilor acestor materii prime pe care 
le vind .statelor industrializate.

■ Se remarcă, în prezent, o redu
cere considerabilă a prețurilor ma
teriilor prime, in raport cu crește
rea prețurilor .importurilor prove
nite din țările bogate. Deteriorarea 
se exprimă printr-o reducere rela
tivă a puterii de cumpărare a sta
telor din lumea a treia, care se 
transformă intr-o pierdere de plus- 
valoare, în beneficiul țărilor dez
voltate. In consecință, pentru a su
praviețui, țările în curs de dezvol
tare sînt constrinse să livreze ° 
cantitate tot mai mare din produc
ția lor de energie sau materii pri
me, pentru a achiziționa produse 
din statele industrializate, manu
facturate, dealtfel, cu propriile lor 
materii prime sau energie, uneori 
chiar cu propria lor mină de lucru...

nomia continentului se află într-o 
„recesiune susținută".

Documentul înfățișează un tablou 
întunecat in ce privește intrările 
de capital, care s-au redus consi
derabil — accelerînd diminuarea 
importurilor de bunuri capitale și 
provocînd o stagnare în investițiile 
interne. Printre principalele puncte 
ale raportului figurează faptul că 
in 1983 importurile de mărfuri au 
totalizat 56 'miliarde de dolari, fiind

Inițiativele de pace și dezarmare 
ale României, ale președintelui 

Nicolae Ceaușescu
— prezentate la Conferința de la Geneva

GENEVA 10 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor Națiunilor Unite de 
informare a tineretului, a opiniei pu
blice internaționale asupra inițiati
velor statelor membre ale O.N.U. în 
favoarea păcii și dezarmării, delega
ția țării noastre la Conferința pen
tru dezarmare de la Geneva a pre
zentat propunerile și inițiativele pen
tru pace și dezarmare ale României, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Delegația a subliniat că în concep
ția șefului statului român problema 
fundamentală a epocii noastre este 
aceea de a se face totul pentru a 
opri cursa înarmărilor, pentru a se 
realiza dezarmarea, în primul rînd 
dezarmarea nucleară, pentru apă
rarea păcii, a dreptului vital al oa
menilor la pace, la viață.

Au fost relevate importantele ini
țiative și propuneri concrete prezen

Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale 

a poporului român
Cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială si națio

nală, antifascistă și antiimperialistă din România este marcată prin noi 
manifestări organizate în diferite țări ale lumii.

VARȘOVIA. — in cadrul mani
festărilor organizate in Polonia, in 
sălile galeriei „Zacheta", din Var
șovia, a avut loc deschiderea festi
vă a expoziției de pictură contem
porană românească. Sint expuse 
lucrări reprezentative din creații
le a 57 de pictori români.

La vernisaj au luat parte Stanis
law Puchala, adjunct al ministru
lui culturii și artei, Jozef Wiejacz, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai secțiilor 
cultură și presă ale C.C. al 
P.M.U.P., cadre de conducere din 
ministerele afacerilor externe, cul
turii și artei, din Consiliul popu
lar al orașului Varșovia, oameni de 
cultură și artă, șefi de misiuni di
plomatice acreditați in R.P. Po
lonă, ziariști, un numeros public.

VIENA. — La librăria editurii 
„Giobus" din centrul Vienei a fost 
inaugurată o expoziție de carte ro
mânească. La loc de frunte se află 
expuse opere din gîndirea social- 
politică, filozofică și economică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Expoziția conține, de asemenea, lu
crări din domeniile beletristicii, 
științei, artei, turismului.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, Heinz Zaslawski, directorul 
editurii „Giobus", și Stephan Kuk- 
la, secretar general al Asociației 
de prietenie Austria—România, au 
subliniat marile realizări obținute 
de poporul român.

Au participat Adolf Maertz, ad
junct al ministrului științei si cer

cu 40 miliarde sub nivelul atins cu 
doi ani in urmă ; intrările nete de 
fonduri financiare, in primul rînd 
de la băncile comerciale internațio
nale, au scăzut cu peste 20 miliar
de de dolari in 1982 și cu alte 10 
miliarde in 1983; investițiile in
terne globale s-au diminuat, în ter
meni reali,'cu 13 la sută in 1982.

Acest din urmă aspect este con
siderat drept cel mai îngrijorător 
in ce privește dezvoltarea econo
mică a regiunii.

In lumina acestor indicatori care 
se deteriorează permanent, discu
țiile privind economia țărilor lati-

Fonduri pentru dezvoltare pe seama 
reducerii bugetelor militare 

„Prisma" (Havana)
Cînd secolul al XX-lea se apropie 

de sfirșit — un secol al marilor 
descoperiri științifice, un secol a 
dotlă războaie mondiale și al rava
giilor foametei, datorită căreia mor 
milioane șl milioane de oameni — 
Națiunile Unite cheamă ca unele 
dintre resursele cheltuite în prezent 
pentru armamente să fie folosite 
pentru ușurarea suferinței celor 
năpăstuiți.

în vreme ce, în ultimii ani, peste 
un milion de dolari pe minut au 
fost cheltuiți pentru arme, mai 
mult de 100 000 000 de copii sub
nutriți mor intr-un ritm de 40 000 
pe zi, de obicei in urma unor ma
ladii vindecabile.

18 000 000 de oameni pe an, ma
joritatea dintre ei copii, își pierd 
viața din cauza lipsei de apă pota
bilă și a condițiilor proaste de igie
nă. Organizația Mondială a Sănă
tății (O.M.S.) estimează că sînt ne
cesare 14 miliarde de dolari pentru 
a remedia această situație.

Potrivit UNICEF, 20 000 de co
pii ar putea fi salvați in fiecare 
zi dacă numai o fracțiune din teh
nologia dezvoltată în ultimii 10 ani 
ar fi pusă în folosință. Statisticile 
UNICEF arată că 75 la sută din 
mortalitatea infantilă se înregis
trează în țările subdezvoltate.

Națiunile ' Unite, organele lor spe
cializate și alte organizații cu 
obiective similare doresc să atragă 
atenția asupra situației fără spe
ranță a țărilor celor mai sărace ale 
planetei. Dar ce se poate face in 
această direcție ?

UNICEF și O.M.S. estimează că 
ar costa 6 miliarde de dolari pen
tru a se reduce pînă aproape de
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tate de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu privire la eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, dezarmarea nu
cleară in Europa și in întreaga lume, 
crearea de zone denuclearizate in 
Balcani și in alte regiuni geografice.

Au fost, de asemenea, prezentate 
pe larg inițiativele țârii noastre la 
O.N.U. pe tema opririi escaladei 
cheltuielilor militare, a folosirii fon
durilor economisite ca urmare a re
ducerii bugetelor militare în scopul 
dezvoltării social-economice a tutu
ror statelor. în primul rind a celor 
în curs de dezvoltare.

Reprezentanții Nigeriei, Cameru
nului și Indoneziei au 'subliniat im
portanța deosebită a politicii de 
independentă, pace și dezarmare a 
României în ansamblul acțiunilor 
statelor iubitoare de pace și progres, 
care militează pentru oprirea cursei 
înarmărilor și dezarmare.

cetării, președinte de onoare al 
Asociației de prietenie Austria— 
România, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

BERNA. — In cadrul unei con
ferințe de presă care a avut loc 
in capitala Elveției a fost subli
niată profunda și bogata semnifica
ție a marii sărbători naționale a 
poporului român.

S-au înfățișat, totodată, mărețele 
realizări ale poporului român ob
ținute în ultimii 40 de ani, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, rolul hotărltor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
aplicarea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru.

A fost evidențiată evoluția favo
rabilă a bunelor relații de priete
nie și colaborare pe multiple pla
nuri intre România și Elveția.

LONDRA. — La Biblioteca cen
trală din High Wycombe, , Marea 
Britanie, s-au deschis expoziția de 
fotografii „România in imagini", 
care reliefează realizările poporului 
român in cei 40 de ani de viață li
beră și frumusețile naturale., ale 
patfiel, precum și o expoziție He 
carte, costume și obiecte de artă 
populară românească.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
James Ballantyne, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie Marea 
Britanie — România, și J. Sparkes, 
directorul bibliotecii.

(Agerpres)

no-americane sînt dominate de 
problema datoriilor externe ale re
giunii, care, la finele anului 1983, 
au crescut la 336 miliarde de dolari, 
față de 75 miliarde de dolari in 
1975.

Problema datoriei reprezintă 
„cauza primară" a actualei situații 
economice grave din regiune, cea 
mai proastă de după anii ’30, afir
mă Banca Interamericană de Dez
voltare, care adaugă : „In multe 
țări, creșterea ratei dobinzilor Și 
mărirea amortismentelor pentru da
toria externă... țlimină, virtual, po
sibilitatea unei dezvoltări".

dispariție mortalitatea infantilă : 
90 la sută dintre copiii care actual
mente mor ar putea fi salvați.

Toate acestea fac necesar să se 
reconvertească resursele industriei 
militare mult mai urgent, din mo
ment ce nota de plată anuală a 
cursei înarmărilor continuă să 
crească. Iar din punct de vedere 
tehnic este posibil.

Experți ai O.N.U, au calculat că 
pentru fiecare 100 de miliarde de 
dolari cheltuiți pentru cursa înar
mărilor ar fi posibil să se constru
iască : 300 centrale termoelectrice a 
cite 120 000 * kW fiecare, sau 300 
rafinării de petrol cu o capacitate 
de prelucrare de 3 250 000 tone 
anual, sau 1 000 de fabrici de în
grășăminte chimice, sau 200 fabrici 
de cauciuc sintetic cu o producție 
de 25 000 tone anual, sau 1000 fa
brici de zahăr.

Cu numai jumătate din cheltuie
lile militare anuale s-ar construi 
600 000 de școli (pentru 400 milioa
ne de copii), sau 60 milioane apar
tamente confortabile pentru 300 mi
lioane de persoane, sau 30 000 de 
spitale cu 18.milioane de paturi, 
sau 20 000 de întreprinderi care să 
ofere de lucru pentru mai mult de 
20 milioane de persoane și s-ar, 
putea iriga 150 milioane de hectare 
de teren pentru a hrăni un miliard 
de oameni.

Dezarmarea ar face mai ușoară 
soluționarea problemelor ecologiei, 
energiei, transporturilor, agricultu
rii și multe altele.

Ar fi necesare numai între 8 și 
10 la sută din cheltuielile militare 
mondiale pentru a se elimina anal
fabetismul, foametea și bolile in 
lume.
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ROIUL DETERMINANT AL EFORTULUI PROPRIU ÎN CREAREA 
UNEI PUTERNICE INDUSTRII NAȚIONALE

— evidențiat în cadrul lucrărilor Conferinței generale a O.N.U.D.l.

t> 1

VIENA 10 (Agerpres) — Lu
crările celei de-a IV-a Confe
rințe generale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.) au continuat 
în ultimele zile în cadrul comisiilor 
de lucru.

Luind cuvîntul, reprezentantul 
român a evidențiat rolul determi
nant al efortului propriu în crearea 
și diversificarea unei puternice in
dustrii naționale. Realizările obți
nute de România în construcția eco
nomică, a continuat vorbitorul, de
monstrează cu prisosință că numai 
prin mobilizarea plenară a tuturor 
resurselor materiale, financiare și 
umane de care dispun, statele își pot 
realiza programele de dezvoltare 
economică și socială, pot avansa pe 
calea progresului și civilizației.

Subliniind necesitatea adoptă
rii fără intîrziere a unor măsuri 
concrete pentru redresarea situației 
economice mondiale, reprezentantul 
țării noastre a prezentat pe larg 
propunerile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu privind 
căile și modalitățile de depășire a 
crizei economice, soluționarea glo
bală a problemelor datoriei externe 
și dobinzilor înalte, angajarea unei 
autentice cooperări internaționale

ORIENTUL MIJLOCIU
® Intîlnire Yasser Arafat — Habib Chatti ® Deteriorarea 
situației la Beirut ® Acțiuni represive ale forțelor israeliene 

de ocupație în sudul Libanului
TUNIS 10 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), Yasser Arafat, s-a întîlnit 
cu secretarul general al Organizației 
Conferinței Islamice. Habib Chatti, 
cu care a examinat o serie de aspec
te privind activitatea Comitetului is
lamic de pace, organism creat în ca
drul eforturilor de soluționare a 
conflictului iraniano-irakian. După 
cum precizează agenția M.E.N.. dia
logul a prilejuit, de asemenea, o 
abordare a problemei palestiniene și 
a ultimelor evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu.

BEIRUT 10 (Agerpresi. — în cursul 
nopții de joi spre vineri situația din 
Beirut s-a deteriorat ca urmare a 
reizbucnirii schimbului de focuri in
tre milițiile rivale. Armata libaneză, 
care potrivit planului adoptat de 
guvern trebuie să preia controlul 
asupra capitalei, nu a intervenit în 
aceste schimburi de focuri. Noi lupte ■ 
s-au înregistrat și in regiunea mun
toasă situată la sud-est de capitală. 
Pe de altă parte. în cursul zilei de 
vineri a avut loc explozia unei 
bombe la unul din sediile milițiilor 
șiite, într-o suburbie a Beirutului. 

Explozia s-a soldat cu victime ome
nești.

CAIRO 10 (Agerpres) — Agențiile 
M.E.N. .și France Presse au relatat 
că, în ultimele zile, au fost înregis
trate în Golful Suez și în strîmtoa- 
rea Bab-El Mandeb din Marea Ro
șie explozii ale unor bombe a căror 
cauză nu a fost încă elucidată. Ca

ISRAEL

Eșuarea negocierilor pentru formarea 
unui guvern de unitate naționalăunui guvern de

TEL AVIV 10 (Agerpres). — După 
cum relevă agenția Reuter, negocie
rile dintre Partidul Muncii și blocul 
Likud, vizînd formarea unui guvern 
de unitate națională, au eșuat. în 
cadrul ultimei runde de consultări, 
desfășurată joi. reprezentanții prin
cipalelor ■ două formațiuni politice is- 
raeliene au abordat problemele re
tragerii trupelor israeliene din Li
ban,, ale negocierilor de pace și im
plantărilor israeliene în teritoriile 
arabe ocupate, asupra cărora au fost 
înregistrate mari divergențe. în le
gătură cu aceasta, actualul vicepre- 
mier David Levy a declarat : „Di
vergențele noastre sînt esențiale și

GENTIILE DE PRESA
e scurt

CONFERINȚA MONDIALA 
POPULAȚIEI. Participanții la cea 
de-a Il-a Conferință mondială 
a populației — care se desfășoară 
la Ciudad de Mexico — au trecut 
la dezbaterea., in comisii de lucru, 
a aproximativ 85 de recomandări 
privfnd măsurile viitoare in do
meniul politicii demografice.

DEMONSTRAȚIE A FERMIERI
LOR BELGIENI. In provincia 
Liege a avut loc o demonstrație a 
fermierilor împotriva politicii țări
lor membre ale C.E.E. în problema 
preturilor agricole. Un lung șir de 
tractoare și de autocamioane a 
străbătut șoselele provinciei, oprin- 
du-se în apropierea întreprinderi
lor industriale unde au avut loc mi
tinguri în cadrul cărora demon
stranții au .explicat că măsurile 
adoptate de Piața comună în do
meniul preturilor duc la pauperi
zarea fermierilor belgieni.

IN UNIUNEA SOVIETICA a fost 
lansat, vineri, satelitul artificial de 
telecomunicații „Molnia—1", desti
nat exploatării sistemului de comu
nicații radio, telefonice și telegra
fice, precum și transmiterii progra
melor televiziunii centrale in punc
tele rețelei „Orbita".

INCIDENTE RASIALE. în orașul 
Lawrence, din statul american Mas
sachusetts. s-au produs în ultimele 
24 de ore o serie de incidente ra
siale violente. în urma cărora apro
ximativ 20 de persoane au fost ră- 

între toate statele, bazate pe echi
tate și avantaj reciproc.

Relevînd, pe de altă parte, rolul 
esențial care revine resurselor 
umane în asigurarea unui proces 
susținut de industrializare, vorbito
rul a arătat că, pe baza experienței 
multor țări, inclusiv a României, 
pregătirea de cadre trebuie să con
stituie o parte integrantă a politicii 
de dezvoltare, iar formarea specia
liștilor să se facă în strînsă legă
tură cu cerințele imediate și de 
perspectivă ale industrializării, asi- 
gurindu-se, prin legarea școlii de 
producție, specialiști pentru toate 
ramurile și sectoarele industriale.

în context, . reprezentantul român 
a arătat câ pregătirea de specialiști 
din țări în curs de dezvoltare ocupă 
un loc important în cadrul acorduri
lor de cooperare ale României cu 
alte țări în curs de dezvoltare. Vor
bitorul a subliniat necesitatea in
tensificării activității O.N.U.D.I. în 
acest domeniu și a prezentat o serie 
de propuneri și sugestii privind 
căile de dezvoltare a cooperării 
pentru pregătirea de cadre, in spe
cial prin acțiuni de cooperare eco
nomică și tehnică între țările în 
curs de dezvoltare.

urmare, marina de război egipteană 
patrulează in Golful Suez. Totodată 
se anunță că Egiptul a solicitat unor 
țări să participe la operațiunile de 
dominare a apelor din zonele res
pective.

In legătură cu această situație — 
relevă sursele menționate — pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
•a declarat că. in conformitate cu 
prevederile Convenției asupra navi
gației maritime internaționale, țara 
sa „are dreptul să interzică trecerea 
prin Canalul Suez a oricărei nave 
care îi amenință securitatea".

AMMAN 10 (Agerpres) — Cea 
de-a 42-a sesiune a Consiliului Uni
tății Economice Arabe, organism al 
Ligii Arabe, va aveți loc la 2 sep
tembrie, în capitala iordaniană, 
Amman — anunță agenția de presă 
din zona Golfului, G.N.A. Reuniu
nea va avea loc la nivel ministerial, 
pe agenda lucrărilor fiind înscrise 
principalele probleme de ordin eco
nomic cu care sint confruntate ță
rile din lumea arabă. Vor fi eva
luate posibilitățile de extindere și 
diversificare a cooperării economice 
interarabe, precum și o serie de 
proiecte comune în diverse domenii 
economice.

BEIRUT 10 (Agerpres). — în con
tinuarea acțiunilor represive pe care 
forțele israeliene de ocupație ie co
mit in sudul Libanului, localitatea 
sud-libaneză Gip Chit a fost atacată 
și încercuită de unități israeliene, 
care au procedat la percheziționarea 
mai multor locuințe.

9
este dificil să se prevadă dacă vom 
putea ajunge la un compromis"..

în pofida faptului că reprezentan
ții blocului Likud și-au afirmat voin
ța de a continua negocierile, obser
vatorii politici apreciază că acest 
partid intenționează să tergiverseze 
lucrurile pînă la încheierea terme- , 
nului de 21 de zile (pînă la 26 au- 
gust) de care dispune premierul de
semnat, Shimon Peres, pentru for
marea unui nou guvern. Un argu
ment în acest sens îl constituie re
centa creare — in cel mai mare se
cret — de către actualul guvern a 
unei noi implantări israeliene în 
inima orașului palestinian Hebron, 
din Cisiordania ocupată de Israel.

nite — informează agențiile France 
Presse și U.P.I. Incidentele au im
plicat locuitori ai orașului și mem
bri ai comunității hispanice locale. 
Forțe ale poliției au intervenit, uti- 
lizînd grenade cu gaze lacrimogene 
pentru stoparea tulburărilor.

ÎN CHILE, mii de locuitori ai ca
pitalei -și din alte orașe ale tării 
au participat Ia manifestațiile or
ganizate în cadrul „Zilei pentru 
viață", acțiune a forțelor, progresis
te chiliene în sprijinul revendicări
lor privind îmbunătățirea condiții
lor de viată si de muncă, respec
tarea drepturilor cetățenești. La 
demonstrații au luat parte repre
zentanți ai coalițiilor de opoziție și 
organizațiilor sindicale chiliene. 
Forțele polițienești au intervenit 
cu brutalitate.

CREȘTERI DE ÎPREȚURI. în 
luna iulie.. prețurile cu ridicata au 
.înregistrat in Statele Unite o nouă 
creștere. După cum a precizat în

CONSECINȚE ALE SUBDEZVOLTĂRII.
tații la Buenos Aires, Comitetul de acțiune . . ___ _______ _
al Sistemului Economic Latino-American (S.EL.A.) precizează că la o 
populație de aproximativ 400 milioane locuitori, cit are America Latină, 
peste 130 milioane de cetățeni sint subnutriți. Aproximativ 35 la sută
din latino-americani și caraibieni trăiesc in condiții de „sărăcie critică" — 
se arată în document, menționîndu-se. totodată, că aproape 60 milioane 
locuitori ai acestei regiuni nu dispun de un minimum de alimente necesar, 
iar aproximativ 30 milioane de copii nu ajung pînă la virsta de cinci 
ani, decedind din cauza lipsei de hrană. Potrivit cifrelor furnizate de 
Comisia Economică a O.N.U. pentru America Latină, venitul pe locuitor 
în regiune a cunoscut o tendință de scădere permanentă, înregistrîndu-se 
reduceri in proporție de 3,3 la sută in 1982 și de 5,6 la sută in 1983.

Seinteia-
CANBERRA

Convorbiri economice 
româno-australiene
CANBERRA 10 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitei pe care a efectuat-o , 
în Australia, Ia invitația guvernului' 
acestei țări, tovarășul Vasile Pun- l 
gan, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, t 
a avut convorbiri cu Lionel Bowen, ; 
primul ministru interimar austra- 
lian. în timpul convorbirilor au fost 
identificate noi domenii si posibili- j 
tăti de dezvoltare a schimburilor co-i 
merciale si cooperării economice bi
laterale pe termen lung, convenin- 
du-se măsuri în acest sens. De ase-; 
menea, a fost subliniată importanța 
intensificării contactelor dintre cela 
două- țări.

Ministrul român a avut, totodată,, 
întrevederi cu J. L. Mendadue, șeful 
Departamentului Comerțului Exte-; 
rior, P. Dowding, ministrul planifi-i 
carii din Australia de Vest, P. F. Cox, 
ministrul pentru resurse minerale ,si[; 
energie din. New South Wales, pre-, 
cum și cu oameni de afaceri.

---------------------------- !'i 

„Doblnzile ridicate amenință 
stabilitatea economică 

internațională">

Declarația președintelui 
Consiliului Oficiului Federal 

de Rezerve al S.U.A.
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Problema datoriilor externe acumula
te pe plan mondial continuă să re
prezinte „o amenințare reală pentru 
stabilitatea financiară internațională" 
— a declarat președintele Consiliu
lui Oficiului Federal de Rezerve al 
S.U.A., Paul Volcker, luind cuvintul 
în fața Comitetului pentru probleme
le externe al Camerei Reprezentan
ților.

Potrivit agenției France Presse, el 
a relevat că eforturile țărilor debi
toare de lichidare a datoriilor nu 
trebuie contracarate prin menținerea 
..nivelului ridicat al dobinzilor si 
prin politica protecționistă a țărilor 
industrializate".

Președintele Consiliului Oficiului 
Federal de Rezerve al S.U.A., men
ționează Associated Press, a ceru 
din nou Congresului să reducă defi
citul bugetar american, spre a de
termina scăderea nivelului dobinzilor 
in S;U.A.

In sprijinul cauzei drepte 
a mișcărilor de eliberare 

din Africa australă
TUHlS 10 (Agerpres). — Declarați^ 

dată publicității la încheierea Cor. 
ferinței arabe de solidaritate cu miș
cările de eliberare din sudul Africii, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
Tunis, califică regimul de apartheid 
„crimă Împotriva umanității" și afir
mă necesitatea întăririi sprijinului 
arab acordat luptei eroice a poporu
lui namibian și a populației majori
tare din R.S.A. împotriva opresiunii 
exercitate de autoritățile rasiste de 
la Pretoria. Subliniind solidaritatea 
cu cauza justă a mișcărilor de eli
berare din Africa australă, conferir 
ța cere Consiliului de Securitate < 
O.N.U. „să ia măsuri urgente și efi
ciente pentru a impune sancțiuni glo
bale și obligatorii împotriva regimu
lui rasist al Africii de Sud“.i Reuniu
nea a cerut statelor arabe să se abți
nă de la „orice cooperare cu societă
țile occidentale care întrețin relații 
cu regimul rasist și îi furnizează echi
pamente și tehnologii nucleare" și a 
invitat țările arabe și africane expor
tatoare de petrol „să ia măsuri seve
re împotriva companiilor care trans
portă petrol și ajută Africa de Sud 
să surmonteze boicotul petrolier 
arab".

De asemenea, participanții au adre
sat statelor și organizațiilor araba 
apelul de „a continua și spori spriji
nul material și financiar acordat po
poarelor oprimate din R.S.A. și Na
mibia" și mișcărilor lor de eliberare 
națională.

legătură cu aceasta Departamentul 
american al Muncii, pe primele 
șapte luni ale anului în curs, ma
jorarea preturilor a fost de 2,9 la 
sută. Cu această nouă creștere lu
nară. indicele preturilor, care ia în 
considerare evoluția pe piață a 
3 400 de produse, a ajuns la 292,6, 
ceea ce înseamnă că pentru un lot 
de mărfuri de strictă necesitate 
pentru care se plătea în 1967 suma 
de 100 de dolari trebuie să se achi
te în prezent de aproape trei ori 
mai mult.

i

PRACTICI ILEGALE. Prin scoa
terea ilegală a unor cantități de 
aur din țară, Venezuela pierde, a- 
nual, aproximativ 3 miliarde de do
lari. Aceasta este concluzia la care 
au ajuns specialiștii autorizați, care 
au cerut să se adopte măsuri ime
diate in vederea curmării activită
ții unor societăți străine și locale 
producătoare de aur, care transferă 
ilegal ' ' ' 
tate.

metalul prețios in străină-

Intr-un studiu dat publici- 
pentru securitate alimentară
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