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0 concepție profund științifică, 
revoluționară privind omul, 
drepturile lui fundamentale

/n lumina cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la recenta Consfătuire de lucru de la C. C. al P. C. R.

UN SPIRIT NOU DE MUNCA IN ÎNTREAGA
ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ ÎN AGRICULTURĂ 

pentru strîngerea recoltei acestui an, 
pentru pregătirea producției anului viitor

După cum este cunoscut, recent a 
avut loc Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. pe problemele agricul
turii, industriei și activității de par
tid.' Organizată din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, această con
sfătuire se inscrte.în practica profund 
democratică, promovată cu consec
ventă de conducătorul partidului și 
statului nostru, de a se consulta si 
dezbate sistematic cu oamenii mun
cii din diferite sectoare, cu specialiș
tii si activul de partid, sarcinile fun
damentale ale dezvoltării economico- 
sociale a patriei. Această consfătuire 
are o semnificație aparte, intrucit 
s-a desfășurat intr-o perioadă in care 
toti oamenii muncii sint angajați cu 
întreaga lor energie creatoare, cu 
elan revoluționar pentru a intimpina 
Congresul al XIII-lea al partidului 
cu rezultate remarcabile in toate do
meniile.

In cadrul dezbaterilor consacrate 
problemelor din agricultură au fost 
analizate rezultatele obținute in 
acest, an la culturile de cereale 
păioase. desprinzîndu-se învățăminte 
si concluzii practice pentru viitor atit 
din experiența unităților si județelor 
care au obtinut recolte bune, cit și 
din neajunsurile ce s-au manifestat 
intr-un șir de județe și unități în 
acest domeniu. Totodată, in consfă
tuire au fost stabilite măsuri pen
tru desfășurarea in cele mai bune 
condiții a campaniei, de. recoltare si 
însămintări de toamnă, in vederea 
realizării unor producții sporite în 
1985. Dezbaterea acestor probleme și 
măsurile stabilite ilustrează in mod 
grăitor preocuparea statornică a parti
dului nostru, a secretarului său 
general pentru dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii* pentru în
făptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, a sarcinilor importante ce 
stau in fața oamenilor muncii din 
această ramură in acest cincinal, in 
vederea aprovizionării în condiții cit 
mai bune a populației cu produse 
agroalimentare, asigurării celorlalte 
necesități ale economiei naționale.

încă o dătă s-a evidențiat in mod 
strălucit și cu prilejul acestei consfă

tuiri rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in procesul de 
perfecționare ă activității din agri
cultură, de ridicare a acesteia la ni
velul exigențelor actualei etape de 
dezvoltare a țării. Indicațiile și sar
cinile formulate de secretarul gene
ral al partidului in cuvintarea rostită 
la încheierea lucrărilor Consfătuirii 
de lucru de la C.C. al P.C.R. — re
ieșite din analiză, pătrunsă de o 
înaltă exigență partinică, atit a re
zultatelor bune înregistrate in acest 
an, cît mai ales a stărilor de lucruri 
negative ce s-au manifestat în une
le județe și unități in domeniul cul
turilor de cereale păioase — repre
zintă un amplu și cuprinzător pro
gram de acțiune, care trebuie să stea, 
in această perioadă, la baza activității 
tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, incepind de la minister și piuă 
Ia fiecare unitate agricolă in parte, 
la baza perfecționării activității de 
conducere a agriculturii de către 
organele dc partid și de stat in ve
derea creșterii mai accentuate a pro
ducției agricole și înfăptuirii neabă
tute a obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Din analiza exigentă șl aprofun
dată cuprinsă în cuvintarea tovarășu
lui 'Nicolae Ceaușescu șe desprinde 
că agricultura noastră dispune de 
mari rezerve de sporire a producției. 
Dovadă este faptul că in acest an, 
deși condițiile climatice nu au fost 
dintre cele mai favorabile,’S-a realizat 
cea mai bună recoltă de cereale pă-, 
ioase, atit în ce privește producția 
la hectar, cit și producția totală; Sint 
de relevat recoltele bune de cereale 
păioase obținute intr-un șir de ju
dețe, deși, după cum a subliniat se
cretarul general al partidului, nu pot 
fi considerate pe deplin acceptabile 
in raport cu posibilitățile acestor ju
dețe.

Referindu-se la aceste rezultate, se
cretarul general al partidului sub
linia : „Se poate aprecia că aceste 
rezultate — care sint in toate zo
nele tării si. după cum a reieșit si 
în consfătuire, recoltele de 8 000 au 
fost in terenuri neirigate — de
monstrează că, de fapt, este posibil 

să obținem recolte mari în toate ju
dețele tării, pe întreaga suprafață. 
Cu atit mai mult este posibil acest 
lucru în județele unde am ajuns la 
80 si la 50 la sută din suprafață iri
gată".
. La antipodul acestor rezultate 
bune, care fac dovada incontestabi
lă a potențialului de care dis
pune . agricultura noastră, se si
tuează producțiile nesatisfăcătoare 
dintr-un sir de județe. Datorită în
călcării normelor elementare de e- 
xecutare a lucrărilor agricole, acti
vității nesatisfăcătoare desfășurate 
atit de comitetele județene de partid, 
cit si de consiliile populare, orga
nele agricole, consiliile de condu
cere si Specialiștii din unităti. 
care nu au acționat m spiritul 
răspunderilor ce le revin si nu 
au luat toate măsurile pentru 
folosirea deplină a bazei tehnice și 
materiale, in primul rind a pămin- 
tului, și pentru respectarea riguroa
să a tehnologiilor, in unele județe 
producțiile de griu și orz s-au situat 
la un nivel nesatisfăcător, cu mult 
sub posibilitățile de care dispun aces
te județe. Subliniind că numai critica 
și autocritica nu sint suficiente pen
tru înlăturarea stărilor de lucruri 
negative, că tendința de justificare a 
neajunsurilor nu mai poate fi ac
ceptată, secretarul general al parti
dului a accentuat sarcina ce revine 
comitetelor județene de partid, con
siliilor populare, organelor agricole 
și. mai ales, consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole. între
prinderilor agricole, de stat și stațiu
nilor pentru mecanizarea agricultu
rii. ca, pe baza analizei exigente a 
activității desfășurate, să tragă toate 
concluziile pentru activitatea lor 
viitoare, să acționeze cu întreaga 
răspundere, intr-un spirit de exigen
ță revoluționară comunistă, pentru 
înlăturarea lipsurilor ce s-au mani
festat, astfel incit producția de ce
reale păioase din anul viitor să mar
cheze o creștere substanțială, pe mă
sura condițiilor create agriculturii.

Cu atit mai mult trebuie să se ac-, 
ționeze fără intirziere și in mod res

ponsabil,în această direcție, cu cît 
in anul viitor sarcinile privind creș
terea producției de cereale sint foar
te însemnate. „în 1985 trebuie să 
acționăm in așa fel — a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu — incit să 
obținem, pe țară, la griu, o recoltă 
medie de peste 4 000 kg la hectar, 
în județele din sudul și vestul țării 
nu trebuie să avem recoltă Ia griu 
sub 5 000 kg la hectar. Trebuie să 
crească numărul unităților cu pro
ducții de peste 8 000 kg Ia hectar. 
Este neapărat necesar ca in toate ju
dețele unde avem irigații să obținem 
recolte de minimum 6 000 kg la hec
tar in medie și să avem anul viitor 
un număr important de unități — 
și cooperative și I.A.S.-uri — cu 
recolte dc peste 8 000 kg griu la 
hectar". In mod corespunzător se 
pune și problema creșterii producției 
de orz in anul viitor.

Pentru îndeplinirea acestor obiecti
ve care, după cum â dovedit expe
riența multor unităti agricole din 
aceșt an. sint posibil de realizat, in 
consfătuire au fost stabilite și prin
cipalele direcții de acțiune pentru 
pregătirea in cele mai mici amănun
te a apropiatei campanii de însă- 
mințare a cerealelor de toamnă. In 
mod deosebit s-a accentuat necesi
tatea întronării unei ordini și dis
cipline ferme și întăririi răspunderii 
în muncă pentru respectarea eu 
strictețea tehnologiei acestor culturi. 
Experiența unităților fruntașe a do-* 
vedit că in această privință un rol 
esențial îl au amplasarea cerealelor, 
după cele mai bune, plante premer
gătoare. executarea arăturilor și a 
insămințărilor la timp și de cea 
mai bună calitate și folosirea numai 
de semințe din categorii biologice 
superioare. în structura de soiuri 
stabilită pentru fiecare zonă. Un ac
cent aparte s-a pus pe cerința reali
zării densității optime de plante la 
hectar. Prin utilizarea de semințe de 
bună calitate, cu germinație ridi
cată, tratate in mod corespunzător și
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în această perioadă de puternică 
trăire patriotică, în care întregul 
partid și popor a cinstit cu rezul
tate remarcabile in toate domeniile 
de activitate măreața sărbătoare a 
celor 40 de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. in Editura 
politică a apărut un nou volum al 
colecției „Din gindirea social- 
politică a președintelui Româ
niei — Nicolae Ceaușescu". 
respectiv. „Drepturile omului 
in lumea contemporană". Se
lecție tematică din vasta operă 
teoretică a secretarului gene
ral al partidului nostru, volu
mul recent apărut reliefează, 
încă o dată, trăsăturile defini
torii gindirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, spiritul 
creator. militant. profunzi
mea. rigurozitatea științifică, 
umanismul revoluționar, core
larea strinsă cu realitățile 
românești și mondiale, deschi
derea unor perspective clare 
pentru activitatea practică.

In anii de cind se află in 
fruntea partidului și statului 
nostru, cei mai fructuoși din 
istoria Romanici. între preo
cupările secretarului general 
al partidului s-a aflat cu con
stanță și problematica dreptu
rilor omului, in abordarea că
reia a adus contribuții profund 
originale, rezultat al aplicării 
creatoare a legităților generale 
la realitățile și cerințele pro
prii României socialiste, lumii 
contemporane.

Abordarea corectă, științi
fică a acestei problematici 
presupune luarea în conside
rare a unei game largi de fac
tori de natură economică, po
litică, socială și culturală, iar 
in cadrul acestora a particu
larităților istorice, a stadiului 
de dezvoltare a societății, 
drepturile și libertățile funda
mentale ale omului puțind fi 
ințelese in complexitatea și
dinamica lor numai in contextul unor 
relații de producție concrete, intr-un 
cadru economico-soeial precis deter
minat.

Este meritul incontestabil al secre
tarului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a fi 
contribuit substanțial la elaborarea 
unei concepții judicioase cu privire 
la drepturile omului, abordind a- 
ceastă problematică de pe pozițiile 
materialismului dialectic și istoric 
într-o viziune științifică., nova
toare. Omul trăiește într-o co
munitate socială, este membru al 
unei națiuni, cetățeanul unui stat și, 
in consecință. întinderea drepturilor 
și libertăților.. sale. măsura garan
tării _ înfăptuirii acestora sint in 
strictă"dependentă de condițiile con
crete economico-sociale ale „ siste
mului politic specific societății 
în care ele'se realizează.

Făcind să dispară inegalitatea din
tre oameni — inegalitatea economică 
în primul rind — socialismul a ri
dicat pe o treaptă nouă problema
tica drepturilor omului, asigurind 
premisele obiective, materiale, so- 
cial-politice și ideologice pentru 
consfințirea și realizarea unor drep
turi și libertăți calitativ superioare 
oricăror orînduiri anterioare. „Socia

Asemenea tuturor orașelor țării, și lașiul iși înnoiește „zestrea" de locuințe
Foto : Gh. Vințilă

lismul — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a dus la împlinirea 
aspirațiilor celor mai inalte ale tu
turor celor ce muncesc in patria 
noastră, a asigurat și asigură egali
tatea deplină in drepturi a tuturor 
cetățenilor, indiferent de naționali
tate și credință religioasă — fii egali

Repuhlica

de clasa 
de parti-

ai marii noastre familii, 
Socialistă România".

■ Experiența dobindită
muncitoare din România, 
dul ei. in lupta revoluționară, atit 
pentru înlăturarea orinduirii bur
gheze. cit și in edificarea noii socie
tăți; în cei 40 de ani ai libertății 
noastre, pune puternic in evidență 
condițiile indispensabile ale unei 
adevărate democrații și. în acest 
cadru, ale realizării drepturilor omu
lui pe baza lichidării inegalităților 
economice, și sociale, Înlăturării pro
prietății capitaliste asupra mijloa
celor de producție., cuceririi puterii 
de către cei ce muncesc. Intr-adevăr, 
socialismul, ca o.rînduire socială; ele. , 
tip stip'erior. in care poporul este 
liber și stăpin pe soarta sa. ăsikurțj 
manifestarea multilaterală a posibi
lităților de creație ale individului și 
colectivității.

Edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România — 
arată secretarul general al partidu
lui — se. identifică cu făurirea con
dițiilor materiale, sociale si spiri
tuale care asigură, pentru prima 
dată in istorie, dezvoltarea plenară 
a personalității umane, manifestarea 
deplină a capacităților creatoare ale 
omului, participarea activă si con-

'Si

știentă a acestuia la viata socială, 
în statul nostru socialist, unde pu
terea aparține oamenilor muncii, po
porului, drepturile și libertățile cetă
țenești sint in deplină concordantă 
cu nivelul atins in dezvoltarea so
cietății noastre in actuala etapă 
istorică. Dealtfel, întreaga evoluție 
constituțională a României in cei 40 

de ani de existență liberă 
constituie o mărturie a lăr
girii. adincirii și garantării 
exercitării drepturilor și li
bertăților cetățenești, a demo
crației socialiste.

Aducînd, ca și in alte do
menii, o contribuție marcan
tă la dezvoltarea teoriei și 
concepției revoluționare cu 
privire la problematica drep
turilor și libertăților cetățe
nești, secretarul general al 
partidului analizează temei
nic și multilateral elementele 
definitorii ale conceptului 
drepturilor omului, subliniind 
cu claritatea argumentării ști
ințifice că esența acestuia re
zidă in necesitatea asigurării 
deplinei egalități intre oameni, 
a realizării unor relații econo
mice și sociale echitabile, care 
să permită fiecărui cetățean 
să ducă o viață demnă, de la 
accesul liber la învățătură, la 
muncă, la cultură și. știință ■ 
pină la posibilitatea partici
pării directe la conducerea 
întregii activități economico- 
sociale.

victorii ale 
structurale a 

societății noastre o constituie, 
fără îndoială, infăptuirea — 
cu pregnanță deosebită după 
Congresul al IX-lea al parti
dului — a egalității in drep
turi a tuturor oamenilor mun
cii, egalitate ce-și află teme
iul de granit în profunzimea 
și in natura schimbărilor eco
nomico-sociale și politice pro
duse in cadrul procesului re
voluționar unitar din

noastră. Puternicul progres al 
lor de producție constituie o 
tate cu. care legitimăm

Una din marile 
transformării

țara 
forțe- " 
reali- '

___ ________ min- I ,| 
dria noastră, dar și vechi năzuințe, , 
cum este aceea a dezvoltării ar-j 
monioase, echilibrate a tuturor ; 
zonelor țării, care a încetat să mai .; 
fie. doar un deziderat, o opțiune 
de perspectivă. Aceasta este o 
realitate edificatoare a prezentului 
nostru socialist, in spațiul căruia ț 
se desăvirșește procesul- in continuă s 
perfecționare al autoconducerii și : 
autogeștiunii muncitorești, de adîn- ; 
cire a democrației revoluționare, ' 
se afirmă plenar egalitatea in 
drepturi și îndatoriri civice pentru 
țqți fiii patriei. fără deosebire 'Ide i 
miți'onaltta'tef____________________ 'I

Statul .noșțrp . șopj^Ușț garantează, 
db'pliflV egâlîtaie'. ih- drepturi, nein- * | 
gâduind nici o îngrădire și nici o 
deosebire în exercitarea libertăților 
si drepturilor cetățenești. în partici
parea maselor la procesul viu și ' 
concret de adoptare a deciziei în 
toate domeniile. Datorăm partidului

Conf. univ. dr.
Brîndușa STEFĂNESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Muncă stăruitoare, bine organizată, înaltă răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor pianului pe acest an

Ampla cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea lucrărilor Consfătuirii de 
lucru de la C.C. al P.C.R., care a avut loc săp- 
tămina trecută, constituie un mobilizator program 
de muncă pentru toate organele și organizațiile 
de partid, pentru toate ministerele și consiliile 
populare, pentru toți oamenii muncii, jalonind 
direcțiile principale în care trebuie să se ac
ționeze, în continuare, în industrie, agricultură, 
investiții, in toate , sectoarele și unitățile pro
ductive pentru înfăptuirea exemplară a planu
lui pe acest an.

Pretutindeni, în fabrici și uzine, pe șantiere, 
in toate unitățile economice, orientările și in
dicațiile formulate de secretarul general al parti
dului, insuflețitoarele sale chemări și îndemnuri 
au avut un puternic ecou, comuniștii, toți oa
menii muncii fiind hotăriți șă muncească zi de

zi, cu dăruire și abnegație, cu inaltă răspun
dere și spirit revoluționar pentru a intimpina 
Congresul al XIII-lea al• partidului cu rezultate 
remarcabile în toate domeniile, pentru a-și spori 
contribuția la dezvoltarea economico-socială a 
țării.
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Direcții majore de acțiune în agricultură, industrie și 
investiții, formulate de secretarul general al partidului

S« spune, o susține 
și o zicală, că in adin- 
cul inimii omul apar
ține, pururea, de locul 
in care s-a născut. 
Unde și-a avut lea
gănul. Si unde a fost 
plămădit, crescut ca 
om. Este locul cel 
mai , important pe 
lume, despre care ori
ce profesiune de cre
dință este o chestiune 
de cinste.

De patruzeci de ani 
înțelegem si simțim 
noțiunea de patrie asa 
cum se cuvine. O în
țelegem și o simțim 
asa cum este ea in 
realitate. Pentru că 
revoluția de eliberare 
de acum patruzeci de 
ani, memorabilul 23 
August făuritor de is
torie, ne-au unit pe 
toți fiii acestui pă
mânt, români. ma
ghiari, germani și de 
alte naționalități, deo
potrivă, intr-o patrie 
pe care o iubim și cu 
care ne identificăm. 
Fiindcă 23 August a 
dat poporului român, 
naționalităților con
locuitoare, care trăiesc 
și muncesc împreună, 
intr-o indestructibilă 
forță și unitate, o pa
trie nouă, și in această 
patrie a asigurat tutu
rora o viață nouă.

Unde e. care este 
lumea in care ne sim
țim. acasă ?■ Fără de 
care nu putem trăi,

exista ? Fiindcă fără 
ea nu putem avea 
parte, nicăieri, nici de 
armonie, nici de spi
ritualitate, nici de dra
goste. Fiindcă viața ei 
este o binecuvintare. 
Înflorirea ei e veșni
că. Pacea ei— sfîntă.

„Sufletul ' oțetit", 
„imaginația tihnită" 
glăsuiesc in lumina lui

tentică frăție, tntr-o 
patrie care cere tutu
ror fiilor ei să slu
jească dreptatea, indi
ferent de graiul in 
care se exprimă și-și 
cinstesc țara, tntr-o 
patrie in care nu exis
tă. nu pot exista pri- 
vilegiați, care nu are 
și nu poate avea 
copii vitregi. Intr-o

află în fruntea parti
dului și statului nos
tru. reprezintă o în
cununare victorioasă a 
revoluției din August 
1944.

Poporul nostru, ma
rea și strins unita 
noastră familie, mase
le de milioane de oa
meni ai muncii ro
mâni, maghiari, ger

ponsabilă de a edifica 
societatea socialistă 
multilateral dezvoltată 
în patria noastră.

„Avem o patrie co
mună" — iată aprecie
rea, cu valoare progra
matică, a secretarului 
general al partidului. 
„Indiferent de origi
nea părinților, avem 
o origine comună : a

CASA NOASTRĂ, A TUTUROR
■ ....  însemnări de HAJDU Gyozo

August cu forța natu
rii. răspund la aceste 
întrebări cu vocea 
cristalină a doinelor, 
baladelor și cîntecelor 
populare :

Sintem de aici. 
Aici sintem acasă. 
Nicăieri, în altă parte, 

numai aici,
in această țară.

In patria noastră 
comună — 

in România 
socialistă.

Aici sintem acasă și 
noi. maghiarii din 
România. Împreună cu 
toți românii, intr-o 
unitate de neclintit și 
intr-o statornică, au

patrie ale cărei legi 
sint emanația ma
selor de milioane, ex
presii ale voinței po
porului și pe al cărui 
cer strălucește, de a- 
proape două decenii, 
steaua Congresului al 
IX-lea, steaua demni
tății, suveranității și 
independenței națio
nale, a egalității in 
drepturi reale.

Poporul este pătruns 
de adevărul acestor 
realități. Fiindcă vede 
și constată, zi de 
zi. că tot ceea ce s-a 
înfăptuit in perioada 
care a trecut de la 
Congresul al IX-lea, 
de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se

mani și de alte națio
nalități înțeleg și simt 
aceste cuvinte așa cum 
trebuie. Pentru că pe 
puntea corăbiei noastre 
se află un cirmaci is
cusit, cu mină sigură, 
eroul României de azi 
și de miine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general 
al gloriosului nostru 
partid, Partidul Comu
nist Român, care a vi
sat și a dus la victorie 
acel August de acum 
40 de ani, a făcut cu
noscut și a introdus in 
programul activității 
noastre constructive 
cotidiene crezul și 
cauza noastră comună, 
angajarea noastră res

patriei în care ne-am 
născut. Să învățăm să 
iubim și să apărăm 
patria noastră comu
nă ! In orice împreju
rări, toți trebuie să 
servim poporul, pa
tria, partidul, cauza 
socialismului și comu
nismului, libertatea și 
independența ei ! Aici, 
în România, oamenii 
muncii, fără deosebire 
de naționalitate, strins 
uniți, trebuie să-și 
făurească, sub condu
cerea 'politică a Parti
dului Comunist Ro
man, viața nouă, li
beră, in deplină egali
tate și frăție. Aici, in 
comun, să făurim co
munismul !“.

Ceea ce putem afir
ma cu toată convin
gerea și noi, maghiarii 
din România, împreu
nă cu masele de mili
oane ale poporului ro
mân, in preajma, unui 
eveniment politic de 
istorică importanță — 
Congresul al XIII-lea 
al partidului — este că 
acționăm cu toată fi
ința pentru gloria gliei 
in care ne-am născut, 
a căminului nostru. 
Aceasta este o le
ge f undamentală.; O 
lege uriașă și dreaptă, 
care este mai presus 
de orice. Patria noas
tră comună, România 
socialistă, e căminul 
nostru dulce și drag, 
casa noastră eternă. 
Si ținem la patria 
noastră cum ținem la 
o mamă dulce, care 
ne-a crescut. Am în
vățat s-o iubim. s-o 
stimăm, s-o slujim cu 
credință. Pentru că și 
ea ne iubește și ne 
poartă de grijă. Pen
tru ea muncim, pen
tru că viața și ferici
rea ei este viața și 
fericirea noastră, a 
tuturora.. Timpul, des
tinul, libertatea năs
cută cu 40 de ani in 
urmă ne-au așternut 
în leagăn credința față 
de patrie. Fidelitatea 
noastră e veșnică și 
ne leagă de ea pină 
la ultima bătaie a 
inimii.

L
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A
Cantată eroică

De două mii de ani venim
Spre-aceastâ zi care ni-e dragă,
Iar patruzeci cind îi cinstim
Cinstim istoria întreagă.

Prin timpul crincen, zbuciumat, 
Și pe acest pămînt al nostru, 
Mult sînge am vărsat 
Ca liber să ne fie rostul.

Am tras in nouri cu săgeți
Și-n lupta grea am rîs de moarte 
Ca fluviul tinerei vieți
Spre libertate să ne poarte.

De patruzeci de ani au gust 
Aceste fructe milenare 
Cu care-n luna lui August 
Mutăm pămîntul lîngă soare.

De patruzeci și mai ales 
Din ceasul luminat, deplinul, 
Cina la al nouălea Congres 
Cu Jara ne-am unit destinul.

Ion BRAD

*
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SĂLAJ. 11 320 tone 
căbune peste plan

Prin folosirea eficientă a 
timpului de lucru, prin mai 
buna întreținere și exploatare a 
utilajelor din cariere' și subte
ran. minerii de la întreprin
derea minieră din Sărmășag au 
depășit sarcinile de plan pe 8 
luni ale acestui an cu 11 320 
tone cărbune net. Minerii sălă- 
jeni sint hotăriți să întîmpine 
Congresul al XIII-lea al parti
dului cu rezultate și mai bune 
in muncă. (Eugen Tegla's, cores
pondentul „Scîriteii").

BUZĂU. Peste prevederi 
— 1 500 tone țiței

Petroliștii de Ia Schela-Berca, 
județul Buzău, înscriu noi și 
importante succese în între
cerea socialistă ce se desfășoară 
in cinstea Congresului al 
XIII-lea al partidului. . Astfel, 
de. la . începutul anului și pină 
acum acest colectiv fruntaș a li
vrat suplimentar economiei na
ționale 1 500 tone țiței, mari 
cantități de gaze utilizabile 
și gazolină. Totodată, planul 
la producția-marta a fost de
pășit cu 12,3 milioane lei. la 
beneficii cu 5,8 milioane lei, 
în condițiile in care produc
tivitatea muncii a crescut cu 
9 219 lei pe persoană, iar 
cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție-marfă au fost re
duse cu 26,8 lei. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scinteii"),
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Muncă stăruitoare, bine organizată, înaltă răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor planului pe acest an 
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DIRECȚII MAJORE DE ACȚIUNE: Amplă mobilizare a tuturor forțelor de la sate pentru
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ÎN AGRICULTURĂ
® La executarea însămînțărilor de 

toamnă să fie respectate cu strictețe nor
mele prevăzute în tehnologii pentru a rea
liza în anul 1985 o recoltă medie pe țară de 
peste 4 000 kg grîu la hectar și producții 
corespunzătoare la orz

@ Amplasarea cerealelor păioase și a 
altor culturi pe cele mai potrivite terenuri

• Executarea la timp, la adîncimea și 
de calitatea corespunzătoare a arăturilor 
pe terenurile destinate însămînțărilor de 
toamnă

• Fertilizarea terenurilor cu îngră
șăminte chimice și organice potrivit ce
rințelor solului și plantelor cultivate

• Asigurarea din timp a semințelor de 
bună calitate și respectarea strictă la 
semănat a normelor de densitate a plan
telor stabilite prin lege

® Strîngerea la timp, fără nici o pier
dere, a recoltei de toamnă, transportul și 
depozitarea în cele mai bune condiții a 
întregii producții din cîmp, grădini, livezi 
și vii

• Fiecare unitate agricolă să-și înde
plinească integral, cu cea mai mare răs
pundere, sarcinile de livrare a produselor 
vegetale și animale la fondul de stat

• Pentru sporirea efectivelor de ani
male și creșterea producției zootehnice 
să se asigure baza furajeră necesară,

n
«

prin strîngerea în întregime a furajelor 
grosiere și a tinetelor

® Lucrările de modernizare și amena
jare a grajdurilor să fie încheiate grăbnic, 
spre a se asigura o bună iernare a ani
malelor

® Executarea tuturor lucrărilor de 
amenajări pentru irigații și de îmbunătă
țiri funciare prevăzute în planul pe acest 
an, buna întreținere și pregătire a actua
lelor sisteme de irigații pentru anul viitor

® Pretutindeni, organele de partid, 
consiliile populare și conducerile unită
ților agricole să acorde mai multă atenție 
bunei gospodăriri a întregii suprafețe 
agricole

® Toți specialiștii din agricultură, ingi
neri, tehnicieni, să-și desfășoare perma
nent activitatea în unitățile, fermele și 
sectoarele de care răspund, să îndrume 
cu competență și răspundere munca 
pentru realizarea planurilor stabilite, a 
unor producții cîf mai mari

• în întreaga activitate desfășurată în 
agricultură, organele și organizațiile de 
partid să acționeze pentru întronarea 
unei ordini și discipline desăvîrșite, a 
spiritului revoluționar de muncă, astfel 
încît să se lucreze cu exigență și răspun
dere pentru realizarea producțiilor pre
văzute a se obține în 1985 și strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei aces
tui an
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EFECTUAREA LA TIMP
A LUCRĂRILOR AGRICOLE DE SEZON

Recoltarea florii-soarelui
în unitățile; agricole din județul 

TELEORMAN a început recoltarea 
florii-soarelui, cultură ce ocupă 
46 980 hectare. Mecanizatori si coo
peratori din consiliile agroindustria
le Purani. Drăcșenei, Contești, Furcu- 
lești, Vîrtoape. Drăgănești Vlașca, 
Dobrotești au intrat primii în lanuri. 
Prioritate se acordă suprafețelor pe 
care’urmează să se însămînteze cere
alele păioase. După cum ne-a infor
mat tovarășul Constantin Vatau. di
rectorul Trustului județean al S.M.A., 
pentru ca producția să fie strînsă în 
cel mai scurt timp și fără pierderi, 
la executarea acestei lucrări au fost 
concentrate 880 de combine pe care 
s-au montat echipamente speciale.

într-un scurt raid întreprins ieri în 
mai multe unități agricole ne-am 
convins de faptul că măsurile stabi
lite de comandamentul județean pen
tru agricultură se aplică, întocmai. 
La cooperativa agricolă din comuna 
Dobrotești, capitulele necoapte sînt 
culese manual și apoi puse, la 
uscat. în urma cooperatorilor, com

binele sînt folosite cu productivita
te mai ridicată. Dealtfel, în consiliul 
agroindustrial Dobrotești. chiar de a 
doua zi după începerea recoltării a 
fost realizat ritmul de lucru stabilit. 
Cum ? ..Secretul il constituie cu
noașterea exactă a stării de vegeta
ție a lanurilor — ne spune ingine- 
rul-șef al consiliului, tovarășul Radu 
Alecu. în unitățile unde floarea-soa- 
relui s-a copt pe intreaga suprafa
ță, au fost concentrate combinele și 
de la cooperativele agricole vecine, 
în acest fel. se poate lucra cu toate 
forțele. Bineînțeles, au fost asigu
rate si mijloacele de transport ne
cesare pentru ca punerea la adăpost 
a producției să se facă în același 
timp cu recoltarea."

Și la cooperativa agricolă din co
muna Purani. alături de cele 8 com
bine lucrează și peste 200 de coope
ratori. ..Avem de strîns recolta de 
floarea-soarelui de pe 500 hectare — 
ne spune președintele unității. Marin 
Nedea. Pentru a evita risipa am 
luat măsura ca înaintea combinelor

cooperatorii să taie capitulele încă 
necoapte pe care le pun la uscat, 
urmînd a fi apoi treierate staționar. 
Producția se anunță bună si, de 
aceea, acordăm toată atentia evitării 
oricăror pierderi". Remarcăm aici 
preocuparea pentru asigurarea desfă
șurării lucrărilor în. flux neîntrerupt.

în zilele următoare recoltarea flo
rii-soarelui se va generaliza in 
intreg județul. Intensificarea ritmu
lui de lucru impune identificarea 
rapidă a suprafețelor unde plan
tele au ajuns la maturitate. De
altfel, prin măsurile stabilite de 
comitetul județean de partid — în 
lumina sarcinilor reieșite din cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. — pentru 
mobilizarea tuturor forțelor meca
nice și umane de la sate se prevede 
ca recoltarea florii-soarelui să se în
cheie în cel mult 10 zile.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

Executarea arăturilor

ÎN INDUSTRIE

în această toamnă. în unitățile 
agricole din județul BOTOȘANI vor 
fi însămînțate 110 100 hectare cu 
griu. orz și alte culturi. Pentru înca
drarea lucrărilor în limitele terme
nelor stabilite este necesar să fie' 
grăbită executarea arăturilor. Or. 
pînă luni au fost arate 23 108 hecta
re. reprezentînd doar 45 la sută din 
suprafața ce se va însămînta după 
cerealele păioase. Ce se face pentru 
a se recupera restantele Ia arat ?

Grăbirea arăturilor este condițio
nată. în primul rînd, de eliberarea 
de paie a terenurilor. Analizînd re
zultatele cu care ,s-a încheiat cam
pania, de recoltare a cerealelor pă
ioase, biroul Comitetului județean 
de partid Botoșani a adoptat un 
program de măsuri pentru campania 
agricolă de' toamnă. în bază căruia 
suprafețele destinate însămînțărilor 
urmau a fi eliberate de paie pînă la 
1 septembrie. în majoritatea unități
lor agricole cooperatiste din consiliul 
agroindustrial Șendriceni această 
măsură a fost dusă la îndeplinire, 
„întîrzierea recoltării griului — ne 
spunea Mihai Orhei. primarul comu
nei Broscăuți — ne-a determinat să 
concentrăm toate atelajele din comu
nă la transportul paielor. Folosind 
cele peste 60 de atelaje, în numai 5 
zile am scos paiele de pe toate cele. 
457 hectare ce vor fi însămînțate in 
această toamnă. Ca atare, pînă acum 
au fost arate aproape 400 hectare".

în alte unități însă, mecanizatorii nu 
pot ara întrucît terenul este' acope
rit de paie. în ziua raidului la C.A.P. 
Saucenița erau ocupate cu paie 250 
hectare. In loc să acționeze pentru 
grăbirea transportului acestora, pre
ședintele unității.. Ion Galanton, a 
dispus folosirea atelajelor în alte 
scopuri. Și în cooperativa agricolă 
Hilișeu din același consiliu agroin
dustrial există mari suprafețe cu res
turi vegetale.. Este necesar ca și în 
această unitate să fie luate măsuri 
energice în vederea eliberării de 
resturi vegetale a terenurilor.

Grăbirea ritmului ,1a arături este 
condiționată, în al doilea rînd, de 
folosirea din plin, zi și noapte, a 
tractoarelor. „Putem recupera intir- 
zierile la arat dacă organizăm mun
ca in două Schimburi—raporta Con
siliului popular .al orașului Dorohol 
inginerul-sef al consiliului agroin
dustrial. Victor Anisie. Pentru aceas
ta este nevoie de încă 35 mecani
zatori". Primarul localității Dorohoi, 
Elena Burac. a discutat cu factorii de 
răspundere unde sint încadrați mun
citori navetiști care știu să condu
că tractoarele si a primit asigurarea 
că vor fi puși la dispoziția agricul
turii. De la inginerul-șef al consiliu
lui agroindustrial aflăm că primii 39 
de tractoriști ce lucrează în unitățile 
economice din Dorohoi s-au si pre
zentat la S.M.A.

Concomitent cu măsurile privind 
grăbirea arăturilor se urmărește, oră 
de oră, modul în care sint respectate 
normele de calitate. Ne-am convins 
de aceasta verificind mai multe su
prafețe arate. La C.A.P. Dorohoi, pe 
sola „Podiș" s-a arat la adincimea de 
28 cm. Folosirea grapelor dințate in 
urma plugurilor și discurilor a fă
cut ca cele 60 de hectare ce urmează 
a fi semănate cu orz să arate ca un 
adevărat strat de grădină. Descope
rim insă și cîteva abateri. La coo
perativa agricolă Saucenița. pe 20 
hectare pregătite în vederea însă- 
mințării orzului erau numeroase ră
zoare. resturi vegetale si, „greșuri". 
Cauza ? Arătura s-a făcut la supra
față. mecanizatorii n-au fost asistați 
de- specialiști, iar,, agregatele forma
te din discuri și grape au mers in 
același sens cu cel al-brazdelor și nu 
de-a curmezișul, cum prevăd instruc
țiunile tehnice. Ne oprim și pe o solă 
a C.A.P. Vădulești. Aici, cu toate că 
terenul are umezeală, în urma gra
pelor cu discuri rămin multi bulgări 
mari. Motivul ? Agregatele nu sînt 
reglate corespunzător. Este necesar 
ca, peste tot, să fie respectate nor
mele stabilite referitoare la pregă
tirea terenului și semănat, astfel în
cît în 1985 să se obțină recolte mari.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scînteii"
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® Să fie luate toate măsurile pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă și pen
tru îndeplinirea planului la toți indicatorii

• înfăptuirea neabătută a programu
lui de dezvoltare a bazei energetice și 
de materii prime, acționîndu-se cu toa
tă hotărîrea pentru recuperarea restan
țelor la producția de cărbune și petrol, 
pentru terminarea la timp a reparații
lor tuturor grupurilor energetice, asigu- 
rîndu-se capacitățile de producție și 
rezervele de cărbune și combustibil 
necesare realizării producției de ener
gie stabilite în strînsă concordanță cu 
nevoile economiei naționale.

® Realizarea cu prioritate, în toate 
unitățile, a întregii producții prevăzute 
a fi livrate la export, la termenele și în 
condițiile de calitate stabilite în con
tractele încheiate cu partenerii externi.

• Ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor în toate întreprinde
rile, aceasta constituind un factor de
terminant pentru progresul industriei

românești, pentru creșterea competitivi
tății ei pe plan internațional.

• Creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, prin folosirea inten
sivă și deplină a capacităților de pro
ducție existente, prin mecanizarea, au
tomatizarea și mai buna organizare a 
muncii și a producției, prin moderni
zarea tehnologiilor de fabricație, ridi
carea nivelului de pregătire profesiona
lă a întregului personal muncitor și fo
losirea rațională a forței de muncă.

• Reducerea mai substanțială a con
sumurilor materiale și energetice, gos
podărirea cu înaltă răspundere a ma
teriilor prime, materialelor, energiei și 
combustibilului în fiecare unitate eco
nomică.

® Desfășurarea unor acțiuni mai hotă- 
rîfe pentru recuperarea și refolosirea 
surselor de energie, a materialelor, pie
selor de schimb și a subansamblelor.

• Pregătirea temeinică, sub toate 
aspectele, a planului pe anul 1985.
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Pentru dezvoltarea baze[ energetice 

PRODUCȚII SPORITE DE CĂRBUNE PRIN 
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

ț
ț
ț
ț
ț
ț
ț
ț
ț - 
ț
L

V

ÎN INVESTIȚII
® îndeplinirea integrală a planului 

de investiții și punerea în funcțiune la 
termenele stabilite a tuturor capacități
lor de producție 
cultură.

• Accelerarea 
pe șantiere, prin
să a lucrărilor, aplicarea cu fermitate a

din industrie și agri-

ritmului de execuție 
organizarea judicioa-

acorduîui global, promovarea largă a 
tehnologiilor moderne și rapide de lu
cru.

® Livrarea neîntîrziată de către fur
nizori a utilajelor tehnologice restante 
și asigurarea de către constructori a 
fronturilor de lucru necesare pentru 
desfășurarea în ritm susținut a mon
tajului.
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în perioada care a trecut din acest 
an. colectivul întreprinderii mihiere 
Livezeni — una dintre cele mai noi 
mine de cărbune din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului — s-a Situat 
printre fruntașii în întrecerea socia
listă, extrăgind peste plan 26 109 tone 
de cărbune.

Tovarășul Petru Pușcaș, secretarul 
comitetului de partid, a ținut să 
evidențieze, intîi de toate, pregăti
rile ce s-au făcut din timp pentru 
realizarea ritmică a planului pe anul 
1984. „în toate acțiunile pe care 
le-am întreprins am avut în vedere 
sarcina pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul ' Nicolae 
Ceaușescu, a pus-o în fața mineri
lor, de a spori pe toate căile pro
ducția de cărbune, atît de necesară 
înfăptuirii programelor de dezvol
tare a tării. Concret, ne-am ocupat 
în mod deosebit atît de asigurarea 
capacităților de producție, a frontu
rilor de lucru, cit și de stabilirea 
posturilor și organizarea formațiilor 
în cadrul fiecărui sector în parte. 
Totodată, în cadrul muncii . politice 
desfășurate de organizația noastră de 
partid am urmărit înlăturarea men
talității ce se înstăpînise la unele 
cadre tebnico-inginerești și chiar la 
anumiți conducători de formații de 
lucru că la mina Livezeni nu se 
poate face mai mult, că aici ar fi 
condiții de extracție mai dificile și 
că unele greutăți in fluxul transpor
tului cărbunelui pe benzi, nu ar pu
tea fi înlăturate. Cum s-a procedat 
în mod practic ?

La inițiativa organizației de 
partid, consiliul oamenilor muncii, 
împreună cu mineri și specialiști -din 
sectoare, a analizat în profunzime 
cauzele numeroaselor întreruperi în 
transportul pe verticală și orizontală 
al cărbunelui spre suprafață, ale 
stagnărilor la complexele mecani
zate, care influențau negativ pro-, 
ductivitatea muncii în subteran, ale 
abaterilor de la rigorile tehnolo
giilor de lucru din abataje.

— Am căutat să folosim experi
ența ortacilor din celelalte mine ale 
Văii Jiului în utilizarea complexelor 
mecanizate, mai ales a acelora de la 
minele Paroșeni și Lupeni — ne-a 
spus tovarășul Constantin Ionescu, 
inginerul-șef al minei Livezeni. 
Concomitent, ne-am preocupat să 
adaptăm la condițiile noastre tehnica 
de vîrf de care' putem beneficia. 
Astfel, cadrele tehnico-inginerești de 
la sectoarele I și II, mineri, specia

liști și maiștri, împreună cu factori 
de răspundere din conducerea minei, 
au studiat și au găsit posibilitatea 
perfecționării tehnologiilor de lucru 
Ia abatajele dotate cu complexe me
canizate. Odată cu perfecționările 
aduse, productivitatea muncii a cres
cut la fiecare complex cu 3 tone 
cărbune pe post.

— A fost un prim succes care a 
demonstrat că și la Livezeni se pot 
obține constant randamente de peste 
10 tone cărbune cu complexele me
canizate — ne-a precizat minerul 
șef de brigadă Mihai Bucevschi. 
Prețuind experiența valoroasă de la 
alte mine în privința formării mine
rilor tehnicieni și a organizării mun-

La întreprinderea 
minieră Livezeni

cii, treptat am ajuns să realizăm cu 
unele complexe productivități de 
peste 14 tone cărbune pe post, așa 
cum se obțin în minele cu un înalt 
grad de mecanizare din bazinul car
bonifer al Văii Jiului.

Concomitent cu măsurile între
prinse pentru mai buna organizare 
a muncii in abataje și creșterea ran
damentelor pe post prin ridicarea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
miniere, o deosebită atenție este 
acordată și introducerii micii me
canizări, impusă mai ales de tra
seele lungi, de greutățile întîmpinate 
în aprovizionarea ritmică cu mate
riale a abatajelor. într-un timp 
scurt au fost montate instalații 
de monorai in sectoarele I și IV, care 
deservesc sectoarele de producție și 
orizontul 400. A treia instalație de
servește orizontul 475.

— Vorbind despre îmbunătățirea 
organizării locurilor de muncă, tre
buie neapărat să remarcăm și per
fecționările aduse în activitatea de 
transport al cărbunelui — ne-a rela
tat inginerul-șef • electromecanic 
Ștefan Czeller. Multă bătaie de cap 
ne-a dat pînă in acest an transpor
tul cărbunelui la suprafață. Nici 
producția de cărbune, mult mai 
mică, pe care o extrăgeam în anii 
trecuți nu putea fi scoasă ritmic la 
suprafață. De aceea, am făcut efor
turi stăruitoare pentru modernizarea 
continuă a fluxului de transport și 
întreținerea lui în perfectă stare de

funcționare. Pentru asigurarea func
ționării în condiții optime a în
tregului flux de benzi a fost consti
tuită o echipă complexă, specializată 
în montarea benzilor, condusă de 
maistrul Ion Popa, precum și echipe 
speciale in toate trei schimburile, 
care întrețin fluxul de benzi.

Prin activitatea plină de abnega
ție a minerilor. îndeosebi a acelora 
din brigăzile de'la complexele me
canizate conduse de maistrul Cristea 
Valache, de minerii Mihai Bucevschi 
și Ion Cojocaru, precum șij ca ur
mare a preocupării constante a 
conducerii întreprinderii pentru 
crearea de condiții optime de 
lucru, mina Livezeni și-a depășit 
planul la toți indicatorii.

Cum se va acționa în continuare ? 
Discutăm cu inginerul Ion Diaconu, 
directorul întreprinderii.

— Succesele pe care colectivul 
nostru le-a obținut reprezintă o bază 
de pornire pentru îndeplinirea in 
bune condiții a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal. Cu
noaștem că în această lună zilnic 
trebuie să extragem cel puțin 1 740 
tone cărbune. Dar ritmul producției 
urmează să crească, pentru că pînă 
la sfîrșitul anului va trebui să 
ajungem la 2 600 tone cărbune ex
trase în trei schimburi. Una dintre 
căile de acțiune o constituie, așa 
cum ne-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru in Valea Jiului, creșterea gra
dului de mecanizare a lucrărilor 
miniere și sporirea mai accentuată 
a productivității muncii.

— Creșterea producției de căr
bune se va realiza. însă. într-o bună 
măsură, și pe seama noilor capaci
tăți de producție. în ce stadiu se 
află pregătirile la noile fronturi de 
lucru ?

— Stadiul lucrărilor de pregătire 
este avansat față de prevederile 
planului,' ăvînd pînă acum asigurat 
un pluș de . 511 metri liniari. Noi 
ne-am propus însă realizarea supli
mentară fată de actualele prevederi 
a aproape 900 tone cărbune, ceea ce 
presupune intrarea în producție mai 
devreme și a altor capacități. în
tregul colectiv este hotărît să în- 
timpine cu rezultate cît mai bune 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
sporind continuu producția de căr
bune. în condițiile creșterii susți
nute a productivității muncii.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"
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Un nou volum în colecția „DIN CBNDSREA

SOCIALPOLITICÂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI"

O concepție profund științifică, 
revoluționară privind omul, 
drepturile lui fundamentale

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)
nostru, secretarului său general exis
tenta unui sistem institutional în
chegat de organe și organisme de 
largă cuprindere, exprimind o con
cepție originală, de esență revoluțio
nară, care dau expresie fenomenului 
democrației participative, autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, principiului con
ducerii colective ca . principiu gene
ral al întregului sistem politic ro
mânesc.

Așa cum subliniază secretarul ge
neral al partidului, „finind seamă de 
calitatea nouă pe care o au oamenii 
muncii, partidul a acordat o aten
ție deosebită asigurării condițiilor 
necesare participării maselor, a în
tregului popor, la conducerea vieții 
economice și sociale, a statului so
cialist". Pornind de la adevărul că 
esența democrației socialiste constă 
in asigurarea condițiilor pentru 
„exercitarea de către popor a drep
tului său suveran de a participa — 
atit prin reprezentanții săi, cit și 
în mod nemijlocit — la conducerea 
treburilor țării", în ultimii ani au 
fost create, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o serie de orga
nisme de conducere colectivă, care 
au dus la adîncirea democrației mun
citorești, revoluționare atit in sfera 
producției materiale, cit și în viața 
de stat.
• Volumul „Drepturile omului în lu
mea contemporană" este străbătut de 
un puternic filon de gîndire dialec
tică, novatoare, definindu-se nu 
numai ca o expresie a realităților 
societății românești, dar și ca un 
jalon de largă vocație internaționa
lă în abordarea controversatei, pro
blematici a drepturilor omului.

Definind cu limpezimea, ce-i este 
caracteristică, poziția de principiu a 
României socialiste în acest domeniu, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că „Problema drepturilor 
omului are, într-adevăr, o impor
tanță deosebită în viața internațio
nală, ținind seama de faptul că oa
menii au rolul hotărîtor atit. în pro
ducția materială și spirituală, cit și 
în transformările ce se produc în 
lume". Pe baza propriei sale expe
riențe în realizarea unor reale 
drepturi ' și libertăți democratice, 
România desfășoară o intensă acti
vitate în domeniul cooperării inter

IIN SPIRIT NOU DE MUNCĂ 1N ÎNTREAGA
ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ ÎN AfiROlW

(Urmare din pag. I)
prin folosirea normelor de grîu și 
orz stabilite la semănat, s-a dovedit 
că se poate realiza o densitate ini
țială de 650—700 plante pe metru 

ătrat, ceea ce permite obținerea 
roducțiilor de cereale prevăzute. 

Intrucît în anul viitor se va asigura 
o creștere importantă a cantităților 

• de îngrășăminte chimice, ajungin- 
du-se la 250 kg la hectar, în substan
ță activă, pretutindeni trebuie să se 
asigure administrarea acestora în 
mod științific, în funcție de cerin
țele fiecărui- soi, de starea de a- 
provizionare a terenului și de iriga
rea culturilor.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dezbaterile din cadrul 
consfătuirii au reliefat că agricultu
ra noastră dispune de toate condiții
le pentru a realiza în mod exemplar 
î.nsămîntările din toamna acestui an, 
pentru a se pune bazele unei recolte 
bune în anul viitor. Esențială este 
însă în această privință munca oa
menilor, a mecanizatorilor, Coopera
torilor și specialiștilor, cărora le 
revine datoria de a folosi cit mai 
bine baza tehnică și materială, de a 
realiza lucrările la cel mai înalt 
nivel agrotehnic. „Pentru că — 
sublinia secretarul general al parti
dului — orice mecanizare am avea, 
orice irigații am face, orice sămînță 
am da, omul este acela care hotă
răște recolta ! Și trebuie să facem 
totul ca specialiștii noștri, toți oa
menii muncii din agricultură să-șî 
îndeplinească în cele mai bune con
diții răspunderea mare față de 
popor, față de cauza socialismului, 
a dezvoltării patriei noastre !"
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naționale pentru afirmarea respectu
lui universal al drepturilor omului.

Concepția președintelui României 
despre drepturile omului, în dimen
siunea sa internațională, pornește de 
la ideea că la baza cooperării inter
statale în acest domeniu trebuie așe
zată ferm respectarea strictă a prin
cipiilor fundamentale ale dreptului 
internațional și, în primul rind, a 
suveranității și independenței națio
nale, a egalității depline în drepturi, 
a neamestecului în treburile interne, 
a repudierii forței și amenințării cu 
forța in relațiile dintre state, a so
luționării oricăror probleme litigioa
se exclusiv pe calea tratativelor.

In acest cadru, efortul de cooperare 
in domeniul umanitar al statelor lu
mii trebuie concentrat în direcția 
asigurării dreptului - fundamental al 
fiecărui popor, al fiecărui om la 
viață, la pace, la dezvoltare inde
pendentă. „Se vorbește mult d'espre 
diferite drepturi — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se fac tot felul 
de teorii cu privire la drepturile 
omului, dar se neglijează dreptul 
fundamental al omului, al popoare
lor — dreptul la viață, la libertate, 
la independență. Dacă vorbim de 
drepturile omului, să facem astfel 
încît să se renunțe la armamentul 
nuclear de distrugere a omului, la 
armele de distrugere în masă".

în această perspectivă, cooperarea 
internațională în vederea asigurării 
efective a drepturilor omului trebuie 
să urmărească stricta respectare a 
drepturilor vitale ale fiecărui popor 
— dreptul la existență liberă și in
dependentă, dreptul de a-și alege 
singur calea dezvoltării prezente și 
viitoare, dreptul de a dispune po
trivit interesului propriu de totali
tatea bogățiilor și resurselor națio
nale, dreptul de a avea acces la cur 
ceririle științei și tehnicii mondiale, 
de a participa nestînjenit la circui
tul mondial de valori materiale și 
spirituale. Realizarea efectivă a aces
tor deziderate este posibilă numai în 
condițiile instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
care să permită eradicarea subdez
voltării, a colonialismului și neoco- 
lonialismului, anularea decalajelor 
dintre țările bogate și sărace, făuri
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune, o lume a păcii și destinderii, 
în care să existe toate condițiile ma
teriale' necesare afirmării universale 
a demnității și valorii umane.

Este un merit incontestabil al

Concomitent cu pregătirea și în- 
sămințarea în cele mai bune condiții 
a cerealelor păioase, oamenii muncii 
din agricultură au de efectuat și un 
mare volum de lucrări pentru strin- 
gerea roadelor toamnei. De fapt, 
recoltarea unor culturi — fasolea, 
fio a re a-soare! ui. cartofii, legumele și 
fructele — este in plină desfășurare. 
Intrucît in acest an există condiții 
să se realizeze o producție bună la 
culturile de toamnă, cu cea mai 
mare acuitate se pune acum proble
ma de a se acționa cu toată răspun
derea pentru mobilizarea la cules a 
tuturor locuitorilor de la sate și 
pentru utilizarea la capacitatea ma
ximă a mijloacelor mecanice, astfel 
încît să se asigure pretutindeni, în 
toate unitățile agricole, strîngerea la 
timp și fără pierderi a întregii re
colte și depozitarea acesteia in mod 
corespunzător. Totodată, este nevoie 
să se întreprindă măsuri energice 
pentru a se strînge și depozita gos
podărește toate resursele de furaje, 
spre a se asigura animalelor hrană 
îndestulătoare pe timpul iernii, pînă 
la noua recoltă. Dealtfel, luind în 
calcul mijloacele tehnice și forța de 
muncă de care dispune agricultura, 
în fiecare județ, în fiecare unitate 
agricolă există condiții ca producția 
să fie strînsă intr-un termen redus, 
de cel mult 10 zile la floarea-soare- 
lui, de circa 30 de zile la po
rumb. ca recoltarea fasolei si soiei 
sa se încheie în cîteva zile, iar a 
sfeclei de zahăr — în conformitate 
cu graficele stabilite.

înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
mari ce revin în această perioadă 
oamenilor muncii de pe ogoare im
pune ca și în agricultură să se lu

de Mircea Enescu. In distribuție : 
Ștefan lordache, Virgil Ogășanu, 
Catrinel Dumitrescu, Colea Răutu, 
Mitică Popescu, Cornel Coman, 
Victor Strengaru, Ruxandra Sire- 
teanu, Mihai Mereuță, Boris Pe- 

. troff, Ion Siminle, Luminița
Gheorghiu, Maria Gligor, Candid 
Stoica, Gheorghe Novac, Matei 
Gheorghiu, larlna Demian, Ca
melia Zorlescu

22,15 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru zilele de 5, 6 și 7 septembrie. In 
țară : vremea va fi' în general fru
moasă, în sud-estul tării, cu cerul va- 

noului volum al seriei „Din gîndirea 
social-politică a președintelui Româ
niei — Nicolae Ceaușescu" faptul că 
abordează problema drepturilor omu
lui intr-o asemenea viziune globală, 
multidimensională și realistă, de na
tură să mobilizeze forțele progresis
te de pretutindeni spre soluționarea 
problemelor cardinale jile contempo
raneității, care condiționează în mod 
decisiv afirmarea drepturilor omului 
în lumea de azi. „Consider că da
toria forțelor revoluționare în pro
blema drepturilor omului — sub
liniază secretarul general al partidu
lui nostru — este aceea de a acționa 
cu toată energia pentru soluționarea 
în fapt a cerințelor și drepturilor 
fundamentale ale maselor muncitoa
re, pentru lichidarea oricărei exploa
tări a omului de către om, asigura
rea condițiilor de manifestare liberă 
in creația materială și spirituală a 
tuturor cetățenilor, participarea lor 
neîngrădită la conducerea efectivă a 
societății, afirmarea multilaterală și 
dezvoltarea armonioasă a personali
tății umane".

O meditație activă, concluzii mobi
lizatoare, hotărîrea fermă de a face 
totul pentru propășirea economico- 
socială a patriei, pentru afirmarea și 
înflorirea democrației noastre socia
liste vor fi, desigur, rodul lecturii 
acestei excepționale opere și tot 
atîtea îndemnuri de a urma cu de
votament și pasiune comunistă ma
rele exemplu al secretarului general 
al partidului, exemplul unei strălu
cite vieți de militant revoluționar 
pentru cauza poporului, a României, 
a independenței și suveranității sale, 
a libertății și independenței tuturor 
popoarelor, a colaborării și păcii in
ternaționale.

Partidul nostru, ca organism vital 
al întregii națiuni, a asigurat și asi
gură o demnă condiție fiecărui mem
bru al societății noastre socialiste. 
Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, la cel de-al XIII-lea 
Congres, reprezintă pentru întregul 
nostru popor un eveniment de legi
timă mindrie, garanția fermă a în
deplinirii cu succes a obiectivelor 
mărețe ale înaintării României spre 
comunism, certitudinea respectării 
riguroase a drepturilor și libertăților 
cetățenești în societatea noastră, a 
afirmării și dezvoltării plenare a 
personalității umane.

creze intr-un spirit de mai mare 
exigență și răspundere, intr-un spi
rit comunist, revoluționar. Acestea 
sînt atributele care trebuie să carac
terizeze calitatea muncii mecaniza
torilor, cooperatorilor și a specialiș
tilor, a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură in întreaga campanie a- 
gricolă de toamnă. De bună seamă, 
realizarea acestor sarcini impune, 
totodată, perfecționarea și îmbunătă
țirea întregii activități din agricul
tură, de la minister pină in fiecare 
unitate agricolă, fermele de produc
ție și stațiunile de mecanizare, creș
terea rolului consiliilor de conduce
re din toate unitățile în lbarea ho- 
tărîrilor și realizarea exemplară a 
lucrărilor.

în spiritul sarcinilor și indicațiilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., comite
telor județene de partid și organiza
țiilor de partid de la sate, consilii
lor populare și organelor agricole, 
consiliilor agroindustriale și condu
cerilor unităților agricole le revine 
datoria de înaltă răspundere de a 
organiza temeinic întreaga activita
te din campania agricolă de toam
nă, de a mobiliza puternic pe toți 
lucrătorii din agricultură, pe toți lo
cuitorii satelor pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a însămîn- 
țării Cerealelor păioase, pentru ' re
coltarea la timp și fără pierderi a 
roadelor toamnei, astfel incit, la cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui, oamenii muncii din agricultură 
să se prezinte cu rezultate dintre 
cele mai bune în toate sectoarele de 
activitate.

rlabil și cu ploi izolate. In celelalte 
regiuni, vremea va fi schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. cu intensificări locale de scurtă 
durată, îndeosebi în zonele de munte. 
Temperaturile minime vor oscila între 
8 și 18 grade, iar cele maxime vor în
registra o scădere ușoară în nord-ves- 
tul țării și vor fi cuprinse între 20 și 
30 de grade, izolat mai ridicate in 
-sud-est. Dimineața se va semnala 
ceață locală, îndeosebi in centrul țării 
și la munte. In București : vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii trecătoare. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 13 și 16 grade, iar cele maxime 
între 28 și 31 de grade. Ceață slabă, 
dimineața.

Luni după-amiază. tovarășul 
Gheo-rghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistiu al guvernului, l-a primit pe 
Gao Yangwen, ministrul industriei 
cărbunelui din R.P. Chineză, care 
face o vizită în tara noastră.

în cadrul' întrevederii au fost e- 
videntiate cu satisfacție bunele re
lații care se dezvoltă între cele două 
țări în sectorul minier. în alte sec
toare de activitate, pe baze reciproc 
avantajoase. A fost exprimată do
rința ca. în spiritul înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel, să se 
acționeze în continuare pentru a- 
profundarea si diversificarea colabo
rării economice bilaterale. în dome
nii de interes comun.

Programul expoziției „Dezvoltarea 
economică și socială a României66

Expoziția „Dezvoltarea economică și socială a României", 
organizată în cinstea aniversării a patru decenii de la revoluția 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă, în pavilioanele Complexului expozițional din Piața Scîn- 
teii din București, este deschisă în continuare, la cererea a 
numeroase colective de oameni ai muncii, și poate fi vizitată 
zilnic, între orele 10-20.

s Concursul cîntecului muncitoresc, 
patriotic și revoluționar

Consiliul Central al U.G.S.R., 
Consiliul Culturii si Educației So
cialiste. Comitetul Central al 
U.T.C.. Uniunea compozitorilor si 
muzicologilor și Radioteleviziunea 
română organizează Concursul 
cîntecului muncitoresc, patriotic si 
revoluționar.

Pentru concurs se vor prezenta 
lucrări de creație muzicală pentru 
cor mixt, cor pe voci egale și gru
puri vocale, piese solistice cu a- 
companiament si cintece de muzi
că ușoară care ilustrează mărețe
le realizări obținute de poporul 
nostru în cei 40 de ani de la eli
berare. entuziasmul si hotărîrea cu 
care oamenii muncii — mineri, pe
troliști. constructori de mașini, chi- 
miști. lucrători din industria ușoa
ră. din agricultură — înfăptuiesc

Popasuri turistice în
Numeroasele unități turistice și 

de alimentație publică din județul 
Maramureș se bucură de o mare 
afluență de vizitatori dornici să 
cunoască această interesantă zonă 
a tării.

La 25 kilometri de Baia Mare, pe 
drumul național spre Sighetu Mar- 
mației, pe muntele Gutii, la 1 000 
metri altitudine, in apropierea fîn- 
tinii lui Pintea, se află Cabana 
Pintea Viteazul (restaurant, bar de 
zi. locuri de cazare in han si te
ren pentru amplasarea de corturi).

în centrul orașului Tirgu Lăpuș. 
hotelul „Lăpușul" are 70 locuri de 
cazare, restaurant și bar de zi. în

Informații sportive
„Turul ciclist al României"

TG. JIU 3. — De la trimisul A- 
gerpres, Lucian- Oprea : Luni di
mineață. „Turul ciclist al României" 
a continuat cu etapa a 2-a, plutonul 
avind de străbătut 110 km. între 
Rm. Vilcea și Tg. Jiu. A fost din 
nou o etapă animată, cu o bună me
die orară (42 km).

Iată clasamentul etapei a 2-a : 1. 
Nicolae Aldulea (Metalul Plopeni) — 
21143’12”, ,2. Giorgios Lukopoulos
(Grecia), 3. Constantin Cărutașu 
(România), 4. Mircea Romașcanu 
(România) — același timp, 5. Cornel 
Nicolae (Dinamo) — la 2’11”.

Du.pă-amiază s-a disputat etapa a 
3-a contracronometru individual, pe 
distanța de 18,4 km. Primul s-a cla
sat Mircea Romașcanu (România) — 
în 25’29”, urmat de Kanelos Ka- 
nelopoulos (Grecia) — 25’36”, Va
lentin Constantinescu (România) — 
25’40”, Ludovic Covaci (Dinamo) — 
25’55”, Costică Paraschiv (România)
— 25’59” și Olimpiu Celea (Steaua)
— 26’04”.

După 3 etape, purtător al tricoului 
galben se menține Valentin Con
stantinescu, urmat de Mircea Ro
mașcanu — la 55”, Constantin Căru
tașu — la 1’, Cornel Nicolae (Di
namo) -r la 1’01”, Giorgios «Lu- 
kopoulos (Grecia) — la 2’36” și 
Ovidiu Mitran (Voința București) — 
la 2’41”.

Astăzi se desfășoară etapa a 4-a : 
Tg. Jiu—Deva (146 km).

La întrevedere a participat Ion 
Lăzărescu. ministrul minelor.

A fost de fată Li Zewang, amba
sadorul R.P. Chineze la București.★

Luni a sosit la Oradea Ansam
blul artistic al Armatei populare 
ungare. Cunoscutul colectiv artistic 
maghiar, distins recent, cu prilejul 
aniversării a 35 de ani de la în
ființare. cu Ordinul ..Steagul Roșu", 
va întreprinde un turneu in tara 
noastră în perioada 3—12 septem
brie.

Artiștii maghiari vor susține spec
tacole la Oradea. Constanta. Man
galia. Medgidia. Mamaia. Ploiești și 
București.

măregta operă de construcție a so
cialismului în tara noastră. La 
concurs pot participa creatori pro
fesioniști si amatori cu una sau 
mai multe lucrări, nedifuzate an
terior si neprezentate la con
cursuri. Lucrările vor fi trimise pe 
adresa Ansamblului artistic ..Rap
sodia Română" al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. str. Blănarj nr. 
21. sector 3. București, pină lâ data 
de 15 septembrie 1984. purtind 
mențiunea „Pentru Concursul cîn
tecului muncitoresc, patriotic si re
voluționar".

Pentru cele mai bune creații se 
vor acorda premii ale Consiliului 
Central al U.G.S.R. si Uniunii 
compozitorilor si muzicologilor.

(Agerpres)

județul Maramureș
pădurea Lăpușel, la 12 kilometri 
de Baia Mare, cabana „Două veve
rițe" este un plăcut și îmbietor loc 
de popas. în stațiunea Ocna Șu- 
gatag, hotelul „Șugatag" are 80 de 
locuri de cazare în camere de ca
tegoria I și un restaurant. Caba
nele „Păstrăvul“-Firiza (lingă la
cul de acumulare). „Poienile de 
sub munte" (la 35 km de Vișeul de 
Sus) și „Stejarul" (lingă localita
tea Finteușul Mic) dispun de res
taurante și posibilități optime de 
cazare in această incintătoare zonă 
turistidă.

în fotografie : hotelul „Lăpușul" 
din județul Maramureș.

FOTBAL. Mîine, 5 septembrie, va 
avea loc a doua etapă a campiona
tului diviziei A la fotbal, după ur
mătorul program : Sportul studen
țesc — Politehnica Iași, F.C. Argeș 
— F.C.M. Brașov. Rapid — Jiul Pe
troșani, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 
Bihor. Chimia Rm. Vilcea — Steaua, 
F.C. Baia Mare — Universitatea Cra
iova. F.C. Olt — Dinamo, Corvinul 
Hunedoara — Politehnica Timișoara 
și S.C. Bacău — Gloria Buzău.

BASCHET. în localitatea belgiană 
Esneux se desfășoară turneul de ca
lificare pentru campionatul euro
pean feminin de baschet, la care 
participă si selecționata României. în 
primele două meciuri disputate, bas
chetbalistele românce au învins cu 
scorul de 75—52 (40—36), echipa An
gliei și au cîștigat cu 67—59 (34—30) 
în fata formației Belgiei.

HANDBAL. Competiția interna
țională feminină de handbal desfă
șurată in localitatea iugoslavă Varaz- 
din s-a încheiat cu succesul echi
pei Chimistul Rm. Vilcea. învingă
toare cu scorul de 33—31 (18—14) in 
finala disputată in compania cam
pioanei Cehoslovaciei, formația ZKL 
Preșov.

în finala turneului internațional 
masculin de handbal de la Doboj (Iu-» 
goslavia), echipa Ț.S.K.A. Moscova a 
întrecut cu scorul de 31—27 (16—15) 
formația Steaua București.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE .

R. P. D. COREEANĂ

Timpul împlinirilor in 
„țara dimineților liniștite"
O călătorie prin Republica Popu

lară Democrată Coreeană impre
sionează in mod deosebit prin spe
cificul reliefului, dar mai ales prin 
mărețele realizări obținute in anii 
socialismului. Pe o distanță de pes
te două sute de kilometri dintre 
Phenian și Kesan am admirat in 
prag de toamnă, colinele împodo
bite cu plantații de pomi și vie, 
întinse timpii cultivate cu cereale, 
legume și plante tehnice.

Oamenii cu care am discutat în 
popasurile pe care le-am făcut 
ne-au vorbit cu mindrie de rezul
tatele bune pe care le obțin, dar și 
de. eforturile depuse pentru punerea 
în valoare a unor ‘terenuri- mult 
vitregite de natură de-a lungul 
veacurilor. Am poposit un timp la 
ferma cooperatistă Migok din mar
ginea orașului Sariwon, aflată la 
distanță de numai șaptezeci și trei 
de kilometri de Phenian. Aici, cul
tura de bază este orezul, care se 
seamănă pe 800 de hectare. Se mai 
cultivă 180 de hectare cu legume, 
varză, morcovi, roșii, ardei. în ul
timii ani, a fost înființată o fru
moasă plantație de meri pe 80 de 
hectare, pe o colină pietroasă. în
treaga suprafață este irigată și me
canizată, ferma avind 52 de trac
toare și 150 de mecanizatori și trac
toriști. Cooperatorii evocă cu emo
ție numeroasele vizite pe care le-a 
făcut in această 
unitate, ca și in 
zeci și zeci de 
alte cooperative, 
in fabrici și uzi
ne, tovarășul Kim 
Ir Sen, conducă
torul partidului și 
statului, care, prin prețioasele indi
cații pe care le-a dat, prin îndem
nurile sale, a insuflat oamenilor 
pasiune și curaj in depășirea difi
cultăților, în perfecționarea muncii, 
pentru dobindirea unor rezultate 
mereu mai bune.

Cooperatorii iși amintesc de dru
mul dificil pe care l-au avut de 
străbătut. Au început munca în 
cooperativă in anul 1954 cu două
zeci de familii și zece hectare de 
pămint. Cind se topea zăpada și ve
neau ploile, întreaga suprafață era 
inundată și oamenii se mutau in 
grabă pe dealuri. Terenul era aco
perit de mlaștini și numai pe anu
mite grinduri se putea cultiva orez. 
De legume și fructe nici nu putea 
fi vorba. Oamenii nu aveau nici apă. 
de băut. Casele erau din pămint și 
acoperite cu paie de orez.

O primă problemă ce trebuia 
rezolvată era aceea a aprovizionă
rii cu apă potabilă. La o distanță 
de douăzeci de kilometri exista un 
lac cu apă cristalină. S-a săpat un 
canal, s-au îngropat conducte și a- 
cum oamenii au apă bună și curată.. 
După ce au. fost terminate lucrările 
de desecare s-a trecut la amelio
rarea solului. Efortul uman și 
material a fost și este răsplătit cu 
dăruire de recoltele mari ce se ob
țin acum. Dacă înainte se obținea 
in medie o tonă de cereale pe un 
hectar de teren, in prezent s-a 
ajuns la nouă tone și sint încă 
rezerve de sporire a producției 
odată cu definitivarea lucrărilor de 
hidroameliorații. Pe frumoasele 

■ coline unde au fost plantați pomi 
era numai piatră. A fost scoasă 
piatra din care au fost construite 
temeliile caselor și s-a adus pămint 
pentru ca pomii să aibă unde să-și 
infigă rădăcinile, producind acum 
din belșug fructe aromate și gus
toase.

Odată cu rezolvarea problemelor 
agricole de care depinde bună
starea oamenilor au fost soluționate 
și o seamă de probleme social-cul- 
turale. In zonă există acum o fa
cultate cu profil agricol, iar uni
tatea are ingineri și • tehnicieni 
bine pregătiți.' S-a construit o 
frumoasă și impunătoare casă de 
cultură cu o sală de studii 
tehnice și științifice. In acest fel, 
toți cooperatorii au posibilitatea să 
frecventeze cursurile pentru îmbo
gățirea cunoștințelor. Fiecare din 
cele paisprezece brigăzi de produc
ție are acum creșă și grădiniță de 
copii.

Secretarul de partid 'din unitatea 
agricolă. Ri Ciun Ian, păstrează și 
acum ca amintire ranița cu care s-a 
întors in spate din armată după 
terminarea războiului. Ca el au ve
nit mulți alții. Cind au poposit pe 

însemnări de călătorie

Imagine din orașul Phenian îmbogățit cu noi și moderne edificii 
social-edilitare

aceste meleaguri natale, totul era o 
ruină. In locul fostelor sate răzle
țe, s-au construit două centre ru
rale moderne, dotate cu lumină, 
apă, canalizare.

Președinta fermei cooperatiste, o 
femeie cu multă experiență in gos
podărirea averii obștești și organi
zarea muncii, Erou al Muncii 
Socialiste, a ținut să precizeze că 
multor membri cooperatori mai in 
virstă, care au cunoscut acele vre
muri grele tind de pe aceleași te
renuri nu se obținea mai nimic, 
parcă nu le vine să creadă că se 
obțin asemenea producții de cerea
le, de legume și fructe, că tot ce 
s-a realizat aici este rodul doar al 
citorva decenii.

Aceeași perseverență și pasiune 
de a lucra cu dibăcie și răbdare 
pământul pentru a-l face să rodeas
că din abundență am intilnit în 
toate unitățile agricole pe care 
le-am vizitat. Pretutindeni, oamenii 
ne-au vorbit despre intensele pre
ocupări ale partidului și statului 
de a-i ajuta să rezolve mai‘repede 
și mai bine problemele de care 
depinde progresul continuu al sa
telor. Există grăitoare mărturii ale 
acestei statornice preocupări a 
partidului. în prezent, aproape în
treaga suprafață agricolă a țării este 
mecanizată și irigată. în perioada 
de după proclamarea R. P. D. Co

reene, producția 
de cereale a cres
cut de cinci 
ori. Producția de 
fructe, aproape i- 
nexistentă in 1946, 
a ajuns acum la 
800 000 de tone 

pe an. Fiecare fermă cooperatistă 
dispune acum de numărul corespun
zător de tehnicieni și specialiști. In 
întreaga țară există peste 1,2 mi
lioane tehnicieni și specialiști, care 
iși aduc o contribuție de seamă la 
punerea in circuitul agricol a unor 
însemnate suprafețe de teren și 
implicit la sporirea recoltelor. Sa
tele dispun acum de peste 10 000 
de școli elementare și de meserii.

Pe măsură ce te apropii de orașe 
se zăresc, inălțindu-se in zare, co
șurile fabricilor și uzinelor pe pun 
in valoare marile bogății ale țării, 
asigurînd mașini și utilaje, produse 
chimice și alimentare pentru nevoi
le economiei naționale, ale oame
nilor și ale exportului. La Nam- 
Hin a fost construit un puternic Și 
modern centru al industriei chimice, 
care valorifică cu bună eficiență 
calcarul și cărbunele brun. La Ke
san, odinioară centru comercial, 
care a dobândit în anii socialismu
lui'statui de județ, s-a dezvoltat o 
puternică bază a industriei alimen
tare. Tot aici se prelucrează re
numita „plantă a vieții", cultivată 
intr-o zohă~ din.'apropiere.

Dealtfel, la Comitetul de Stat al 
Planificării din Phenian ne-au fost 
aduse la cunoștință cîteva date 
privind industrializarea țării. In 
perioada industrializării, incepînd 
din 1957, ritmul de creștere a pro
ducției’în acest sector a fost de 19 
la sută pe an. S-au electrificat 
peste 1 400 km de linie ferată. Față 
de anul 1946, pînă în 1982 produc
ția de cărbune a crescut de 53 de 
ori, cea de ciment de 110 ori, pro
ducția de oțel a ajuns de la 40 000 
tone în 1946 la 5,9 milioane tone 
în 1982, cea a îngrășămintelor chi
mice a sporit de 29 de ori, a țesă
turilor de la 2 la 7 milioane metri 
pătrați.

Se obțin realizări însemnate în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al VI-lea Congres al partidului, 
care a stabilit noi obiective impor
tante privind creșterea avuției na
ționale. Unul din aceste obiective 
constă în creșterea producției de 
metale neferoase la un milion cinci 
sute de mii de tone.

La orașe șl la sate se depun în
semnate eforturi pentru a realiza 
pină în anul 1988 toate cele 10 
obiective stabilite de congres, ceea 
ce va spori substanțial avuția na
țională și va asigura creșterea ni
velului de trai al poporului.

Faptele stau mărturie că, în 
preajma celei de-a 36-a aniversări 
a proclamării R.P.D. Coreene, în 
„țara' dimineților liniștite" se face 
puternic simțit timpul împlinirilor 
socialiste.

Florea CEAUȘESCU

teatre
© Teatrul National (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița —• 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema) : 
Constelația Boema — 19,30; (gră
dina Cărăbuș) : Minispectacol de di
vertisment și film — 19,30.
• Ansamblul ,,Rapsodia Română44

(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, la 
școala generală 101 — Popești-Leor- 
deni) : Tîndală...cloșcă — 19.

cinema
© Surorile : FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Steaua dimineții. Spectacol de gală 
(„Zilele filmului coreean44) ; STUDIO 
(59 53 15) — 19.
© Emisia continuă : VICTORIA

(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Cantemir : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Probă de microfon : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30.
® Nemuritorii : UNION (13 49 04) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Runda 6 : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,45; 20.
© Scopul și mijloacele : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Salutări de Ia Agigea : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Ca-n filme : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30.
© Undeva, cîndva : SALA MARE A 

PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Acțiunea „Autobuzul44 ; FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Brigada diverse în alertă ; PRO
GRESUL (23 94 10).— 15,30; 17,30;
19,30.
© Trandafirul sărat : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Păianjenul de apă — 9; 11; 13,
Duelul — 15; 17; 19, DOINA (16 35 38) 
© Lovitură fulgerătoare : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17.15; 19,30.
© Agonia : SCALA (11 03 72) — 9; 12; 
16; 19.

© Detașament cu misiune specială : 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20.
© Nava aeriană : VIITORUL (10 67 40) 
—15,30; 17,30; 19,30.
© Prindeți și neutralizați î MIORIȚA 
(14 27 14) —9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Arma misterioasă : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Călărețul fără cap : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
© Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) —9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Compania a 7-a sub clar de lună : 
CAPITOL (16 29 17) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 19,45, la grădină — 20,30, 
© Căpitanul răzbunării i BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

© Afacerea Pigot : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Martorul știe mai mult : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45 ; 19,45, la grădină — 20,30.
© Marfă furată : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Lupii mărilor : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,15;
© Omul și fiara : DACIA (50 35 94) — 
9; 12; 16; 19.
© Campionul : PACEA (60 30 85) —
15,30; 19.
• I se spunea buldozerul : MELO

DIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Superman : GLORIA (47 46 75) —
9; 12; 15; 18, la grădină — 20,15.
© Cobra se întoarce : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină —
20,30.
0 Cineva ca tine ; FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
© Camionul de cursă lungă : GRĂ
DINA LIRA (31 71 71) — 20,30.
0 Rocky II : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
© Salamandra : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20,30.
© Gară pentru doi ; PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,30.
© Clinele : GRĂDINA TOMIS (21 49 46)
— 20,30.
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La Beijing a avut loc o manifestare festivă cu prilejul apariției 
volumului al IV-lea din ciclul

LEIPZIG - R.D. GERMANĂ
Pavilionul țârii noastre vizitat de tovarășul Erich Honecker

Răspunsurile tovarășului K. Cernenko
la întrebări ale ziarului „Pravda"

„CEAUȘESCU - OPERE ALESE"

■ Duminică s-a deschis ediția de 
toamnă a Tirgului internațional de 
la Leipzig, la care Republica Socia
listă România este prezentă pentru 
a 32-a oară.

Pavilionul românesc de industrie 
chimică a fost vizitat de tovarășii 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic- al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri, Gunter Mittag, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Joachim 
Herrmann, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Werner Krolikowsky,' membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.,

prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, de alți membri ai conduce
rii de partid și de stat din R.D. Ger
mană.

Oaspeții au fost intimpinafi de 
Gheorghe Caranfil, ambasadorul ță
rii noastre in R.D.G.

Tovarășul Erich Honecker a adre
sat urări de noi succese in dezvol
tarea, in continuare, a industriei ro
mânești, in amplificarea și adincirea 
conlucrării pe multiple planuri din
tre țările și popoarele noastre, expri
mând, de asemenea, aprecieri la 
adresa producției chimice românești 
și a bunei colaborări in acest dome
niu intre România și R.D. Ger
mană.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Răs- 
punzind unor întrebări ale ziarului 
„Pravda",. Konstantin Cernenko, se
cretar general al C.C. al .P.C. U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a declarat — 
referindu-se la orientări ale politicii 
externe a S.U1A. — că „lumea s-a 
schimbat radical, problemele ei nu 
se rezolvă prin forță" și ,,nu-ți poți 
întări propria securitate in detri
mentul securității altora".

„Sintem convinși că situațiile con- 
flictuale pot și trebuie să fie regle
mentate numai pe cale pașnică, ți- 
nindu-se pe deplin seama .de inte
resele celor afectați direct de a- 
ceasta, călăuziți de marile scopuri 
ale întăririi securității internațio
nale" — a arătat K. Cernenko, sub
liniind că „este necesară trecerea

la o politică a realismului, a rațiu
nii, la o politică de conlucrare con
structivă in soluționarea sarcinilor 
aflate in fața omenirii".

Referindu-se la problema dialo
gului sovieto-american, K. Cernen
ko. a menționat : „întotdeauna ne-am 
pronunțat pentru convorbiri seri
oase și concrete. De pe aceste po
ziții abordăm noi căutarea de so
luții la problemele existente cu 
actuala Administrație a S.U.A.", mai 
ales că „astăzi s-au acumulat multe 
probleme care trebuie examinate și 
soluționate". „Vreau să reafirm cu 
toată claritatea dorința noastră de 
dialog, de convorbiri cinstite și se
rioase, îndreptate spre realizarea 
unor înțelegeri care să țină seama 
de interesele securității tuturor ță
rilor și popoarelor".

BEIJING 3 (Agerpres). — La Ambasada României din 
Beijing a avut loc o manifestare festivă prilejuită de 
apariția in limba chineză și lansarea celui de-al IV-lea 
volum din ciclul „Ceaușescu — Opere alese".

Volumul, recent apărut 
In „Editura Poporului", 
principala editură poli
tică din R.P. Chineză, a 
fost înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, de că
tre tovarășul Li Xiannian, 
membru al Comitetului 
Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Re
publicii Populare Chine
ze, cu ocazia vizitei de 
stat efectuate la Bucu
rești și a participării sale, 
în fruntea unei delegații 
de partid și. de stat, la 
festivitățile prilejuite de 
cea de-a 40-a aniversare 
a victoriei revoluției de 
eliberare socială si națio
nală, antifascistă si an- 
tii imperialistă din Româ
nia.

în cadrul manifestării 
de la Beijing s-a trans
mis pentru a fi pre
dat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un exemplar al 
acestui volum, cu dedi
cație din partea tovară
șului Hu Yaobang, secre
tar general al Comitetu
lui Central al P.C. Chi
nez.

Noul volum apărut în 
China cuprinde cuvîntări 
ale secretarului general 
al'partidului la importan
te consfătuiri naționale 
pe probleme economice, 
ideologice, politico-educa
tive din perioada ■ 1981— 
1983, începînd cu aniver
sarea a 60 de ani de la 
crearea P.C.R., pină la 
sărbătorirea a 65 de ani 
de la actul Marii Uniri 
din 1 Decembrie 1918. Sint 
incluse, de asemenea,

cuvînt.ările președintelui 
României rostite cu pri
lejul vizitei oficiale de

Hu Yaobang. din mai 
1983.

La manifestarea festivă 
au luat parte tovarășii 
Wang Zhen. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, rectorul Șco
lii centrale de partid, 
Deng Liqun, membru al

prietenie efectuate în 
R.P. Chineză, in aprilie 
1982, precum și in timpul 
vizitei oficiale de priete
nie iii tara noastră a se
cretarului general al C.C. 
al P.C. Chinez, tovarășul

Secretariatului C.C. al 
P.C.C., Lu Zhixian, ad
junct al ministrului cultu
rii, Li Shuzheng, adjunct 
al șefului Secției pentru 
relații externe a C.C. 
al P.C.C., reprezentanți

ai Ministerului Afacerilor 
Externe, membri ai con
ducerii unor publicații 
centrale, ziariști.

Luînd cuvîntul, tovară
șul Wang Zhen a relevat 
că apariția noului volum 
„Ceaușescu — Opere «ale
se" în limba chineză con
stituie un important mo
ment politic in istoria re
lațiilor bilaterale și, tot
odată, un eveniment cu 
largi ecouri pentru miș
carea muncitorească mon
dială. Prin bogatul conți
nut de idei, volumul edi
tat acum in China oferă 
largi posibilități comu
niștilor chinezi, tuturor 
cititorilor din China de a 
cunoaște gîndirea revolu
ționară, profund creatoa
re a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Lucrările teoretice ale 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu — a arătat în 
cuvîntul său tovarășul 
Lu Zhixian — reflectă 
lupta glorioasă a eroicu
lui popor român, repre
zentind. în același timp, 
sinteza strălucită a expe
rienței bogate a P.C.R., 
o puternică armă teore
tică' a comuniștilor din 
lumea întreagă. Citind 
opera tovarășului Nicolae 
Ceausescu, poporul chi
nez va cunoaște si mai 
în profunzime realizările 
grandioase obținute de 
poporul român in edifi
carea socialistă a patriei.

Ambasadorul României 
la Beijing. Angelo Micu- 
lescu, a relevat, la rîn- 
dul său, semnificația de
osebită a apariției în 
China a noului volum 
din opera tovarășului 
Nicolae Ceausescu.

Participantii la mani
festare au vizitat apoi 
o expoziție de carte ro
mânească cuprinzînd ope
rele teoretice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu.^

Reuniune consacrată intensificării cooperării 
economice între țările în curs de dezvoltare
BOGOTA 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Columbiei, Belisario Be- 
tancour Cuartas, a inaugurat, luni, la 
Cartagena, lucrările celei de-a treia 
reuniuni a Comitetului de coordona
te al „Grupului celor 77“ asupra coo
perării economice intre țările in 
curs de dezvoltare. Pe agenda dezba
terilor se află probleme privind ex
tinderea și intensificarea relațiilor de 
cooperare Sud-Sud, prioritățile și 
modalitățile de acțiune viitoare pen
tru depășirea dificultăților cu care

se confruntă economiile naționale ale 
statelor „lumii a treia", ca urmare a 
crizei mondiale.

Participanții vor examina, totoda
tă, proiectul cu privire la crearea 
așa-numitei „Bănci a Sudului", orga
nism financiar al țărilor în curs de 
dezvoltare, ale cărui principale 
obiective sint sprijinirea programe
lor economice din statele membre ale 
„Grupului celor 77", promovarea 
cooperării lor reciproc avantajoase.

R.F.G.: Pentru eliminarea 
rachetelor nucleare 

staționate în Europa
Președintele fracțiunii parlamen

tare a Partidului Social-Democrat 
din R. F. Germania, Hans-Jochen 
Vogel, a declarat că de pe pămîntul 
german nu trebuie să mai izbuc
nească niciodată un război. El și-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
„escalada dintre Est și Vest în do
meniul staționării de rachete nu
cleare". P.S.D. se pronunță pentru 
eliminarea tuturor rachetelor atomi
ce staționate in Europa.

KARACHI - PAKISTAN
Pavilionul țării noastre vizitat de președintele 

Mohammad Zia-ul Haq
■ La Karachi, in prezența pre

ședintelui Republicii Islamice Pakis
tan, generalul Mohammad Zia-ul 
Haq, au avut loc festivitățile prile
juite de deschiderea Tirgului Co
mercial Internațional al Pakistanu
lui. Țara noastră este prezentă la 
această manifestare cu un stand care 
cuprinde o gamă largă de produse 
ale industriei constructoare de 
mașini.

Vizitind standul românesc, pre
ședintele Pakistanului a apreciat in 
mod deosebit participarea României, 
calitatea și complexitatea expona
telor.

Atenția numerosului public și a 
oamenilor de afaceri este reținută de 
autobasculanta de 27 tone, de noile 
tipuri de tractoare, specialiștii inte- 
resindu-se de performanțele tehnice 
ale acestor produse realizate de in
dustria românească.

SALONIC - GRECIA
S3 In prezența primului ministru 

al Greciei, Andreas Papandreu, a 
avut loc deschiderea oficială a celei 
de-a 49-a ediții a Tirgului interna
țional de la Salonic. La inaugurare 
au participat membri ai guvernului, 
personalități ale vieții economice 
elene, membri ai corpului diploma
tic, reprezentanți ai diferitelor fir

me participante, precum și un nu
meros public.

Standurile României — care parti
cipă pentru a 29-a oară la această 
importantă manifestare expozițio- 
nală internațională — au fost vizita
te de personalități oficiale elene, in 
frunte cu Agamemnon Koutsogior- 
gas, ministrul de interne al Greciei. 

(Agerpres)

Sprijin mișcărilor de eliberare din sudul Africii
DAR ES SALAAM 3 (Agerpres). 

Cea de-a 42-a sesiune a Comitetului 
de eliberare al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Dar es Salaam, a 
adoptat o serie de rezoluții in 
sprijinul luptei de eliberare in Afri
ca australă.

„Rezoluția asupra Namibiei" re
afirmă necesitatea sporirii eforturi
lor la scară internațională pentru 
extinderea asistenței acordate Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) în vederea inten
sificării luptei pentru eliberarea și 
declararea independenței Namibiei. 
Rezoluția reafirmă responsabilitatea 
legală a Națiunilor Unite asupra 
Namibiei pină la dobîndirea unei

adevărate independențe a acestui te
ritoriu, aflat sub ocupația ilegală a 
regimului minoritar rasist de la Pre
toria — și, in primul rind, responsa
bilitatea Consiliului de Securitate in 
vederea asigurării aplicării rezolu
ției 435.

în „Rezoluția asupra Africii de 
Sud", comitetul subliniază că ulti
mele manevre constituționale ale re
gimului rasist de la Pretoria vizează, 
de fapt, adincirea politicii de apart
heid și menținerea în continuare la 
putere a minorității albe in R.S.A. 
Documentul cheamă, de asemenea, 
toate țările membre ale O.U.A, să 
acorde o asistență sporită statelor din 
„prima linie" în vederea întăririi ca
pacității lor de 'apărare împotriva 
acțiunilor agresive ale R.S.A;;

În Libia și Maroc a fost aprobat Tratatul privind 
instituirea unei uniuni arabo-aîricane

TRIPOLI. — Congresul General 
Popular al Jamahiriei Arabe Libiene
— instanța politică supremă a țării
— a aprobat, in unanimitate, trata
tul care instituie o uniune arabo- 
africană între Maroc și -Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
informează agenția JANA, citată 
de agențiile internaționale de presă.

RABAT. — Un referendum națio
nal s-a desfășurat in Maroc asupra

tratatului care instituie o uniune 
arabo-africană cu Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, semnat, 
la 13 august, la Oujda.

După cum informează agenția, ma
rocană de presă, M.A.P., 7 490 514 
persoane, reprezentind 99,97 la sută 
din totalul participanților la refe
rendum, au aprobat tratatul. Parti
ciparea corpului electoral la această 
consultare a fost de 97,04 la sută.

(Agerpres)

Mexicul se pronunță pentru instaurarea unui climat 
de pace și colaborare în America Centrală

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
— Președintele Mexicului, Miguel de 

,Ia Madrid Hurtado, in mesajul anu
al adresat în plenul Congresului Na
țional (parlamentul), a precizat că 
țara sa va continua să depună efor
turi susținute, in cadrul „Grupului 
de la Contadora", pentru instaurarea 
în America Centrală a unui climat 
de pace, încredere și colaborare. El 
a evidențiat că soluționarea crizei 
din regiune depinde de voința poli
tică a țărilor centroamericane și a 
subliniat că o pace durabilă in zonă 
trebuie să se bazeze pe respectarea 
strictă a dreptului la autodetermi
nare al popoarelor, a principiului

neamestecului în treburile interne 
ale altor state.

Președintele mexican a arătat, tot
odată; că actuala cursă a înarmări
lor și conflictele regionale creează 
riscul unui război distrugător, ame
nință pacea tuturor națiunilor lumii.

Evidențiind relația organică dintre 
realizarea dezarmării și progresul 
tuturor țărilor, in special al celor 
în curs de dezvoltare, președintele 
Mexicului a subliniat că înghețarea 
și, apoi,. eliminarea arsenalelor nu
cleare vor contribui la depășirea cri
zei "din economia mondială, la ex
tinderea cooperării internaționale, in 
interesul tuturor statelor și . popoa
relor lumii.

Conferința anuală a Congresului Sindicatelor Britanice
LONDRA 3 (Agerpres). — Aproxi

mativ 1 200 de delegați, reprezentind 
80 de uniuni sindicale, s-au reunit, 
luni, la Brighton, in cadrul conferin
ței anuale a Congresului Sindicate
lor Britanice (T.U.C.), care numără 
peste 10 milioane de membri. Prima 
dintre măsurile importante asupra 
căreia participanții la dezbateri tre
buie să se pronunțe este legată de 
solidaritatea și sprijinul acordat miș
cării greviste a minerilor, inițiată în 
urmă cu 26 de săptămîni, pentru 
apărarea locurilor lor de muncă. Vi
nerea trecută, Consiliul General al 
T.U.C. a recomandat respectarea, de 
către toate uniunile sindicale, a mă
surilor adoptate de mineri pentru a 
asigura eficiența acțiunii lor. cum ar 
fi pichetele instalate la minele de 
cărbune.

în sprijinul1 acțiunii revendicative 
a acestei categorii profesionale, mai 
multe mii. de persoane au participat, 
luni, la Brighton, la o demonstrație 
de solidaritate, organizată in apro
pierea sălii în care se desfășoară lu
crările conferinței.

Ordinea de zi a lucrărilor confe
rinței anuale a T.U.C., care vor dura 
o săptămină. cuprinde, de asemenea, 
analizarea diferitelor aspecte ale ac
tivității Congresului Sindicatelor 
Britanice, in condițiile actualei situa
ții economice și sociale din țară — 
caracterizată, între altele, de agrava
rea problemei șomajului — și ale 
măsurilor restrictive adoptate de 
guvernul conservator în privința pre
rogativelor reale ale organizațiilor 
sindicale.

Continuă greva din minele de cărbune
Luni, greva generală a lucrători

lor din minele de cărbune ale Ma
rii Britanii a intrat in cea de-a 26-a 
săptămină. iar greva de solidaritate 
cu minerii, declarată de docheri — 
se află in a 11-a zi.

Ministrul. energiei. Peter Walker, 
într-uh'discurs rostit la Manchester, 
a făcut o tentativă „pentru solutio.- 
narba conflictului de muncă și spre 
a preveni extinderea mișcării gre
viste in alte sectoare ale industriei", 
transmite agenția Associated Press. 
El s-a pronunțat pentru „negocieri 
imediate" si a declarat că guvernul 
ar fi dispus să facă investiții pen
tru ca Marea Britanie să devină

„tara cu cea mai mare producție de 
cărbune" din Europa occidentală.

Observatorii constată că discursul 
ministrului conservator a 1'ost rostit 
în ajunul deschiderii conferinței a- 
nuale a Congresului Sindicatelor Bri
tanice (,T.U.C,). Organele de condu
cere ale T.U.C. au adoptat, după 
cum se. știe. „o. rezoluție de sprijin 
fată de mișcarea grevistă a mine
rilor. Se apreciază că discursul mi
nistrului energiei ar avea drept scop 
influențarea deciziei, conferinței 
T.U.C. în ceea ce privește forma pe 
care trebuie să.o ia solidaritatea cu 
minerii aflati în grevă pentru apă
rarea locurilor de muncă.

S.U.A.

A început campania electorală pentru alegerile prezidențiale

_________________ _______________ _____________________ ;______________________ .

(DIN ACTUALITATEA POLITICA)

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Candidații la funcția prezidențială 
din Statele Unite, actualul președinte 
Ronald Reagan (Partidul Republi
can). și fostul vicepreședinte Walter 
Mondale (Partidul Democrat), au 
început, oficial, luni, campania in 
vederea confruntării electorale de la 
6 noiembrie. Președintele Reagan a 
participat la o manifestare organi
zată la Orange County. în California, 
in timp ce Walter Mondale. însoțit

de candidata la funcția de vicepre
ședinte, Geraldine Ferraro, au fost 
prezenți. la New York, la o de
monstrație organizată de centrala 
sindicală A.F.L.-C.I.O.

Cei doi candidați vor lua parte la 
o serie de mitinguri electorale ce se 
vor desfășura pe întregul, teritoriu 
al S.U.A., prezențîndu-și programele 
electoral și de guvernare.

Campania electorală va dura 64 de 
zile.

A

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

„Reforma constituțională '
— o stratagemă eșuată

VIOLENTE CIOCNIRI CU PRILEJUL RECENTELOR „ALEGERI"

Remaniere a guvernului austriac

Cunoscută de multă vreme ca un 
bastion al politicii de apartheid și 
discriminare rasială, in care popu
lația majoritară este lipsită de cele 
mai elementare drepturi, Republica 
Sud-Africană a fost în ultimele 
zile teatrul unor serioase tulburări, 
determinate de încercările autori
tăților de la Pretoria de a perpetua 
aceste practici profund reprobabile 
sub forme noi. Mai exact, in ulti
ma decadă a lunii trecute, în R.S.A. 
au avut loc „alegeri" pentru de
semnarea reprezentanților popu
lației metise (22 august) și a celei 
de origine asiatică (28 august) în 
forurile legislative create prin așa- 
zisa „reformă constituțională", 
„alegeri" care au fost marcate de 
violente înfruntări între .de
monstranți și poliție și de numeroa
se arestări in rîndul organizațiilor 
membre ale Frontului Unit Demo
cratic ce se opun cu fermitate 
menținerii actualelor rinduieli ra
siste. Așa cum arată agențiile in
ternaționale de presă, este vorba 
de cele mai puternice acțiuni de 
protest împotriva apartheidului și 
a promotorilor săi din ultimii ani.

Deosebit de semnificativă în a- 
ceastă privință este următoarea re
latare transmisă de la fața locului 
de agenția „FRANCE PRESSE" : 
„Bătălia electorală pentru desem
narea reprezentanților populației 
de origine asiatică — relevă agen
ția citată — s-a desfășurat mai 
mult in stradă decit in birourile 
de vot ; procentul participanților la 
scrutin a fost și mai slab decit cel 
înregistrat in timpul alegerii „adu
nării" metișilor, cind s-au prezentat 
la urne abia 30 la sută din persoa
nele cu drept de vot : el s-a situat 
sub 20 la sută. Numeroase birouri 
de vot au rămas practic goale. 
Ceea ce a confirmat pronosticu
rile cu privire la faptul că noua 

constituție sud-africană va fi res
pinsă de comunitatea populației de 
origine indiană, evalută la 870 000 
de persoane. In același timp, stră
zile au fost martore ale unor grave 
ciocniri intre poliție și grupuri de 
manifestanți ostili scrutinului.

Incidentele cele mai violente s-au 
semnalat in TransvaL La Lenasia, 
cartier al indienilor la porțile ma
relui oraș Johannesburg, mai multe 
persoane, printre care doi ziariști, 
au fost rănite -cind polițiștii, utili- 
zind gaze lacrimogene și bastoane, 
au atacat un grup de circa 500 de 
tineri manifestanți, dintre care unii 
aruncau cu pietre. In cursul cioc
nirii care a urmat, un vehicul al 
poliției a fost răsturnat. Forțele 
de represiune au intervenit din nou 
oeva mai tirziu impotriva unei 
mulțimi evaluate la o mie de per
soane, in majoritate indieni, dar și 
albi , și negri, care se adunaseră in 
apropierea unui, birou de vot si
tuat in centrul administrativ al 
municipiului. Tensiunea a crescut 
la maximum din cauza prezenței 
poliției în fața birourilor de vot. 
Manifestanții, urcați pe acoperișu
rile caselor, agitau pancarte pe care 
se putea citi „Poporul respinge 
noua politică". S-au produs cioc
niri violente. Poliția a făcut, de 
asemenea, uz de gaze lacrimogene 
și în diverse puncte din Soweto, 
vasta suburbie a orașului Johan
nesburg locuită de populația nea
gră."

Ce a determinat această ! puter
nică răbufnire a miniei 1 popu
lare ? De ce se opune cu atita 
înverșunare populația R.S.A. — in
diferent de comunitatea din care 
face parte — noilor măsuri adop
tate de autoritățile de la Pretoria ? 
Așa cum remarcă majoritatea ob
servatorilor politici, cauza princi
pală a tensiunii din ultima vreme 

o constituie faptul că populația 
chemată la urne este conștientă că 
„noua constituție", adoptată în no
iembrie 1983, nu schimbă esența 
problemelor cu care este confrun
tată R.S.A. Ea prevede existența 
simultană a unui parlament al 
populației albe minoritare și a două 
camere parlamentare rezervate 
populației metise și celei de ori
gine asiatică, ceea ce înseamnă de 
fapt perpetuarea „dezvoltării se
parate a raselor", care constituie 
ideea de frunte a apartheidului, 
în ce privește populația neagră, 
care numără 25 milioane de lo
cuitori (73 la sută din populație), 
ea nu va fi reprezentată deloc în 
forul legislativ al țării. Cu alte cu
vinte, reforma „constituțională" 
este o manevră prin care rasiștii 
sud-africani urmăresc nu numai să 
perpetueze apartheidul, ci și să 
scindeze populația de culoare. 
Acest fapt a fost înțeles de metiși 
și indieni, care au refuzat în ma
joritate zdrobitoare să se prezinte 
la vot și și-au exprimat prin dife
rite alte forme protestul față de 
capcana în care încearcă să-i atra
gă cercurile rasiste.

în lunile premergătoare „alegeri
lor" circa 700 de organizații din 
Frontul. Unit Democratic au adunat 
peste 317 000 de semnături impo
triva „reformei constituționale" ; 
aproape un milion de elevi și stu- 
denți metiși și indieni au boicotat 
cursurile în perioada desfășurării 
scrutinului ; in întreagă țară a luat 
naștere o largă mișcare de solida
ritate a populației negre, materia
lizată prin participarea masivă a 
acesteia la demonstrațiile de pro
test și prin energice luări de pozi
ție ale principalei sale organizații 
— Congresul Național African 
(A.N.C.). într-o declarație a A.N.C. 
dată publicității la Lusaka se arată

Elevi și studenți sud-africani participind la o mare demonstrație antiapart- 
heid, în orașul Capetown

că arestarea în ultima vreme a nu
meroase personalități cu vederi de
mocratice din R.S.A. vizează inti
midarea mișcării de boicotare in 
masă* a „alegerilor", „reducerea la 
tăcere a adevăratei voințe a po
porului". „Poporul sud-african — 
continuă declarația — nu va fi 
niciodată intimidat de teroarea re
gimului și iși va dovedi solidarita
tea cu cei arestați prin boicotarea 
in masă a alegerilor", ceea ce, de
altfel, s-a și intimplat, așa cum a 
dovedit participarea extrem de 
slabă la „alegeri", în ciuda presiu
nilor și constrîngerilor de tot soiul 
ale autorităților.

Dealtfel,, simulacrul de reforme 
inițiat de Pretoria a stirnit pu
ternice proteste nu numai în R.S.A., 
ci și dincolo de granițele acestei 
țări. Astfel, luind cuvintul cu pri
lejul sesiunii Comitetului de Elibe
rare al O.U.A. de la Dar Es Salaam, 
secretarul general interimar al Or
ganizației Unității Africane, Peter 
Onu, a declarat că așa-zisa „nouă" 

constituție de la Pretoria adincește 
bazele segregației rasiale in R.S.A. 
„Apartheidul, a precizat el, nu 
poate fi reformat sau escamotat in 
nici un fel. Această politică trebuie 
complet suprimată".

Pe. de altă parte, la inițiativa 
statelor nealiniate, Consiliul de 
Securitate a adoptat o rezoluție 
care declară „mile și neavenite" 
așa-numitele reforme constituțio
nale din Africa de Sud. Consiliul 
„declară solemn că numai eradi
carea totală a apartheidului și 
instaurarea unei societăți demo
cratice fără discriminări rasiale și 
bazată pe principiul guvernării ma-, 
jorităfii, prin deplina și libera 
exercitare• a votului de către toți 
adulții, intr-o Africă de Sud unită 
și nedivizată, poate conduce la o 
soluționare justă și durabilă a si
tuației explozive care domnește in 
R.S.A.".

Nicolae N. 1UPU

VIENA 3 (Agerpres). — Fred Si- 
nowatz. cancelarul federal al Aus
triei și președinte al Partidului So
cialist din Austria, a anunțat, luni, o 
remaniere a guvernului austriac. în 
noua componentă a cabinetului. Leo
pold Gratz — pină acum primarul 
Vienei — îl înlocuiește in funcția de 
ministru al afacerilor externe pe 
Erwin Lane. Franz Vranitzky devine 
ministru de finanțe. Ferdinand La-

REUNIUNEA C.E.E. Miniștrii a- 
facerilor externe ai ceior zece țări

• membre ale Pieței comune au ma
nifestat prea puțin entuziasm, luni, 
la Bruxelles, pentru a-și apropia

I pozițiile in ce privește condițiile 
de aderare a Spaniei șî Portugaliei 

I la C.E.E. — transmite agenția 
I France Presse, citind surse diplo

matice din Bruxelles. Agenția re- 
, levă că la reuniune nu s-a înregis

trat nici un progres, adăugind că 
I data fixată de „cei zece" ca termen 

final al negocierilor de aderare — 
I 30 septembrie — nu va fi respec- 
I tată, după toate probabilitățile.
| REALEGERE. Jean Baptiste Ba- 

gaza a fost reales președinte al 
I Republicii Burundi, in urma scru

tinului prezidențial organizat la 
I sfirsitul săptăminii trecute. Jean
• Baptiste Bagaza a fost reales, luna 

trecută, si in calitatea de presedin-
I te al Partidului Uniunea pentru 
I Progres Național (UPRONA) — de 

guvernămint.
PROTEST. Primul ministru al 

I Canadei. John Turner, a adresat 
Administrației Reagan o scrisoare 

I de protest in legătură cu restric- 
I tiile vamale propuse pe o perioa

dă de cinci ani la importurile a- 
■ mericane de otel si cupru. Apli

carea acestor măsuri — se spune 
' în document — va provoca firme

lor canadiene pierderi in valoare 
I de circa 900 milioane de dolari ca

cina — ministru al transporturilor, 
iar Gertrude Frohlich-Sandner — ’ 
ministru pentru problemele familiei, 
precizează agenția austriacă A.P.A.

Remanierea — care vizează porto
folii deținute de socialiști in cabi
netul de coaliție cu liberalii | — a 
fost anterior discutată intr-o reuniu
ne a forurilor conducătoare, ale 
Partidului Socialist.

nadieni. precum si suprimarea a I 
peste 2 000 locuri de muncă.

ACTIVITATE IN COSMOS. De . 
208 zile iși desfășoară activitatea 
in Cosmos Leonid Kizim, Vladimir 1 
Soloviov și Oleg Atikov. Cosmo- 
n'auții sovietici au început — după ] 
cum transmite agenția T.A.S.S. — I 
o serie de cercetări astrofizice, me
nite să studieze sursele de radiații i 
Roentgen din constelațiile Săgeta- I 
torului și Lebedei. ' Conform pro
gramului de cercetări medicale, 
luni a fost efectuat experimentul 
„Sport", al cărui obiectiv este dea I 
aprecia influența diferitelor re
gimuri de antrenament asupra [ 
stării sănătății și capacităților fizice | 
de muncă ale cpsmonauților in 
cursul zborului orbital de lungă ■ 
durată.

DIVERGENTE ECONOMICE. Po
trivit statisticilor publicate la I 
Tokio, de Ministerul de Finanțe | 
nipon, in primul semestru ar aces
tui an. in schimburile cu S.U.A.. . 
balanța comercială japoneză a în
registrat un excedent record de • 
14,52 miliarde dolari. De asemenea. 
Japonia a înregistrat un surplus de I 
circa cinci miliarde dolari in ra- | 
porturile comerciale cu țările 
membre ale Pieței comune. Aceas- i 
tă situație va agrava si mai mult 
divergențele economice dintre Ja- 1 
ponia. pe de o parte. S.U.A. și 
statele C.E.E.. pe de altă parte.
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