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Cu prilejul vizitei în țara noastră a președintelui Kampuchiei Democrate

La Snagov au avut Ioc, luni, 
convorbiri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
prințul Norodom Sianuk, președinte
le Kampuchiei Democrate.

.La convorbiri au participat Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului .Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Eugen Proca, ministrul sănă
tății, Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, consilier al președintelui 
republicii, Constantin Mitea, consilier 
al președintelui republicii, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Au luat parte, de asemenea, Khieu 
Samphan, vicepreședinte : al Kampu
chiei Democrate, însărcinat cu afa
cerile externe, Niek Tiulong, consilier 
principal al președintelui, prințul 
Norodom Chakrapong, ministru al 
guvernului de coaliție al Kampuchiei 
Democrate, membru al Comitetului 
de coordonare pentru acțiuni sociale 
și sănătate publică, Keat Chon, con
silier al vicepreședintelui Kampu
chiei Democrate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Salutat vizita în țara noastră a prin
țului Norodom Sianuk, adresîndu-i 
un călduros bun venit în România. 
Conducătorul partidului și statului 
nostru și-a exprimat convingerea că 
schimbul de vederi va contribui la 
întărirea prieteniei și colaborării din
tre popoarele celor două țări, la dez
voltarea cooperării și înțelegerii in
ternaționale.

Prințul Norodom Sianuk și-a ma
nifestat satisfacția deosebită pentru 
prilejul de a vizita din nou Româ
nia, de a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de a avea con
vorbiri în probleme privind situația 
din Kampuchia, precum și în legătu
ră cu unele aspecte ale situației in
ternaționale.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaosesco si tovarășa
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni, la Snagov, 
un dejun in onoarea prințului

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Norodom Sianuk

Domnule președinte,
Doamnă,
Tovarăși și prieteni,
Doresc să mă adresez dumnea

voastră in această calitate, de pre
ședinte al Kampuchiei Democrate. Aș 
dori să încep, domnule președinte, 
prin a vă ura dumneavoastră, doam
nei, precum și celorlalți prieteni 
kampuchieni un salut călduros și 
cele mai bune urări de bun venit in 
Republica Socialistă România.

Ați vizitat de mai multe ori Româ
nia, din păcate, de cele mai multe 
ori în condiții grele, cînd poporul 
kampuchian trebuia să ducă lupta 
pentru independență, pentru a fi 
stăpin în țara sa. Dacă nu mă înșel, 
o singură dată ați vizitat România 
cind poporul kampuchian iși recîști- 
gase independența. Acum din nou 
Kampuchia, poporul kampuchian se 
găsesc într-o situație grea. Ca prie
teni ai poporului kampuchian — că
ruia i-am acordat întotdeauna sprijin 
în lupta sa pentru independență — 
dorim și de această dată să exprimăm

Norodom Sianuk, președintele Kam
puchiei Democrate, și a prințesei 
Monique Sianuk.

Au participat tovarășii Nicolae 
Constantin, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Ștefan 

solidaritatea noastră și urarea de a-Și 
recîștiga deplina independență și a-și 
putea consacra forțele dezvoltării e- 
conomico-sociale și bunăstării, în 
condiții de independență, de libertate, 
hotărind el insuși calea dezvoltării 
sale. (Aplauze).

Considerăm că în momentul de 
față este necesar să se facă totul 
pentru a se ajunge Ia o reconcilie
re națională între toate forțele po
litice și sociale care doresc inde
pendența și respectarea dreptului po
porului kampuchian la dezvoltarea 
liberă. Este necesar să se ajungă la 
retragerea trupelor străine din Kam
puchia. să fie lăsat poporul kampu
chian să-și rezolve singur probleme
le interne, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze).

Poporul român a cunoscut și el, 
mult timp, dominația străină. De a- 
ceea respectă și sprijină lupta po
poarelor care se pronunță pentru 
independență," pentru a fi stăpine pe 
destinele lor. Dealtfel, situația actua
lă internațională, evenimentele gra-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Andrei, Miu Dobrescu, Petru Ena.che, 
Suzana Gâdea, precum și membri ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
Khieu Samphan, Niek Tiulong, 
Norodom Chakrapong, Keat Chon,

Domnule președinte al Republicii, 
Doamnă,
Excelențe, doamnelor, domnilor,
Permiteți-mi, mai întîi, să vă spun 

cît sint de emoționat, onorat și fericit 
de a putea reveni în atit de frumoasa 
și glorioasa Republică Socialistă 
România și să salut pe conducătorul 
ei ilustru, Excelența Sa, Președintele 
Nicolae Ceaușescu.

In același timp, aș dori să mulțu
mesc din toată inima Excelenței Sale, 
Președintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru discursul foarte important pe care 
l-a ținut, de sprijin pentru lupta 
dreaptă a poporului kampuchian. 
(Aplauze).

Mulțumesc din toată inima Ex
celenței Sale, Președintelui Nicolae 
Ceaușescu și foarte respectatei Doam
ne Elena Ceaușescu pentru acest 
dejun pe care au avut amabilitatea 
să ni-1 ofere, pentru ospitalitatea ge
neroasă și incintătoare, precum și 
pentru primirea călduroasă care ni 
s-a rezervat chiar de la sosirea noas
tră la București.

Elena teausescu
alte persoane oficiale kampuchiene. 

. În timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk au rostit 
toasturi.

Domnule președinte al Republicii, 
Doamnă,
Excelențe, doamnelor, domnilor,

Poporul din Kampuchia Democrată 
și eu personal nu vom uita niciodată 
sprijinul extrem de important pe 
care Excelența Sa, Președintele 
Nicolae Ceaușescu, in numele întregii 
Românii, ni I-a acordat și ui-1 acordă 
în mod spontan și nobil în luptele 
noastre succesive pentru salvarea na
țională și eliberarea patriei noastre.

România socialistă și mult iubitul 
ei conducător, care simbolizează in 
mod minunat, pe plan mondial, atașa
mentul ferm la ideile de justiție, li
bertate, independență, pace și pro
gres, sint întotdeauna alături de po
poarele oprimate sau victime ale 
agresiunii și care luptă pentru recu
cerirea independenței.

Poporul kampuchian este un popor 
care iubește pacea și care dorește să 
trăiască în prietenie cu toate celelalte 
popoare și țări ale lumii, incepind cu
(Continuare în pag. a IlI-a)

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 13 august, pe He’dayat Abdel Nabi, cores
pondentul diplomatic al gazetei egiptene „Mayo", căreia i-a acordat 
următorul interviu :

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, soluțiile posibile ale 
problemei palestinienilor, ca și 
problema actuală și urgentă a 
O.E.P. în Liban și ce rol inten
ționează România să aibă in a- 
ceastă criză, dacă ținem seama 
de legăturile sale cu Israelul, 
pe de o parte, ca și de relațiile 
sale excelente cu lumea arabă, 
pe de altă parte ?

RĂSPUNS : în momentul de față, 
In Orientul Mijlociu s-a ajuns la o 
situație deosebit de gravă ca urma
re a acțiunilor militare ale Israelu
lui în Liban și, îndeosebi, a acțiuni
lor militare din Beirut. Ținînd seama 
de aceasta, se impune a se determi
na oprirea acțiunilor militare ale Is
raelului in Beirut și în general în 
Liban, crearea . condițiilor necesare 
dezangajării militare, retragerii for
țelor militare din Beirut și trecerea 
la retragerea trupelor is.raeliene din 
Liban. Avînd în vedere acordul rea
lizat pentru plecarea forțelor milita
re palestiniene din Beirut, este nece
sar să se asigure deplina încetare a 
focului și garanții corespunzătoare 
de securitate pentru realizarea aces
tei operațiuni.

Soluționarea problemelor din Bei
rut trebuie privită însă ca o parte a 
soluționării depline atît a situației 
din Liban, cit și a problemei pales
tiniene. Considerăm că este necesar 
să se realizeze retragerea deplină a 
trupelor israeliene din Liban, să se 
asigure independența și integritatea 
teritorială a Libanului. în același 
timp — așa cum am menționat — 
trebuie continuate eforturile pentru 
soluționarea deplină a problemei pa
lestiniene, care constituie, dealtfel, 
problema esențială pentru o pace 
trainică și îndelungată in Orientul 
Mijlociu.

După părerea României, ar trebui 
organizată o nouă conferință inter
națională cu participarea tuturor sta
telor interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
în vederea soluționării problemei po
porului palestinian, pe baza dreptu
lui său la autodeterminare și a con
stituirii unui stat palestinian inde
pendent. Acum, considerăm că tre
buie puse pe primul plan acțiunile 
politice, diplomatice, pentru realiza
rea păcii globale in Orientul Mijlo
ciu. în acest cadru, considerăm că 
trebuie să se ajungă la o recunoaște
re reciprocă între Israel și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei. în 
Orientul Mijlociu este loc — și tre
buie să existe — atît pentru un . stat 
palestinian independent, cît și pen
tru statul Israel. în general, 'conside
răm că este în interesul tuturor sta
telor din Orientul Mijlociu să se rea
lizeze o pace justă și trainică, să se 
stabilească relații de colaborare și 
bună vecinătate. în ce o privește, 
România va face totul pentru a con
tribui la realizarea unei păci traini
ce.; dar. .doresc, să menționez că. .aici 
rolul principal și Activitatea princi
pală trebuie să o desfășoare statele 
din Orientul Mijlociu, inclusiv Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei.

.ÎNTREBARE: România a avut 
un rol de mediator in legătură 
cu războiul dintre Iran și irak. 
Ce influență va avea, după pă
rerea dumneavoastră, domnule 
președinte, un asemenea război 
asupra stabilității întregii zone? 
Va afecta el, după opinia dum
neavoastră, interesele petroliere 

. ale Occidentului?
RĂSPUNS : Aș dori, in primul 

rînd, să apreciez că România nu a 
avut și nu dorește să aibă un rol me
diator in confliotul dintre Iran și 
Irak. Dar, de la început, ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm pentru opri
rea luptelor, pentru retragerea trupe

Un vis și o realitate: 
Orașele fără periferii

Opinii ale unor cetățeni din bulevardul Constructorilor din 
Capitală pornind de la un articol publicat în „Scînteia" 

acum 37 de ani
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lor ambelor părți la frontierele in
ternaționale dinainte de începerea 
războiului și pentru soluționarea pro
blemelor dintre cele două țări pe ca
lea tratativelor pașnice. Războiul a 
produs deja ambelor state multe 
pierderi de vieți omenești și mate
riale. Continuarea lui va agrava, fără 
îndoială, și mai mult situația, și va 
amplifica pierderile — și de o parte 
și de alta. în același timp, continua
rea războiului va avea influențe de
stabilizatoare în întreaga zonă.

România consideră că este în in
teresul ambelor popoare de a-și asi
gura dezvoltarea economico-socială, 
păstrarea integrității teritoriale și 
suveranității. Un Irak și un Iran pu
ternice constituie o bază trainică pen
tru stabilitate și pace în întreaga re
giune. în acest spirit, considerăm Că 
trebuie făcut totul pentru a se pune 
cît mai rapid capăt luptelor și pen
tru încetarea războiului.

ÎNTREBARE : Privind retro
spectiv zilele in care a avut loc 
inițiativa de pace, ar putea 
domnul președinte să pună in 
lumină intilnirile sale din peri
oada respectivă cu fostul pre
ședinte Sadat? Ar fi existat, 
după opinia dumneavoastră, 
domnule președinte, altă op
țiune ?

RĂSPUNS : Se ' știe că relații
le dintre România și Egipt au cu
noscut o puternică dezvoltare în pe
rioada în care în fruntea statului e- 
giptean s-a aflat regretatul președin
te Sadat. Un rol important în această 
privință au avut întîlnirile și convor
birile numeroase pe care le-am pur
tat cu președintele Sadat. în cadrul 
acestor întîlniri am discutat de fie
care dată pe larg problemele Orien
tului Mijlociu și căile pentru reali
zarea păcii. Aș dori să menționez 
preocuparea continuă a președintelui 
Sadat pentru a se ajunge la înceta
rea războiului cu Israelul, la realiza
rea păcii, la asigurarea condițiilor 
pentru dezvoltarea in pace a poporu
lui egiptean. Este un mare merit al 
președintelui Sadat că a înțeles că 
viitorul poporului egiptean este le
gat de asigurarea păcii. în acest ca
dru trebuie privită inițiativa de pace, 
de importanță istorică, pe care a 
luat-o președintele Sadat pentru înce
perea negocierilor cu Israelul și pen
tru realizarea tratatului egipteano- 
israelian. ‘Este bine cunoscut că da
torită acestei inițiative s-a ajuns la 
tratatul de pace și la revenirea în
tregului Sinai la Egipt, la restabilirea 
păcii între Egipt și Israel.

Se pune întrebarea dacă ar fi exis
tat și o altă opțiune. La politica de 
pace, la realizarea păcii nu există 
altă opțiune decît cea militară — răz
boiul. Războiul nu a putut și nu poa
te soluționa problemele dintre dife
rite state. Numai printr-o politică 
reală de pace, de înțelegere se poate 
ajunge la soluționarea problemelor, 
oricît de complicate ar fi, la asigu
rarea pătiii'și a condițiilor de dezvol
tare economico-socială, de bunăstare 
pentru fiecare poporț

ÎNTREBA.RE : Ce ne puteți 
spune, domnule președinte, des
pre conduita Israelului in zonă, 
după inițiativa de pace? Înles
nește oare aceasta sau îngreu
nează aderarea altor state arabe 
la procesul de pace?

RĂSPUNS : După realizarea păcii 
dintre Egipt și Israel era necesar să 
se acționeze într-un spirit de înaltă 
răspundere pentru realizarea unei 
păci globale. Acțiunile militare ale 
Israelului in Liban nu fac decît să 
ridice obstacole uriașe în calea unei 
păci globale. De aceea, așa cum am 
menționat, este necesar ca Israelul 
să renunțe la acțiunile militare, să-și 
retragă forțele din Liban și să trea

că la tratative, inclusiv cu Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, cu 
alte state arabe, pentru realizarea 
unei păci globale, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile ocupate 
în 1967, pe soluționarea problemei 
palestiniene — inclusiv prin crearea 
unui stat palestinian — pe restabili
rea unor relații de bună vecinătate 
care să asigure integritatea și suve
ranitatea tuturor, statelor din zonă.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, intr-un toast rostit la 
Paris in 1970 ați cerut retrage
rea trupelor israeliene din teri
toriile ocupate „pentru a se 
ajunge la o lume in care rela
țiile să se întemeieze pe drep
turi pe deplin egale pentru 
toți". Cum poate fi realizat a- 
cest lucru astăzi în Liban, Cis
iordania, Gaza, Ierusalim și 
Înălțimile Golan?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
s-a pronunțat întotdeauna pentru re
tragerea Israelului din teritoriile o- 
cupate în urma războiului din 1967 șl 
pentru soluționarea problemei pales
tiniene — ca problemă principală în 
Orientul Mijlociu. In momentul de 
față este mai necesară și mai actuală 
ca oricînd realizarea retragerii Israe
lului din teritoriile ocupate, retrage
rea din Liban și soluționarea pe cale 
politică a tuturor problemelor care 
să asigure o pace globală, trainică in 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați putea da detalii asu
pra inițiativei românești pentru 
o conferință internațională care 
să soluționeze problema Orien
tului Mijlociu sail care să ajute 
la aducerea la masa tratativelor 
a părților interesate? Este, încă, 
realizabilă o asemenea confe
rință după evenimentele din 
Liban ?

RĂSPUNS : Pornind de la necesi
tatea soluționării pe calea tratative
lor a problemelor din Orientul Mij
lociu, încă în timpul convorbirilor cu 
președintele Sadat, la Ismailia, am 
discutat despre necesitatea organiză
rii unei conferințe internaționale care 
să asigure condițiile participării la 
tratative a «tuturor Statelor interesa
te, inclusiv a Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei. în situația de 
față, consider că este necesară și 
foarte actuală realizarea unei aseme
nea conferințe. Așa cum am mențio
nat deja, în cadrul unei asemenea 
întîlniri vor trebui discutate și re
glementate toate problemele dintre 
statele din Orientul Mijlociu, inclusiv 
— sau, în primul rind — problema 
palestiniană, pe baza dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare, a constituirii unui stat palesti
nian independent. Este evident că a- 
ceasta presupune retragerea Israelu
lui din teritoriile ocupate, inclusiv 
din înălțimile Golan, precum și so
luționarea problemei Ierusalimului.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră, domnule 

. președinte, despre convenirea 
unei întîlniri arabe la nivel înalt 
pentru a discuta problemele ur
gente ale Libanului și dacă o 

, asemenea.intîlnire va putea avea 
loc fără participarea ' Egiptului? 
In legătură cu aceasta. care 
este recomandarea pe care dum
neavoastră, domnule președinte, 
ați face-o lumii arabe ce tra
versează asemenea momente 
dureroase ca situația din Liban?

RĂSPUNS : Problema unei întîlniri 
Ia nivel înalt a țărilor arabe este o 
problemă pe care trebuie să o con
vină și să o realizeze țările arabe. 
După părerea noastră, în actualele 
împrejurări este, necesar să se facă 
totul pentru depășirea unor diver
gențe dintre țările arabe, pentru în
tărirea colaborării și solidarității lor, 
pentru a acționa într-o unitate de
plină în vederea soluționării proble
melor în Orientul Mijlociu — inclu-
(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — marți 17 august 1982

'A

Un vis și o realitate: ORAȘELE FĂRĂ PERIFERII
OPINII ALE ONOR CETĂȚENI DIN BULEVARDUL CONSTRUCTORILOR NUMĂRUL 19 PORNIND DE IA UN ARTICOL PUBLICAT 1N „SC1NTEIA“ ACUM 37 DE ANIO •

Cu mulți ani în urmă, mai exact la 5 ianuarie 1945, „Scînteia" 
publica un articol semnat de un arhitect și care purta titlul (ce 
părea senzațional atunci) „Orașe fără periferie". Era, desigur, 
un articol vizionar, in care se spunea : „Obișnuiți cu aspectul 
cartierelor de margine ale orașelor noastre, nici nu ne vine să 
credem că s-ar putea isprăvi altfel un oraș. Și totuși se poate... 
In locul mizeriei actuale să apară cartiere cu apartamente de 
mărime variabilă, după numărul membrilor de familie și care 
să satisfacă toate nevoile sanitare, economice și culturale ale 
muncitorimii. Orașul fără periferii este realizabil...".

O zi de august 1982. Zi de vară toridă. Orașul - copleșit de 
soare. II străbatem numai pe locul vechilor periferii. Ce sînt 
ele astăzi ? Colentina, Pantelimon, Balta Albă, Berceni, Raho
va, Drumul Taberei, Militari... Adevărate noi și moderne orașe 
- înălțate în ultimii ani. înconjurăm Bucureștiul. Fiecare car
tier este cit un Cluj-Napoca sau cit o Timișoara, sau cit o 
Constanță, acestea și ele fără periferii, acum alcătuite din 
construcții moderne, spații de viață civilizată. Orașe noi, mo
derne, cu linii arhitectonice destinse, avintate, proiectindu-se 
intr-un fermecător joc al fanteziei pe zarea senină, dominind,

de fapt - prin concepția urbanistică unitară, împlinită rotund 
prin utilitățile ei moderne, civilizate - vechiul oraș, și el înti
nerit, împrospătat.

Străbatem bulevardul Constructorilor. Au fost, odată, aici, 
maghernițe căptușite înspre crivăț cu petice de tablă ; au fost 
aici „gropile lui Lăptaru" și „cărămidăriile lui Fane țiganul"... 
A fost, in fond, aici, o viață potopită de sărăcie, de inconfort, 
de noroi. A fost, în sfîrșit, o mahala, o periferie...

Sint mii de apartamente. Am vrea să pătrundem măcar în 
cîteva dintre CELE PESTE O JUMĂTATE DE MILION DE 
APARTAMENTE NOU CONSTRUITE IN BUCUREȘTI IN ANII 
SOCIALISMULUI. Nu știm unde să ne oprim, în care bloc 
să intrăm... Am pornit de la numărul 1 și am trecut de nu
mărul 10... Mergem înainte și, la un moment dat, alegem la 
intimplare blocul de la'numărul 19. Vrem să ne întîlnim din 
nou cu oamenii care visau odată orașul fără periferii, să-i 
cunoaștem, să le cerem îngăduința să pătrundem, prin mi- 
crocolectivitatea de la numărul 19, in viața milioanelor și 
milioanelor de oameni ai acestui mare oraș înscris astăzi pe 
harta țării.

„Demnitatea a fost plătită 
prin luptă și muncă"

am făurit-o, 
a timpului 
Este o anu-

La scara A, apartamentul 
2. Sunăm...

In cadrul larg al ușii 
ne-a întîmpinat un bărbat în 
vîrstă, scund, cu figură de 
bunic. Ochi întrebători. Ne-a 
încercat o ușoară dezamă
gire. Nu cu un pensionar am 
fi vrut să începem investigația. 
Dar omul se uita la noi blind 
și liniștit, cu o undă de rîs în 
priviri și i-am spus pe nerăsu
flate ce vrem, cu ce gînduri 
i-am sunat la ușă. Aveam ciu
data impresie că nu sîntem 
convingători, că nu reușim să 
ne facem înțeleși, dar Dumitru 
Oancea ne-a poftit cu stăruință 
in casă, ne-a îmbiat să luăm 
loc și vreme de cîteva ore...

— Un bloc ca acesta e o 
lume — povestea Dumitru 
Oancea— e un univers întreg. 
Fiecare familie, cu destinul ei. 
cu istoria ei, cu bucuriile și 
necazurile ei. Blocul ne unește 
însă pe toți, țese — pină la un 
punct — o viață comună, mo- 
delîndu-ne într-un fel deose
bit, asemănător, legîndu-ne în
tre noi, păstrîndu-ne și res- 
pectîndu-ne personalitatea, in
dividualitatea. Treptat, de la 
darea blocului în folosință, 
copiii au crescut, copiii de la 
început .■aui.;«eopii, >la rindul 
lor. Deci s-au făcut aici nunți. 
Au fost și .momente triste, așa 
cum este viața, știți... S-ar 
putea scrie o cronică a blocu
lui, o cronică a oamenilor.

Da, s-ar putea scrie o cro
nică a oamenilor de aici. O 
cronică descriind plecările în 
grup dimineața ale acelora ca
re lucrează la aceeași uzină, 
cum este „Semănătoarea", ale 
acelora care se îndreaptă spre 
instituțiile din centru, ale co
piilor, care nu au de parcurs 
decit o sută de metri pină la 
școala din parc, ale studenților, 
care coboară spre Institutul 
politehnic, de pe cheiul Dîm
boviței.

— Cîteodată — își continuă 
mărturisirea Dumitru Oan
cea — mă gîndesc că am vi
sat că așa trebuie să ne fie 
viața. Am visat atunci în 1933 
cind ne-au scos între baio
nete din Atelierele Grivița... 
Am visat că așa ne vom face 
viața cînd, împreună cu os
tașii armatei noastre, munci
torii înarmați îi înfruntau pe 
hitleriști la porțile Capita
lei, la podul Constanța, de 
pildă, unde am fost și eu, în 
august 1944. Sigur, am visat 
libertatea, ne-am bătut pentru 
ea. în frunte cu comuniștii, 
am înfruntat greutăți nenu
mărate, dar vă spun sincer că 
învingînd greutățile visul a 
prins chip mai desăvîrșit, a 
devenit mai clar, mai frumos. 
Eu am certitudinea că a fost 
cu mult depășit. Dar e loc 
de mai bine, omul nu se mul
țumește cu puțin. Poate că 
acum vreo două decenii, cind 
aici unde ne aflăm se lăfăiau 
gropile lui Lăptaru, gîndeam 
că, transformîndu-le în min-

drul cartier de azi, modern, 
vom rezolva totul — că vom 
părăsi casele de paiantă, fără 
baie, fără încălzire, fără ca
nalizare, și așa mai departe. 
Am realizat ce gîndeam, dar 
nu s-a rezolvat totul, pentru 
că, gustînd viața demnă, civi
lizată, pretențiile cresc, chiar 
față de tine însuți. Chiar so
cietatea te obligă să ridici 
pretenții față de tine, în pri
mul rînd.

— De pildă ?
— Să vorbim despre mine. 

Am fost muncitor modeller 
la Grivița. Iată aici o fotogra
fie a echipei noastre. E de 
prin anii 1930. Vedeți mași
nile acționate de curelele de 
transmisie? O altă etapă, is
torică. Maturii și tinerii de- azi 
lucrează în electronică. Noi 
spuneam că lucram cu preci
zie „la fir 
lucrează la 
deosebirea,

— Le-ați 
lor ?

— Le-am spus-o și le-o 
spun mereu, sub alte forme. 
Un pensionar poate părea ci- 
călitor — eu știu asta — dar, 
avînd în spate un trecut, o 
experiență, nu-i lasă pe cei 
tineri să repete greșelile lui. 
Pentru asta merită să înghită- 
și supărarea temporară a ti
nerilor. . Pentru i 
și spun : „Nea 
avut dreptate !“ 
altă treabă.

— Spuneați că 
bine, nu totul e

— Nu, eu am spus că e loc 
pentru mai bine, ceea ce este 
altceva. Temelie stă viața

de păr" ; acum se 
micron. Sesizați 

semnificația ?
spus asta și tineri-

că tot ei vin 
Dumitre, 
Dar asta

ai
e

nu totul 
frumos...

e

demnă pe care 
viața civilizată 
nostru socialist, 
mită siguranță în tot ce fac 
oamenii, o 
mutată în drumul 
Mă uit la ei și simt 
cru la fiecare. Ii 
unul are probleme m uzina, 
se luptă cu o idee, gîndește, 
calculează, tîrziu în . ’ ’
se stinge lumina la fereastră ; 
altul are alte probleme — în
vață, are emoții la examene, 
fie că e student, fie că dă 
altfel de examen, de calitate, 
la locul lui de muncă. Vin 
apoi ședințele asociației de 
bloc și oamenii discută, aceia
și oameni, au păreri, de 
multe ori păreri foarte aspre 
față de propria noastră gos
podărire șau de cea a cartie
rului. Cum aminteam, socie
tatea te obligă să fii alt om, 
să guști demnitatea, plătind-o 
prin efort și luptă.

— Frumos spus — demnita
tea plătită prin luptă...

— Nici nu se poate altfel. 
Sînt încă greutăți, dar ce grăi
tor e faptul că nu se manifestă 
egoismul acela urît — fiecare 
pentru el — ci toți încearcă să 
rezolve dificultățile, punîndu-și 
mintea la contribuție, ținînd
seama de interesele tuturor. 
Uite, așa s-a pus ordine in 
buna servire la complexul co
mercial sau- în celelalte ser
vicii ale, cartierului —r'.casâ 
vorbesc de realități care-mi 
sînt mie mai la îndemînă, ca 
pensionar. Mă întorc și spun 
că toate acestea 
acelei siguranțe a 
siguranță născută 
tul că tot ce am înfăptuit in 
acești ani luminoși ai socialis
mului ne aparține și poate fi 
sporit numai cu răspundere,' 
cu disciplină, cu hotărîre.

încredere nestră- 
vieții lor. 
acest lu- 
ascult — 
la uzină,
noapte i

sînt rodul 
fiecăruia, 
din tap

„Doar cine a trecut prin noroaiele 
din groapa lui Lăptaru știe 

să aprecieze ce e acum aici"

Scara B, apartamentul 38. 
Marin Țugui. încă de la 
ușă amprentele bunului 
gospodar.'Ale miinilor de aur, 

ale bunului gust. E ora 11 di
mineața.

— Da, poftiți. Tocmai m-am 
trezit, am lucrat in schimbul 
de noapte. Da, deci să vorbim 
despre mine... Iată, asta-i casa 
mea, cum vedeți se găsește 
aici cam tot ce-i trebuie unui; 
om civilizat, mașina e jos, 
poate ați văzut acolo și o ru
lotă, e a mea, e făcută la o 
cooperativă, dar după desenele 
mele și... am mai pus și eu 
mina. Mai am și o grădină de 
legume, aici, pe o străduță în 
apropiere...

Omul e robust, chip cu trăsă
turi viguroase, brațe puter
nice...

— Deci, ce să vă mai spun 
despre mine? Cînd eram mic 
mă duceam în Gara de Nord 
și mă uitam la locomotivele

cele mari, „Pacific", roțile erau 
de două ori mai mari decit 
mine... Și îmi ziceam că me
canicul de pe o locomotivă ca 
asta trebuie să fie un om gro
zav, de vreme ce stâpînește el 
rostul unei mașini atît de mari 
și de complicate. Fericit om ! 
Ați înțeles deci că asta voiam 
eu să mă fac. Cu oârecari 
ocolișuri tot acolo am ajuns. 
Mama voia să mă fac inginer, 
sigur că tot la C.F.R., că și 
tata era tîmplar la C.F.R., tot 
cartierul nostru era de cefe-, 
riști, • trăiam și eram cu totul 
ai cefereului. Am urmat o 
școală profesională la Brașov, 
apoi liceul la seral, am făcut 
armata la marină și după asta 
am intrat aici, la C.F.R., la au
tomotoare și-am devenit meca
nic de locomotivă diesel, că se 
modernizase treaba, „Pacificu- 
rile" cam dispăreau. Carte 
știam, isteț eram, în șase luni 
am devenit șef de echipă, pe

urmă tehnician, pe urmă m-au 
luat să lucrez in Ministerul 
Transporturilor la revizoratul 
general de siguranță a circula
ției. Pe urmă, un 
al meu,' care știa 
care fusese trimis 
ție importantă la 
ținut morțiș să. mă duc și eu 
acolo, ministerul nu prea a 
vrut să-mi dea drumul, dar 
tot m^am dus. Vreți să vă spun 
despre metrou, despre cîte au 
fost, cîtă muncă și Cîte fră- 
mîntări pînă să-l vedem con
struit? E mult de povestit, e o 
carte de scris, aș vrea s-o scriu 
eu, dar nu știu dacă m-aș pri
cepe. Acum ■ lucrurile s-au 
mai liniștit, au început să 
intre în matca lor, trenul, 
ca să zic așa, a pornit și 
merge, sînt șef de tură la 
depoul Ciurel, cînd s-or mai 
termina și alte depouri cine 
știe pe unde o să mai merg, că 
eu numai de începuturi grele 
am avut parte, se vede treaba 
că pentru asta sînt bun...

Dar brusc se oprește. își dă 
seama că l-a cam furat istori
sirea despre munca lui la 
metrou, e limpede că-i place 
foarte mult munca asta. își 
amintește că noi despre el ca 
locatar în acest bloc de locuin
țe i-am cerut să 
bească...

— Da, cu locuința 
stau așa : părinții

fost șef de 
ce pot și 

cu o func- 
metrou, a

ne vor-

lucrurile 
mei n-au 

avut dasa lor. Au locuit aici, în 
Giulești, cu chirie. Casă de 
mahala, :în groapa lui Lăptaru, 
ce să v-o mai descriu, cam 
știți ce era pe aici. Casă pro
prie, și tot aici, au avut pă
rinții soției. Cînd a început să 
se construiască blocul ăsta în 
care stau acum, eu eram la 
depou și-am venit mereu și-am 
făcut muncă voluntară, nu 
știam că pentru mine o să fie. 
Cînd a fost gata blocul, casa 
socrilor a intrat în demolare, 
alte și alte blocuri începeau și 
atunci am primit și eu aparta
ment. Exact aici. Ca să vă 
spun drept, am cam uitat ce a 
fost... A, da, iată, a venit și 
fiica mea. Aici s-a născut, 
acum e studentă la mecanică 
fină... Nu, ea chiar nu. știe de
loc ce a fost pe aici, prin 
groapa lui Lăptaru. E și bine, 
e și rău că nu știe. Bine e că 
nu s-a chinuit, rău e pentru 
că numai cine a trecut prin 
noroaiele mahalalei știe să\i“ 
precieze cum se cuvine traiul 
într-o casă civilizată...

— Cum merge cu
— Merge foarte 

rubară ca taică-su.
într-un raft se 

printre alte cărți, și cîteva cu 
titluri „ciudate" pentru biblio
teca unui tehnician la metrou. 
Cărți de agricultură.

— Păi, nu v-am spus? Am o 
grădină și semăn acolo de 
toate. Și fac producție, nu 
glumă, pentru că studiez. Să 
vezi drăcie că acum a inceput 
să mă pasioneze. Dacă ar fi 
s-o iau de la început, mecanic 
agricol m-aș face și le-aș arăta 
eu unora cum se muncește, 
cum se face o treabă...

Nu ne îndoim deloc că așa 
ar face. I-am mulțumit și-am 
plecat mai departe.

Mai departe, adică un etaj 
mai jos, la apartamentul 32...

facultatea?
bine. Șu-

odihnesc,

replica civilizației urba- 
Foto : Eugen Dichiseanu

locuințe moștenite de la vechea orînduire (vezi imaginea din medalion) 
nistice contemporane : bulevardul Constructorilor

ne
in pace de munca noastră"

Ne primește o femeie voini
că, pe al -cărei chip citim 
blîndețe. Intr-o casă în
grijită, in care mina gospo

dinei. se simte peste tot și in 
toate.. Lucreția Artenie are 48 
de ani și e muncitoare la între
prinderea „Semănătoarea". în
trebăm și de soț...

— ...După șapte ani de căs
nicie a plecat. Tocmai pri
misem casa. asta pentru că 
locuința socrilor mei fusese 
demolată. El nu s-a mai 
tors acasă... Am rămas 
cresc singură copilul. Și 
intrat atunci la uzină. Și 
au trecut anii...

— Nu v-ați recăsătorit?
— Nu. Mi-am găsit liniștea 

și crescîndu-mi bă-

in
să

muncind
latul. ‘

— Ce muncă faceți la uzină?
— întîi am fost funcționară, 

pe urmă telefonistă și mai 
apoi m-au întrebat cei de la 
personal dacă nu vreau să lu
crez la heliograf că era acolo 
nevoie de cineva ca mine. 
Munca asta cere calm și răb
dare. Acuma îmi place?' Cînd 
omul învață bine o meserie îi 
și place pină la urmă...

— Și băiatul?
— A, păi nu vedeți? în bal- 

. con sînt puse la uscat niște 
scutece... Sint bunică. De o 
lună de zile... Da, băiatul meu 
s-a făcut mare, a terminat li
ceul, pe urmă l-am luat cu 
mine la uzină și a învățat me
seria de electrician, acuma lu
crează și-i bine văzut, s-a în
surat, nora mea e asistentă 
medicală și uite că acuma au 
și ei un copil, și mi-e drag de 
el de nu mai pot. Sîntem 
acuma o familie, aș zice eu, 
fericită. Că uite așa le rezolvă

peși le împacă viața noastră
. toate...

Și, tot astfel, discuția noas
tră merge molcom mai depar
te, femeia aceasta cu care 
soarta n-a fost cindva prea 
darnică, dar care a avut tăria 

. să-și caute și să-și găsească 
echilibrul sufletesc, cu încre
dere în viață și în societatea 
care i-a venit în ajutor, femeia 
aceasta admirabilă ne vorbește 
cu liniște, cu bucurie chiar 
despre amănuntele muncii și 
ale traiului ei zilnic... Cum 
pornește dimineața pe jos, îm
preună cu fiul ei, spre uzină 
(„că-i aproape și mai schim
băm și noi o vorbă"), cum se 
apucă de muncă acolo la uzină 
multiplicînd la heliograf dese- 

1 nele proiectanților și cum, cer- 
cetînd aceste desene, a văzut, 
de mulți ani încoace, fiecare 
pas înainte pe care l-a făcut 
uzina și cum, după programul 
de muncă, mai trece puțin și 
prin piață, dacă e cazul mai' '■ 
stă la rînd ca să ia cîte ceva, 
(„înțelegem și. noi. .că 
greutăți, or să treacă și astea, 
numai să ne putem vedea în 
pace de munca noastră")... Și 
cum, sosind acasă, bucuria ei 
mare e nepoțelul... „Și îmi 
pare rău că anul ăsta nu mi-a 
mai venit rindul la concediu 
vara... Dar nu-i nimic, poate o 
să mă duc la Sinaia, cu bilet... 
Anul trecut am fost in 
U.R.S.S. într-o excursie... 
Acum doi ani tot la munte...
Ei, și uite așa... Duminică o să 
ies cu nepoțelul, ați văzut ce 
frumos e cartierul nostru, cîtă 
verdeață și ce aer, n-aș pleca 
de aici pentru nimic in lume... 
S-a făcut frumos la noi...".

gimentului n-a vrut să stea de 
vorbă cu el, „du-te tu, măi, 
că tu ții la zi cartea regimen
tului. eu trebuie să fac rost 
de piine pentru soldați...". Da. 
M-am întors la București 
și7am intrat prin concurs la 
Ministerul Finanțelor și am 
mai făcut, la fără frecvență, 
o facultate, Academia comer
cială, și 
parte.

— De
— De 

zeci de 
într-o cameră cu chirie, la un 
proprietar, pe Calea 13 Sep
tembrie... Nu mi-a plăcut car
tierul acela, lume de proprie
tari, o lume meschină era pe 
atunci... Aici, in Giulești, am 
găsit, spre surprinderea mea.

am muncit mai de-
in bloc ? 

de două-

Intr-o lume de oameni minunați"

La scara A, in apartamen
tul pe ușa căruia scrie 
Emanoil Chira. Ne întim- 
pină o plăcută figură de bă- 

trin intelectual transilvănean...
— Poftiți, ședeți, să discu

tăm dacă ziceți. Eu sînt eco
nomist... Pe fiica mea ierta
ți-o, se ocupă acum de Ștefă- 
niță. nepotul meu de trei luni, 
scuzați-1 și pe ginerele meu că 
nu-i acasă, iar pe Ionuț, fiul 
meu, iertați-1 că tocmai e la 
bucătărie, face o mămăliguță, 
că noi am rămas singuri de 
citva timp, soția mea a pierit... 
Dacă vreți să discutăm des
pre bloc atunci să știți că cei 
tineri nu prea mai sînt cu 
gîndul aici, ei au drumul lor, 
fata e medic acum, în anul al 
doilea de stagiatură, a. fost 
o studentă de excepție întrea
ga facultate, totul cu nota 
zece. Băiatul e și el student la 
medicină in anul șase, dar nu 
e ca soră-sa, va fi un medic 
bun și atit... Poate s-o duce la 
noi, in Transilvania, acasă...

— Acasă ?
— De pămînt noi sintem 

transilvăneni.
— Cum ați ajuns aici ?
— Eu am făcut dreptul la 

Cluj, apoi a venit Dictatul de 
la Vfena și unii dintre noi, ro
mânii, am primit indicația să 
nu plecăm, să rezistăm acolo, 
cei care aveam această posibi
litate. Dar horthyștii or prins 
de veste și ne-or adunat, ne-or 
urcat intr-un tren și ne-or tot 
plimbat și-or tot încercat să 
ne convingă să trecem dincolo; 
ne aduceau ziare de la Bucu
rești ca să vedem cit de bine 
o să ne fie acolo. N-am vrut 
și n-am vrut. Și-atunci ne-or 
dus cu trenul pină la graniță 
la Cimpia Turzii și ne-or îm
pins cu baionetele dincolo, a- 
dică dincoace... Am venit la 
București și pe urmă am in
trat in armată și-am făcut răz
boiul tot... Cînd am mai dat eu 
un interviu ? Exact, atunci, pe 
front, la Nădașa, în Transilva
nia, venise un ziarist de la 
București, iar comandantul re-

cind sinteți 
la început, 
ani. Am stat înainte

o lume de oameni minunați, o 
lume de murîcitorl, oameni in
tegri, bine așezați în omenia 
lor și în conștiința lor politi
că, fortificați moral. M-am 
simțit puternic între ei. Maha
laua veche a dispărut de mult, 
eu aproape că n-am mai 
prins-o, dar eu cred că și ma
halaua aceea, din punct de ve
dere uman, era un lucru sănă
tos, cu o vigoare morală mun
citorească... Era dreptul lor 
să-și schimbe și' condițiile ma
teriale de viață. Un drept so
cial pentru care au luptat 
și-au muncit. Iată, îl au și a- 
rată așa cum arată, ca un oraș 
nou și civilizat, împresurat 
de o vegetație bogată, un oraș 
intr-un parc imens...

„l-am văzut pe copii crescînd 
și odată cu ei am crescut și noi, 

și cartierul"
~ partamentul numărul 1. 

! Farcaș- pune 
______ de-o parte, își 

sint freacă.miinile încurcat.
— M-ați găsit la treabă — 

spune el. Am luat o bibliotecă 
și tocmai o montam. S-au a2- 
dunat cărțile. De la mine, de 
la băiatul meu, de la fata 
mea.

— Sînteți mulțumit de bi
bliotecă ?

— îmi place, e frumoasă, 
gindită cu gust. E prima 
noastră bibliotecă. Dar sint și 
nemulțumit. Știți, eu sint teh
nician mecanic la ICECHIM, 
îmi place treaba făcută cu rost, 
treaba care merge ca o mași
nă bine reglată, ca lumea, cum 
se zice. Ei. biblioteca este fru
moasă, materialul e bun. Puțin 
i-a lipsit să fie cum trebuie...

— V-ați dorit mult biblio
teca ?

— Foarte mult ! Așa cum 
mi-am dorit și casa.

— Cum ați locuit înainte de 
a veni aici ?

Gheorghe Farcaș zîmbește, 
dar zimbetul lui are ceva amar.

— Sint vreo douăzeci de ani 
de atunci. Locuiam într-o că
măruță, claie peste grămadă, 
o casă insalubră. Cind am 
primit cheile apartamentului 
ne-am îndreptat de spate. 
Știți, într-o casă ca asta, cu 
tot confortul modern, te elibe
rezi de toate greutățile, vezi 
altfel lucrurile, viața, vezi mai 
departe.

— Ce "
— E 

deseori 
ai mei, 
fiecare 
bui ca 
să analizeze 
deosebită au condițiile mate
riale, cele de locuit, de pildă, 
asupra atmosferei familiale, 
cită sănătate aduc ele în ra
porturile dintre oameni. Nu 
numai în familie, ci în tot blo
cul — vedeți, în blocul nostru 
oamenii nu se ceartă. Asta 
spune ceva, nu?-I-am văzut

Apartament
Gheorghe 
ciocanul

vreți să spuneți ? 
simplu, m-am gîndit 
la asta, privindu-i pe 

in traiul nostru de 
zi. Poate că ar tre- 

cineva să se ocupe, 
ce influență

pe copii crescînd viguroși și o 
dată cit ei am crescut și noi, 
și cartierul. Știți cum erau co
pacii cînd- am, venit aici ? Cit 
degetul de subțiri 1 Niște pu- 
ieți. Acoperă acum bulevardul 
cu coroanele lor.

— Înseamnă că sînteți un om 
mulțumit.

— Cit poate să fie un om de 
mulțumit — spune zîmbind , 
Gheorghe Farcaș. Omul nu 
poate fi mulțumit deplin nici
odată. în sensul bun al cuvin- 
tului ! Are un ochi critic și în 
ceea ce-1 privește pe el, pe 
copiii lui, blocul în care locu
iește sau cartierul din care 
face parte. Și atunci pun gin- 
dul și mina ca să împlinesc 
ce cred eu că mai este nece
sar. Și tot se mai ivește ceva. 
Asta e viața și 
înainte dacă nu 
înțelegeți ?

...Dar, dacă 
n-am isprăvit relatarea discu
ției cu bătrinul Emanoil Chira, 
bunicul băiețelului în vîrstă de 
trei luni și răspunzînd (va a- 
junge s-o facă și p-asta) la 
numele de Ștefăniță... Vorbin- 
du-ne, bunicul a tăcut 
secunde, apoi 
tativ :

— De multe 
la Ștefăniță 
oare ce va fi 
în ce lume va trăi el mai în
colo, dincolo de anul 2000, 
cînd noi n-o să mai fim ? Am 
făcut noi oare tot ce trebuia 
și ce puteam să l'acem pentru 
el și pentru generațiile de 
după el ? Și mă uit atunci la 
oamenii de pe stradă și îmi 
vine să le pun și lor aceeași 
întrebare...

De fapt, societatea noastră, 
în toate ale ei, cu această gri
jă trăiește, muncește, vi
sează...

Un gind care ne-a venit pe 
strada... constructorilor.

nu ar merge 
ar fi așa. Mă

ați observat,

cîteva
a reluat medi-

ori mă uit lung 
și mă intreb : 
cu el ? Cum și

Mihai CARANFIL 
Dionisie ȘINCAN
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CONVORBIRI INTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
$1 PRINȚUL NOROODM SIANIIK

Interviul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

acordat corespondentului diplomatic al gazetei egiptene „Mayo“

(Urmare din pag. I)
Oaspetele a adresat■calde felicitări 

poporului român pentru realizările 
remarcabile obținute, sub conducerea 
înțeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe calea progresului și 
bunăstării., în același timp, el a ex
primat profunda recunoștință a po
porului kampuchian pentru sprijinul 
constant dat de România socialistă 
in lupta sa îndelungată pentru li
bertate și independență națională.

în cadrul convorbirii,: Norodom 
Sianuk a făcut o informare asupra 
sarcinilor și țelurilor guvernului de 
coaliție națională al Kampuchjei De
mocrate, recent creat, subliniind că 
obiectivul fundamental al acestuia 
constă în unirea tuturor'forțelor po
litice și- sociale în lupta pentru. in
dependență, suveranitate și. integri
tate teritorială, pentru retragerea tru
pelor străine din țară și asigurarea 
dreptului poporului kampuchian de a 
.decide asupra. propriului destin și a 
Jrinduirii sale social-politice.

Reafirmînd poziția țării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că România socialistă s-a pronunțat 
și se pronunță pentru o soluție po
litică, bazată pe reconciliere na
țională intre toate forțele sociale 
și politice care doresc și acționează 
pentru o Kampuchie independentă, 
democratică și nealiniată, pe stabili
rea de relații prietenești, de colabora
re intre Kampuchia și vecinii săi, În
temeiate pe principiile de drept in
ternațional. în acest scop, sînt nece
sare retragerea trupelor străine din 
Kampuchia, crearea condițiilor pentru 
ca poporul kampuchian să-și rezolve 
singur problemele interne, fără nici 
un amestec din afară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
prințul Norodom Sianuk au avut, de 
asemenea, un schimb de vederi în 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

S-a subliniat că omenirea cunoaște 
astăzi o perioadă de mari prefaceri 
sociale $i naționale, ca urmare a afir
mării tot mai puternice a voinței po
poarelor de a se dezvolta liber, de sine 
stătător, de a trăi intr-un climat de 
colaborare, securitate și pace. Tot
odată, s-a relevat că are loc o ac
centuare a încordării în viața inter
națională datorită manifestării poli
ticii de forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
de reîmpărțire a zonelor de domi

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
ve pe plan mondial demonstrează cu 
putere că politica de destindere nu 
se poate realiza decit in condițiile 
aplicării ferme în relațiile dintre sta
te a principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței, 
neamestecului in treburile interne și 
colaborării pe principiile avantajului 
reciproc. Este necesar să se facă to
tul pentru a se renunța cu desăvir- 
șire la politica de forță și de ame
nințare cu forța, pentru a se trece 
la soluționarea problemelor interna
ționale, a conflictelor dintre state, 
numai și numai pe calea tratative
lor. în acest spirit noi ne pronun
țăm și sprijinim o soluție politică 
în Kampuchia, bazată pe recon
ciliere națională, pe stabilirea de 
relații prietenești, de colaborare, in
tre Kampuchia și vecinii săi, in spi
ritul principiilor de care am vorbit.

Ne pronunțăm în mod ferm, în a- 
celași spirit, pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a problemelor din 
Orientul Mijlociu. în mod deosebit 
considerăm că trebuie făcut totul 
pentru o soluție politică in Beirut, 
pentru dezangajarea militară, și apoi 
pentru o soluție care să garanteze 
integritatea și independența Libanu
lui și rezolvarea problemei palestinie
ne pe baza dreptului la autodetermi
nare — inclusiv constituirea unui 
stat palestinian independent — sta
bilirea unor relații de colaborare in
tre toate statele, care să asigure in
tegritatea și independența și a sta
tului palestinian, și a Israelului, și 
a celorlalte state din Orientul 
Mijlociu.

Nu doresc să mă refer și la alte 
conflicte din lume. Dar considerăm 
că este în interesul popoarelor res-

Toastul
(Urmare din pag. I)
vecinii săi, fără deosebire de ideolo
giile și sistemele lor politice.

în prezent, poporul din Kampuchia 
Democrată nu se lasă cuprins de ură 
în lupta sa armată. El nu face război 
de dragul artei marțiale, dar se vede 
obligat să ducă o luptă armată nu
mai pentru recucerirea suveranității 
sale, a dreptului său la autodetermi
nare și la independență națională, in 
cadrui integrității teritoriale a pa
triei sale.

Statele și guvernele care. recunosc 
oficial Kampuchia Democrată sau 
mențin relații diplomatice cu aceasta 
fac un act de justiție, întrucît statul 
nostru este victimă unei agresiuni 
străine și militare și este in mod 
ilegal ocupată de o armată străină de 
200 000 de oameni, care a instalat și 
menține arbitrar în capitala noastră 
un guvern „fantomă*1 pe care l-a im
pus, prin forța armelor, poporului 
nostru iubitor de libertate și inde
pendență.

Tot ceea ce cerem este ca rezolu- 

nație și-influență, existenței unor 
stări de conflicte și război în dife
rite zone ale globului, acumulării 
unor probleme complexe, nesoluțio
nate încă, creșterii fără precedent 
a cursei înarmărilor, ascuțirii crizei 
economice mondiale.

S-a considerat că, în aceste con
diții, se impun unirea și intensifi
carea eforturilor tuturor popoarelor 
lumii, a forțelor înaintate de pretu
tindeni pentru oprirea înrăutățirii si
tuației internaționale, reluarea și 
consolidarea cursului spre destin
dere, independență națională și pace, 
pentru promovarea cooperării și res
pectului între națiuni.

S-a evidențiat, totodată, necesita
tea de a se acționa energic pentru 
reglementarea prin mijloace pașnice, 
prin tratative, a tuturor probleme
lor dintre state, pornindu-se de la 
respectarea principiilor deplinei ega
lități. in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța.

în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea re
glementării pe calea tratativelor a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
arătind că se impune in mod deo
sebit să se facă totul pentru o so
luție politică in Beirut, pentru dez
angajare militară, pentru garanta
rea integrității și independenței Li
banului și rezolvarea problemei pa
lestiniene pe baza dreptului la auto
determinare — inclusiv constituirea 
unui stat palestinian independent — 
pentru stabilirea unor relații de co
laborare intre toate statele, care 
să asigure integritatea și indepen
dența atit a statului palestinian și 
a Israelului, cit și a celorlalte state 
din zonă.

S-a apreciat că problema cea mai 
arzătoare a zilelor noastre o consti
tuie oprirea cursei 'înarmărilor, în
făptuirea dezarmării. în primul rînd 
■a dezarmării nucleare, apărarea 
dreptului suprem al tuturor po
poarelor la viață, la libertate,- la pace.

în legătură cu situația din Euro
pa, s-a subliniat că înfăptuirea secu
rității și dezvoltarea unei largi coo
perări pe continent ar avea o in
fluență pozitivă asupra întregii, evo
luții a vieții internaționale, ar 
contribui la consolidarea păcii și 
promovarea colaborării în lume.

pective, al păcii și independenței na
ționale să se pună capăt conflictelor 
militare și să se treacă la soluționa
rea problemelor pe calea tratativelor 
pașnice.

In lume sint probleme grave ca ur
mare a cursei înarmărilor, a acumu
lării de armamente și, îndeosebi, de 
armamente nucleare. Considerăm că 
trebuie făcut totul pentru trecerea 
la dezarmare, și in primul rind la 
dezarmarea nucleară, pentru reduce
rea cheltuielilor militare, pentru o 
politică de pace care să garanteze 
popoarelor posibilitatea dezvoltării 
lor economico-sociale, libere și inde
pendente.

Noi, in Europa, avem, de ademe
nea, multe probleme. Ne pronunțăm 
ferm pentru oprirea amplasării de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, pentru retragerea 
celor existente, pentru o Europă fără 
nici un fel de rachete nucleare.

Considerăm că trebuie să facem to
tul pentru încheierea cu succes a re
uniunii de la Madrid, pentru o con
ferință de încredere și dezarmare in 
Europa, pentru o Europă unită, ba
zată pe respectul orinduirii sociale 
din fiecare stat și pe independența 
națională a fiecărui popor.

Avem, în Balcani, preocuparea pen
tru o colaborare pașnică, pentru rea
lizarea în această zonă a Europei a 
unei lumi fără armamente nucleare.

în lume sînt, de asemenea, proble
me grave create de existența decala; 
jelor tot mai mari dintre cei. bogați 
și cei săraci. De aceea considerăm că 
trebuie făcut, totul pentru a se ajunge 
la realizarea unor acorduri corespun
zătoare cu privire ia sprijinul pen
tru dezvoltarea țărilor slab dezvbl- 

președintelui Norodom
țiile juste ale Adunării Generale a 
O.N.U. din 1979, 1980 și 1981 privind 
Kampuchia să fie aplicate. In aceste 
rezoluții se arată că trupele străine 
trebuie să evacueze țara noastră și 
să fie apoi organizate alegeri gene
rale, care să se desfășoare sub con
trolul O.N.U., pentru a permite po
porului nostru să hotărască in mod 
liber viitorul său.

Domnule președinte al Republicii, 
Doamnă,
Excelențe, doamnelor, domnilor,
Formarea recentă a unui guvern de 

coaliție națională pentru Kampuchia 
Democrată, un guvern creat pe pă- 
mintul național al țării noastre, arată 
lumii că toate forțele patriotice și 
patrioții de toate tendințele politice 
și ideologice se unesc de acum 
inainte ca un singur om pentru a 
lupta împotriva invadatorului și ocu
pantului străin și pentru a elibera, 
chiar cu prețul celor mai mari difi
cultăți, ai celor mai grele sacrificii și 
al unei lupte Îndelungate, patria prea 
iubită.

Au fost reliefate efectele profund 
nesteitive' ale' Crizei economice mon
diale, ale accentuării decalajelor din
tre țările bogate și țările sărace, a- 
preciindu-se că un obiectiv prioritar 
al lumii contemporane il reprezin
tă lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economi
ce mondiale, care să favorizeze pro
gresul mai rapid al tuturor state
lor. îndeosebi al celor râmase in 
urmă.

A fost subliniat faptul că rezol
varea justă și durabilă a marilor 

tate. pentru realizarea unei noi ordini 
economice, bazată pe egalitate, pe 
echitate și avantaj reciproc. Dealtfel, 
în actualele condiții economice inter
naționale, fără lichidarea subdezvol
tării, fără o nouă ordine economică 
internațională va fi greu să se asi
gure stabilitatea economică și pro
gresul fiecărui popor. Noua ordine 
economică constituie, dealtfel, o 
parte hotărîtoare pentru politica de 
pace, de independență, pentru de
zarmare.

Noi considerăm că soluționarea a- 
cestor probleme complexe necesită 
participarea la viața internațională 
a tuturor statelor — și in primul 
rind a țărilor mici și mijlocii — 
întărirea solidarității țărilor în curs 
de dqzvoltare. Să asigurăm depă
șirea divergențelor din mișcarea 
țărilor nealiniate, să întărim unita
tea lor, pentru a-și putea Îndeplini 
misiunea pe care o au în viața in
ternațională.

în același timp, trebuie să crească 
rolul Organizației Națiunilor Unite, 
al altor organisme internaționale, 
pentru a asigura soluționarea — cu 
forțele unite ale tuturor popoarelor — 
a problemelor complexe din viața 
internațională.

în toate acestea un rol hotărîtor 
îl au masele populare de pretutin
deni. Viața demonstrează că, acțio- 
nind tot mai unite și tot mai pu
ternic, forțele antiimperialiste, po
poarele de pretutindeni pot să de
termine oprirea cursei înarmărilor; 
soluționarea democratică a proble
melor internaționale in interesul 
respectării dreptului la existență li
beră al fiecărui popor, să asigure 
independența fiecărei națiuni, o pace 
trainică in lume.

Guvernul nostru nu este un guvern 
în exil. El este solid implantat pe 
pămintul național și administrează 
zone teritoriale largi din Kampuchia, 
avind o populație de mai multe sute 
de mii de oameni.

Poporul și guvernul din Kampuchia 
Democrată, prin vocea mea, solicităm 
din partea Republicii Socialiste 
România și a tuturor popoarelor, gu
vernelor și statelor iubitoare de jus
tiție, libertate și pace, sprijinul lor 
politic și diplomatic.

Redobîndirea independenței și neu
tralității de odinioară a Kampuchiei 
va avea efecte binefăcătoare nu nu
mai pentru ea și pentru sud-cstul 
asiatic, dar și pentru alte țări și po
poare mici care sint victime sau 
riscă să fie victime ale forței agre
siunii imperialismului, colonialis
mului, expansionismului.

Nunjai acționind pentru a prevala 
principiile coexistenței pașnice și 
ale respectului mutual intre statele 
mari, mijlocii și mici, pe baza de
plinei egalități, vor putea fi salv- 

probleme ce preocupă omenirea re
clamă participarea activă, in deplină 
egalitate, a tuturor statelor, un rol 
tot mai important revenind țârilor 
mici și mijlocii, țărilor in curs de 
dezvoltare, nealiniate, care consti
tuie majoritatea, covirșitoare a lumii 
și sînt nemijlocit interesate intr-o 
politică de pace, de independență și 
colaborare internațională.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, stimă și În
țelegere reciprocă.

în acest spirit, România a acționat 
și acționează pentru dezvoltarea co
laborării cu toate statele lumii fără 
deosebire de orinduire socială.

Am dori ca relațiile dintre "Româ
nia și Kampuphia — relații priete
nești, care se bazează pe o veche co
laborare — să se dezvolte continuu. 
Dorim ca relațiile cu guvernul de coa
liție, cu președintele Kampuchiei 
Democrate să constituie o bază trai
nică pentru lupta în vederea recîști- 
gării independentei Kampuchiei și 
dezvoltării sale libere și independente. 
(Aplauze). Puteți fi siguri că poporul 
român, Guvernul Republicii Socialiste 
România vor face totul pentru a-și 
aduce contribuția la politica de des
tindere, de pace, de independență na
țională, la respectul independenței 
fiecărei națiuni, că vor sprijini și vor 
dezvolta colaborarea cu poporul kam
puchian, cu guvernul de coaliție, con
vinse că aceasta corespunde interese
lor poporului kampuchian, tuturor po
poarelor din Indochina, cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Cu aceasta, aș dori să exprim încă 
o dată satisfacția pentru relațiile și 
colaborarea dezvoltată între popoarele 
noastre, între guvernele țărilor noas
tre. Urez incă o dată poporului kam
puchian succes în recîștigarea cit mai 
rapidă a independenței. Vă urez dum
neavoastră, ca președinte al Kampu
chiei Democrate, succese în condu
cerea luptei și a guvernului kampu
chian pentru realizarea acestor ce
rințe ale poporului kampuchian. Vă 
urez multă sănătate dumneavoastră, 
doamnei, prietenilor kampuchieni.

în sănătatea dumneavoastră I
Pentru colaborare și pace 1 (Vii 

aplauze).

Sianuk
gardate pacea mondială și mersul 
inainte al progresului și bunăstării 
omenirii.

Republica Socialistă România are, 
în această privință, un rol de prim 
plan in apărarea celor mai nobile 
idealuri ale omenirii.

Cu aceste sentimente sincere de 
deosebită gratitudine față de Româ
nia și față de viteazul său popor și 
marele său conducător, precum și 
de profundă admirație față de dez
voltarea impetuoasă a noii Românii 
în toate domeniile construcției so
cialiste, vă cer permisiunea să toas
tez și să ridic paharul pentru a ex
prima urări de sănătate și viață în
delungată Excelenței Sale, Președin
tele Republicii Socialiste România * 
și Doamnei Elena Ceaușescu, pentru 
o viața lungă și fericită a poporu
lui român. pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre Kampuchia și 
România ;

in . sănătatea Excelențelor Lor, a 
doamnelor și domnilor prezenți la 
acest dejun, (Vii aplauze).

(Urmare din pag. I)
siv a problemelor din Liban șl a pro
blemei palestiniene — în spiritul și 
pe baza principiilor de care am vor
bit.

ÎNTREBARE : V-ați întîlnit 
de mai multe ori. cu președintele 
Hosni Mubarak. Ați putea să ne 
vorbiți despre Egiptul aflat sub 
conducerea lui Mubarak, despre 
modul in care apreciați viitoa
rea ințilnire la nivel înalt româ- 
no-egipteană și cină ar trebui să 
aibă loc aceasta, după părerea 
dumneavoastră? Consilierul pre
ședintelui Mubarak v-a transmis 

. un mesaj din partea președin
telui Mubarak. Ați putea co
menta conținutul acestui mesaj?

RĂSPUNS : într-adevăr,- am avut 
mai multe întilniri eu președintele 
Mubarak. în cadrul acestora am dis
cutat problemele relațiilor ! bilaterale 
— și aș dori să menționez faptul că, 
de fiecare dată, președintele Muba
rak a manifestat 'o preocupare deo
sebită pentru dezvoltarea colaborării 
dintre țările noastre. în același timp, 
am discutat despre problemele Ori
entului Mijlociu, despre problemele 
păcii dintre Egipt și Israel și despre 
o serie de alte probleme internațio
nale. Aș dori, de asemenea, să men
ționez că, din momentul preluării 
funcției de președinte al Egiptului de 
către președintele Mubarak, relațiile 
dintre România și Egipt au conti
nuat șă se . dezvolte ; s-au realizat 
noi înțelegeri privind colaborarea și 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală.

Am convenit Împreună cu pre
ședintele Mubarak să realizăm, într-o 
perioadă cît mai apropiată, o întîj- 
nire. pentru a discuta împreună atît 
problemele relațiilor româno-egipte- 
ne, cît și problemele complexe in
ternaționale. Sperăm ca aceasta să 
aibă loc într-o perioadă cît mai apro
piată și așteptăm cu . multă plăcere 
vizita președintelui Mubarak în 
România. •

în ce privește mesajul transmis de 
președintele Mubarak prin consilie
rul său, aș menționa faptul că el s-a 
referit îndeosebi la problemele ac
tuale din Orientul Mijlociu, la situa
ția din Liban, la căile de soluționa
re a acestor probleme. Trebuie să 
menționez cu multă satisfacție că în 
aceste probleme pozițiile României 
și Egiptului sînt identice sau foarte 
apropiate. Ambele țări — atit Româ
nia, cit și Egiptul — doresc să con
tribuie la soluționarea pe cale poli
tică, prin tratative a acestor proble
me. în același timp, mesajul s-a re
ferit și la relațiile româno-egiptene, 
și la viitoarea întîlnire la nivel înalt. 
Acest mesaj se înscrie In practica 
stabilită între noi. de a ne consulta 
asupra tuturor problemelor de inte
res reciproc, și constituie o expresie 
a bunelor relații existente Intre , ță
rile noastre. între mine și președin
tele Mubarak.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați putea să ne vorbiți 
despre situația raporturilor ro- 
mâno-arabe în general ?

RĂSPUNS : România întreține re
lații bune cu aproape toate statele 
arabe. Chiar și cu acelea cu care nu 
avem încă relații diplomatice avem 
relații economice și diverse schim
buri de păreri asupra diferitelor pro
bleme internaționale. în general, aș 
dori să' menționez că relațiile econo
mice, tehnico-științifice dintre Româ
nia și țările arabe au cunoscut o 
dezvoltare puternică și că ele se ba
zează pe principiile egalității, avan
tajului reciproc și neamestecului în 
treburile interne. Ca și relațiile cu 
Egiptul, relațiile cu țările, arabe sînt 
în interesul popoarelor noastre și 
constituie un factor important pentru 
colaborarea și pacea internațională.

ÎNTREBARE : Revenind la si
tuația internațională, . dumnea
voastră, domnule președinte, ați 
chemat in repetate fînduri la 
desființarea blocurilor militare, 
a pactului N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia. Aveți, in 
prezent, noi sugestii pentru 'în
cetarea cursei înarmărilor dintre 
cele două blocuri și dezarmarea 
nucleară ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
s-a pronunțat întotdeauna pentru 
desființarea blocurilor militare — a 
N.A.T.O. și a Tratatului de Ia Var
șovia — și pentru stabilirea relațiilor 
dintre state pe baza principiilor ega
lității, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

După cum se știe, in viața inter
națională s-a ajuns din nou la o în
cordare deosebită ; a luat proporții 
uriașe cursa înarmărilor. De aceea, 
in momentul -de față, este mai nece
sar ca oricînd să se facă totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare .nucleară. Recenta sesiune 
a Organizației Națiunilor Unite a 
evidențiat cu putere preocuparea și 
îngrijorarea întregii omeniri față de 
situația gravă determinată de cursa 
înarmărilor.

Este necesar să se acționeze cu 
toată răspunderea, in cadrul tratati
velor existente, în vederea opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare. Am. salutat tratativele 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, in privința aceasta. Conside
răm necesar ca la Comitetul de 
dezarmare de la Geneva să se ac
ționeze cu toată hotărirea pentru re
alizarea unor Înțelegeri corespunză
toare in această privință.

întrucît la recenta sesiune a Orga
nizației Națiunilor Unite România a 
prezentat o serie de' propuneți in 
legătură cu problemele dezarmării1 și 
păcii, nu > doresc să le mai repet 
acum. Aș menționa numai faptul că 
este necesar ca Organizația Națiuni
lor Unite, organismele sale să aibă 
un rol mai important In realizarea 
acestui deziderat vital al popoarelor. 

în acest cadru trebuie să se asigure 
participarea la soluționarea proble
melor grave internaționale a tuturor 
statelor, și în primul rind a state
lor mici și mijlocii. în același timp, 
se impune ca popoarele de pretutin
deni să-și intensifice eforturile și 
acțiunile — care au cunoscut în ul
timul timp proporții uriașe — pen
tru a determina guvernele să treacă 
la dezarmare reală. în actualele îm
prejurări, rolul maselor, al popoare
lor de pretutindeni este hotărîtor 
pentru politica de dezarmare, de in
dependență. națională și de pace.

ÎNTREBARE : Cum concepeți,
• domnule președinte, viitorul 

statelor balcanice și adriatice — 
și care este rolul României în 
acest sens ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță cu toată ho- 
tărîrea pentru dezvoltarea colabo
rării și prieteniei dintre țările 
balcanice, pentru realizarea în a- 
ceastă zonă — inclusiv Adriatica — 
a unei zone fără arme nucleare. 
Considerăm că, în actualele împre
jurări, este necesar să se intensifice 
activitatea în această direcție — și 
aș dori să menționez bunele relații 
ale României cu toate statele din 
Balcani. Considerăm că sînt necesare 
noi întilniri, la diferite niveluri, in
tre țările balcanice și pregătirea 
unei întilniri la nivel înalt în vede
rea stabilirii de comun acord a 
căilor pentru transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii, într-o zonă 
fără arme nucleare.

ÎNTREBARĂ : Cît de legate 
sînt, domnule președinte, cele 
două . probleme anterioare — 
desființarea blocurilor și situa
ția din Balcani, precum și moda
litățile pe care le sugerați în ve
derea soluționării lor — de secu
ritatea europeană ?■

RĂSPUNS : După cum este bine 
cunoscut, cele două blocuri militare 
— N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo
via — își desfășoară de fapt activi
tatea în Europa. Dealtfel, aceasta a 
dus și la faptul că principalele forțe 
militare, inclusiv armamentul nu
clear, sînt concentrate pe continen
tul european. De aceea, desființarea 
blocurilor militare, ar avea o impor
tanță deosebită pentru diminuarea 
încordării și pentru realizarea dezar
mării, și îndeosebi a dezarmării nu
cleare. Ținind seama .de problemele 
complexe, considerăm că in momen
tul de față trebuie să facem totul 
pentru a realiza obiectivele dezvol
tării colaborării, securității și coope
rării in Europa. în spiritul documen
telor semnate la Helsinki. Desființa-' 
rea blocurilor militare va fi rezulta
tul dezvoltării încrederii, colaborării 
și prieteniei .între țările europene.

Este necesar să realizăm, în Euro
pa, relații noi, de egalitate, de res
pect al independentei, să se asigure 
unitatea Europei, bazată pe respectul 
orinduirilor sociale existente, pe in
dependența și suveranitatea fiecărei 
națiuni europene. în acest spirit, 
acordăm o mare însemnătate reu
niunii de la Madrid, care își va re
începe lucrările în toamna acestui 
ân. Dorim ca această reuniune, să se 
încheie cu rezultate cit mai bune, 
să se ajungă la convocarea unei con- 

Terințe de încredere și dezarmare în 
Europa..

Privim, așa cum am menționat, 
dezvoltarea colaborării în Balcani și 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii ca o parte inseparabilă a 
cooperării și securității in Europa.

Realizarea securității și cooperării 
în Europa presupune, totodată, opri
rea amplasării de rachete cu rază 
medie de acțiune, retragerea și des
ființarea celor existente. Realizarea 
în Europa a securității și cooperării, 
oprirea amplasării rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune și a ori
căror rachete nucleare constituie fac
tori de importanță deosebită nu 
numai pentru Europa, dar și pentru 
pacea întregii lumi.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, am participat la aduna
rea populară de la Pitești și am 
ascultat cuvintarea rostită de 
dumneavoastră cu această oca
zie. în cuvințare v-ați referit cu 
deosebită claritate la necesitatea 
ca Israelul să înceteze acțiunile 
militare in Liban, ca în. această 
zonă să existe un stat palesti
nian și un stat israelian. Cum 
apreciați că poate să-și aducă 
contribuția comunitatea interna
țională la realizarea acestui de
ziderat ? Cum poate comunita
tea internațională să determine 
Israelul să pună capăt acțiuni
lor militare, îndeosebi după ce 
Yasser Arafat a semnat acel do
cument cunoscut sub denumirea 
de „ramura de măslin" ? Consi
derați că toate acestea ar trebui 
să ducă la o revizuire a politicii 
Statelor Unite in problemele 
respective ?

RĂSPUNS : Am vorbit de proble
mele din Liban și.din Orientul Mij
lociu. în situația creată la Beirut și 
în Liban este' necesar să se facă 
totul pentru a se pune capăt războiu
lui în Beirut, pentru realizarea dez
angajării și apoi pentru retragerea 
deplină din Liban. Dar aceasta nu 
constituie decît o parte a acțiunilor 
pentru soluționarea deplină a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, pen
tru o pace globală, trainică. Este ne
cesar ca toate statele, comunitatea 
internațională să facă totul pentru a 
determina realizarea unei păci globa
le în Orientul Mijlociu. Așa cum am 
mai menționat, consider că realizarea 
unei conferințe internaționale repre
zintă în momentul de față .o cale 
foarte importantă — și, poate, cea 
mai sigură cale — pentru a se ajunge, 
la realizarea unei soluționări cit 
mai rapide a problemelor din Orien
tul Mijlociu.

în organizarea conferinței interna
ționale și soluționarea problemelor 
din Orientul Mijlociu, Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să aibă un 
rol activ și important. în același 

timp, consider că este necesar ca atit 
Statele Unite, cit și Uniunea Sovie
tică — și, aș adăuga, ' toți membrii 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate — să aibă un rol activ în ga
rantarea și realizarea păcii, inclusiv 
in soluționarea problemei palesti
niene.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați putea să dați unele 
detalii asupra propunerii româ
nești de a se convoca o confe
rință la nivel înalt a țărilor lu
mii a treia ?

RĂSPUNS : După cum este bine 
cunoscut, situația țărilor în curs de 
dezvoltare a continuat să se înrăută
țească. Actuala situație, a împărți
rii lumii în țări sărace și bogate, 
este un rezultat al îndelungatei 
politici de dominație imperialistă și 
colonialistă. Conferințele și reuniuni
le care au avut loc pînă acum in 
problemele subdezvoltării și noii or
dini economice internaționale nu au 
dus, de fapt, la nici un' rezultat. Criza 
energetică, criza economică mondială, 
politica dobînzilor înalte. au accen
tuat decalajele dintre țările bogate 
și sărace, au creat condiții foarte 
grele pentru țările în curs de dez
voltare. Ținind seama de toate aces
tea, se impune, ca o necesitate vi
tală, întărirea colaborării și solidari
tății țărilor în curs de dezvoltare. 
Ele trebuie să acționeze într-o de
plină unitate pentru a obține rezul
tate în tratativele cu țările dezvol
tate, pentru realizarea unor relații 
noi, a unei noi ordini economice și 
politice internaționale bazate pe echi
tate și egalitate,, pe avantaj reciproc 
în relațiile economice mondiale. 
Apare necesară realizarea unei Carte 
internaționale care să definească 
principiile relațiilor dintre state, 
locul țărilor în curs de dezvoltare și 
condițiile de dezvoltare, de progres 
economic și social in lume.

în actualele condiții internaționale, 
ale interdependenței tot mai puterni
ce dintre . diferite state și grupări 
de state, soluționarea problemelor 
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice constituie o necesitate 
pentru depășirea crizei economice, 
pentru stabilitatea economiei mon
diale și dezvoltarea armonioasă a 
tuturor statelor. Pentru a discuta 
toate aceste probleme și a stabili o 
strategie comună, România consideră 
că ar fi necesară o conferință la 
nivel înalt a țărilor în curs de dez
voltare. în același timp, țările în 
curs de dezvoltare pot și trebuie 
să-și întărească colaborarea econo
mică și tehnico-științifică dintre ele, 
pentru a realiză și cu eforturile lor 
proprii un progres economic și so
cial mai rapid.

ÎNTREBARE : Ați fi amabil, 
domnule președinte. ■ să faceți o 
prezentare a dezvoltării Româ
niei sub conducerea președinte
lui său ?

RĂSPUNS : Peste- cîteva zile po
porul român va sărbători. 38 de ani 
de la victoria revoluției naționale de 
eliberare socială și- națională, antifas
cistă și antiimperialistă. .într-adevăr, 
în această perioadă, și mâi cu sea
mă în anii construcției socialiste, 
România a realizat progrese de în
semnătate istorică. Pe ansamblu, 
producția industrială românească este 
astăzi de circa 50 de ori mai mare 
decit înainte de război. Am dezvol
tat ramuri industriale noi, de înaltă 
tehnicitate — și aș putea spune că 
industria românească poate să fie 
comparată astăzi cu cea din multe 
țări dezvoltate. Am dezvoltat puter
nic știința, învățămîntul — factori 
hotărîtori pentru ■ întreaga dezvoltare 
economico-socială și făurirea unei in
dustrii moderne, de înaltă tehnicita
te. Produceam înainte circa 300 000 
tone oțel ; astăzi producem peste 13 
milioane tone. Produceam 1,5 miliarde 
kWh energie electrică ; în anul acesta 
producem peste 70 miliarde kWh. 
Practic, industria românească este 
astăzi capabilă să rezolve cele mai 
complexe probleme tehnice, inclusiv 
producerea de utilaj energetic nu
clear. S-a dezvoltat puternic și agri
cultura. Producția agricolă este de 
trei ori' și jumătate mai mare decit 
in trecut. Desigur, nu considerăm că 
am realizat totul — nici în industrie, 
nici în agricultură — și depunem 
eforturi pentru dezvoltarea în conti
nuare a ambelor sectoare de acti
vitate.

Venitul național a crescut de a- 
proape 15 ori și, pe această bază, a 
crescut nivelul de viață, au sporit 
veniturile oamenilor muncii în toate 
sectoarele. Luînd ca bază anul 1950, 
veniturile oamenilor muncii au cres
cut de aproape opt ori.

Ați putut să vedeți construcțiile de 
locuințe, de așezăminte social-cultu- 
rale în București și in alte localități 
ale țării. Toate acestea atestă, cu pu
terea faptelor, realizările și efortu
rile poporului român pentru dezvol
tarea economico-socială, pentru con
diții de viață tot mai bune.

In acest cincinal ne-am propus să 
realizăm o nouă calitate a muncii și 
vieții și să trecem de la stadiul de 
țară socialistă' in curs de' dezvoltare 
la cel de țară socialistă mediu dezvol
tată. întregul popor român acționează 
cu toată hotărirea pentru realizarea 
acestor obiective, sprijină ferm poli
tica internă și externă a partidului, 
considerînd că aceasta răspunde pe 
deplin intereselor vitale ale întregii 
națiuni. Ați participat, după cum ați 
spus, la adunarea populară de Ieri 
și ați putut vedea starea de spirit a 
oamenilor muncii din țara noastră. 
Dealtfel, aș dori să menționez că 
tot ceea ce am realizat este tocmai 
rezultatul entuziasmului și participă
rii unanime a poporului la realizarea 
construcției socialiste, al faptului că 
tot ceea ce realizează și tot ceea ce 
tac partidul și guvernul, statul nos- 

■ tru este, consacrat dezvoltării țării, 
bunăstării și fericirii poporului.

Aș dori, în încheiere, să adresez 
cititorilor gazetei dumneavoastră, 
poporului egiptean prieten cele mai 
bune urări de succes în dezvoltarea 
economico-socială, întărirea indepen
denței, bunăstare și fericire I
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I
I DIVERS I

I
„Mîîni de aur

I

In cadrul taberei republicane 
de creație ' "
viitor", care a avut loc la Reșița 
și la care au participat echipaje 
reprezentând case ale pionierilor 
și șoimilor patriei din toate ju
dețele țării, a avut loc concursul 
„Miini de aur". La proba prac
tică, micii concurenți s-au în
trecut, contracronometru, la 
montarea pieselor unui genera
tor Morse și la punerea lui in 
funcțiune. Ambele probe — 
practică și teoretică — au fost 
ciștigate de reprezentanții jude
țului Teleorman. Să notăm nu
mele lor : Dan Albu, Florin lo- 
nescu, Gabi Covete, Marius Del- 
cescu, Narcis Mitroi, Camelia 
Albu, Marius Covete și condu
cătorul cercului radio — Marian 
Udrică, toți de la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din orașul 
Roșiori de Vede.

Felicitări 1

tehnică „Start spre

I

I

I
I

O viata3 I
salvată

I
I
I
I

In urma unui violent accident 
vascular, Ema Szabo, muncitoare 
la întreprinderea „Solidaritatea" 
din Satu Mare, a fost grabnic 
internată in spital. Salvarea vie
ții ei depindea de o intervenție 
chirurgicală urgentă, dar care nu 
se putea efectua decit cu ajuto
rul unei masive transfuzii de 
singe. Afllnd că viața colegei 
lor e tn pericol, în numai cî- 
teva minute numeroși muncitori 
s-au prezentat să doneze picătu
rile de viață salvatoare.

I
I

I • • •

I

I

Prin sentința 775/1982, pentru 
infracțiunea de abandon fami
lial, Vasile Stoica din Mănești — 
Prahova a fost condamnat la doi 
ani închisoare, urmind ca pe
deapsa s-o execute prin muncă 
corecțională. Intrucît respectivul 
nu s-a prezentat in termenul 
legal la locul de muncă stabilit, 
organele de miliție l-au căutat 
la domiciliu, dar el s-a încuiat 
in casă și n-a vrut cu nici un 
chip să mai iasă. Apoi, cind i-a 
văzut din nou pe lucrătorii de 
miliție că-l caută, a fugit de-a 
rupt pământul.

Pentru acest refuz repetat 
— ne informează procurorul 
Nicolae Deftu de la Procuratura 
locală Ploiești — oamenii legii 
au dispus ca Vasile Stoica 
mai execute pedeapsă prin 
că, ci in închisoare.

să nu 
mun

Stopați
de gropi

prin-i întîmplat la vremea
, in plin centrul Galațiului. 
autoturism

I

I

I

I
I
I
I

S-a 
zului,
Un autoturism — unul dintre 
multele care rulau la acea oră 
pe asfaltul bulevardului Repu
blicii — a fost stopat din cursă... 
neprevăzut. Intr-o fracțiune de 
secundă, sub roțile respectivu
lui autoturism s-a căscat o groa
pă — și in groapă a rămas. Din 
fericire, viteza redusă a mași
nii și atenția celui de la volan 
au făcut să nu se înregistreze 
victime omenești. In schimb, au
toturismul a fost serios avariat.

Din păcate, nu este prima in- 
. tîmplare de acest fel la Galați.

(Și nu numai la Galați). Ba, mai 
mult, o astfel de pățanie s-a pe
trecut și cu un ditamai auto
buz, care căzuse într-e groapă 
pe măsură.

Numai cei care ar trebui să 
astupe gropile nu au căzut in 
vreuna din ele. încă !

I

I

I

Incredibil de
creduli

I
subinginerului 
i-a mers, cum 

_ __ , ___ pe șantierul
Combinatului siderurgic din Că
lărași. Cîștiga bani cu ghiotura 
din... promisiuni. Promisiuni 
contra cost oferite în dreapta și 
in stingă : „Vă aranjez eu să 
munciți intr-un loc unde lucrul 
e cu țiriita, iar banii cu nemi
luita". Așa promitea, așa a reu
șit să lase cu buzunarele goale 
21 de inși incredibil de... cre
duli.

Firește, făptașul va da seama 
fața legii. Pînă una, alta, cei
— și să sperăm că nu numai
— au învățat din pățania lor 
tot ,mai bine e să deschizi

Multă vreme, 
Florian •Stoichiță 
se zice, „in plin" I

I

I
I
I
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ochii decit punga.

Prea tirziu
M. Samoilă, tehnician la Con

siliul popular ai comunei Năru- 
ja, județul Vrancea, a tras 
la rețeaua de curent electric 
joasă tensiune un fir pînă la 
gard de sirmă, in lungime 
circa 40 de metri. Apoi, de 
capătul, gardului a tras un alt 
fir de vreo 20 de metri, care fă
cea legătura cu apa Zăbalei. 
Voia să prindă păstrăvi. Cit mai 
mulți. Și, in curind, foarte mulți 
păstrăvi, afla ți in zonă, au „in- 
ghețat" la trecerea curentului 
electric. Aceeași soartă a avut-o 
și M.S., fiind descoperit cind era 
prea tirziu spre, a se mai putea 
interveni salvator.

te 
de 
un 
de
la
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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EXECUTAREA ARĂTURILOR PENTRU 
ÎNSĂMÎNTĂRILE DE TOAMNĂ

■

BUZĂU: Recoltarea

© Pînă în seara 
zilei de 15 august, ară
turile pentru însămîn- 
țările de toamnă au 
fost efectuate pe 
aproape 823 400 hecta
re, ceea ce reprezintă 
23 la sută din supra
fața prevăzută.

© în fiecare unitate 
agricolă, în funcție de 
amplasarea cereale
lor păioase, să se a- 
corde maximă atenție 
recoltării și eliberării 
cu prioritate a tere
nurilor ce urmează să 
fie însămînțate.

MUREȘ: Cît mai
în multe unități agricole din ju

dețul Mureș, care dispune de un pu
ternic sector zootehnic, se acționează 
cu stăruință spre a se asigura fura
jele necesare pentru perioada de sta- 
bulație. Din datele existente la 
direcția agricolă județeană rezultă că, 
pînă acum, la finuri, din cele 152 100 
tone stabilite s-au depozitat numai 
83 762 tone, ceea ce reprezintă 55 la 
sută din plan. Firește, acțiunea de 
recoltare și depozitare a finului este 
în curs de desfășurare. Dar pentru a 
avea certitudinea asigurării necesa
rului de furaje în perioada de stabu- 
lație, unitățile agricole au avut sar
cina de a cultiva furaje în cultură 
dublă, care să asigure masă verde 
pînă toamna tîrziu. Nu întimplător, 
față de suprafața inițială de 5 800 
hectare, prevăzută să fie însămîn- 
țată cu aceste culturi, comandamen
tul agricol județean a stabilit ulterior 
cultivarea unei suprafețe de 10 415
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pentru însămînțările de 
august (in procente)

multe furaje din 
hectare cu masă verde de porumb, 
floarea-soarelui, mazăre, varză și 
rapiță furajeră. Ce s-a realizat pînă 
acum ?

Față de prevederi, au fost însămîn- 
țate furaje în cultură dublă pe 11 552 
hectare. Adică planul a fost realizat 
în proporție de 111 la sută, 
îmbucurător este faptul că uni
tățile cu rezultatele cele mal 
bune sînt cele ce au șl efectivele 
cele mai mari de animale. între 
acestea se află cooperativele agri
cole din consiliile agroindustriale 
Band, Luduș, Iernut, Sărmașu, Zau 
de Cimpie, Tîrnăveni și Dumbră- 
vioara. „Obținerea de furaje în cul
tură dublă este esențială pentru orice 
fermă zootehnică — aprecia Grigore 
Popovici. tehnician cu zootehnia la 
C.A.P. Nazna. Avînd masă verde 
pină toamna tîrziu, producția de 
lapte nu scade și, în plus, economi
sim finul depozitat pentru perioada 
de stabulație".

de

culturile duble!
Din păcate, dacă pe ansamblul 

județului sarcinile au fost depășite, 
în unele consilii agroindustriale nu 
s-a acordat atenție realizării planului 
la însămințarea furajelor in cultură 
dublă. Bunăoară, unitățile din con
siliul agroindustrial Fărăgău au se
mănat plante furajere pentru masă 
verde pe numai 800 hectare din 1 840 
planificate, iar cele din consiliul 
Miercurea Nirajului — pe 400 hec
tare, din 1 650 stabilite. Situația nu 
se prezintă bine nici în cooperativele 
agricole din consiliile agroindustriale 
Rîciu și Sighișoara, unde datorită 
atît lipsei precipitațiilor, cît și întîr- 
zierii însămînțării culturilor duble 
(după orz), se apreciază că producția 
de masă verde nu va depăși, în 
medie, 6 000 kilograme la hectar.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

fructelor trebuie 
intensificată

Județul Buzău dispune de un 
mare bazin pomicol — peste 12 800 
ha plantate cu diferite specii de 
pomi fructiferi. „Ploile cu grindi
nă căzute la sfîrșitul lunii iunie au 
afectat plantațiile pe întinse supra
fețe — ne spune tovarășul Con
stantin Solzea, directorul stațiunii 
de cercetare și producție pomicolă 
Cindești. Tocmai de aceea, recol
tarea fructelor trebuie să se facă 
cit mai repede, pentru evitarea 
pierderilor de producție." De fapt, 
așa se și acționează la stațiunea din 
Cindești. Aici, toate forțele au fost 
dirijate la strîngerea imediată și 
fără pierderi a fructelor de vară. 
Astfel, din cele 47 de hectare plan
tate cu piersici din soiul „Cardi
nal" au fost recoltate 37 de hecta
re, inregistrîndu-se o producție 
medie de peste 9 tone la hectar. A 
început, de asemenea, și recoltarea 
merelor.

în nu puține unități agricole 
însă stadiul recoltării fructelor este 
necorespunzător. Din cele 8 245 
hectare plantate cu pruni, cite exis
tă în județ, ău fost recoltate doar 
200 ha. Este nevoie deci de o mai 
mare mobilizare de forțe, în spe
cial în sectorul cooperatist, deoa
rece precipitațiile căzute săptămina 
trecută pot afecta și mai mult re
colta. Situația este asemănătoare 
și în ce privește strîngerea perelor, 
care au fost culese numai de pe 
40 ha din 440 ha. Dintre unitățile 
care se înscriu pină acum cu rezul
tate bune în campania de recoltare 
a fructelor — și al căror exemplu 
ar trebui urmat — le evidențiem 
pe cele din Cindești, Pirscov, Cis- 
lău și Măgura, unități unde munca 
este bine organizată, iar fluxul re- 
coltare-transport-valorificare se 
desfășoară fără Întrerupere.

Se cuvine să menționăm că po- 
micultorii buzoieni au livrat pînă 
in prezent la export 100 tone de 
fructe, iar la fondul de stat — mai 
mult de 2 500 tone de fructe, din 
care 650 tone de la gospodăriile 
populației, sector în care ritmul de 
recoltare și preluare se cere inten
sificat.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

marii sărbători

naționale

PLĂNUI ȘI ANGAJAMENTELE 
-EXEMPLAR ÎNDEPLINITE
Fruntașii In întrecere pe 7 luni ale anului

însuflețite de angajamentele asumate în cinstea zilei de 23 August, 
numeroase colective de oameni ai muncii din industrie, construcții, trans
porturi, agricultură, circulația mărfurilor și din alte sectoare ale produc
ției materiale din întreaga țară se prezintă în întimpinarea marii sărbă
tori a poporului nostru cu importante realizări in întrecerea socialistă des
fășurată pentru îndeplinirea și depășirea planului național unic de dez
voltare economico-socială a țării, pentru valorificarea superioară a între
gului potențial tehnico-material și uman de care dispun, creșterea conti
nuă a productivității muncii și a eficienței economice, diminuarea la maxi
mum a cheltuielilor de producție, înfăptuirea unei noi calități in toate 
domeniile de activitate, realizarea integrală și Ia termen a sarcinilor la 
export.

In urma rezultatelor obținute pe cele șapte luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general, stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii iu
lie a.c. •), pe primele locuri se situează :

La Satu Mare în construcție:

Ansamblul de locuințe 
„UNIO"

Declanșarea construcției 
unui ansamblu de locuințe 
intr-un oraș constituie, 
fără îndoială, un eveniment 
generator de bucurie și 
mândrie pentru locuitorii 
săi. Municipiul Satu Mare, 
celelalte orașe ale județu
lui au cunoscut în anii so
cialismului multe asemenea 
prilejuri de bucurie. Nu
mai în ultimii 17 ani s-au 
construit pe aceste fru
moase meleaguri aproape 
45 000 de locuințe, zone de 
confort și civilizație, cum 
sint Ia Satu Mare noile 
cartiere „Someș", „Car- 

”pați“, „Solidarității", „14 
Mai", „Soarelui", sau la 
Cărei — cartierul „Mihai 
Viteazul" ori cartierele de 
pe însoritele coline ale o- 
rașelor Tășnad și Negrești- 
Oaș.

Recent, la Satu Mare s-a 
deschis șantierul de con
strucție a noului și. în ace
lași timp, celui mai modern

ansamblu de locuințe din 
județ, „UNIO", situat in 
preajma întreprinderii de 
la care a împrumutat nu
mele. Solicitat să prezinte 
noul , ansamblul inginerul 
Mătyâs Andrei, șeful .. .pro- : 
lectului. a ținut să releve 
mai întii cifrele esențiale 
care dau o imagine a pro
porțiilor acestei construc
ții : 3 980 de apartamente 
amplasate in 324 de blocuri, 
cu 4, 7 și' 8 etaje. în con
textul arhitectural urbanis
tic al zonei, ansamblul 
„UNIO" reprezintă o veri
gă de legătură armonioasă 
între ansamblul de locuin- 
țg „Soarelui" și cel ce va 
fi realizat în viitorul cinci
nal, ansamblul de locuințe 
„Carpați II", cu 4 201 apar
tamente. Ansamblul „U- 
NIO“ cuprinde dotări va
riate și complexe. Aici vor 
fi construite trei școli, două 
grădinițe, două creșe, un 
cinematograf cu 350 locuri.

un club muncitoresc cu 
300 locuri, un dispensar 
medical, o hală agroali- 
mentară cu autoservire, 
Joraserie și platformă, pen
tru desfacerea produselor 
agricole, spații comerciale 
și pentru prestări de servi
cii, punct farmaceutic, ofi
ciu poștal, agenție C.E.C. 
etc. Viitorii locatari vor 
beneficia de un parc cu te
ren de sport și lac de agre
ment, în apropierea aces
tora urmind să se înalțe o 
modernă sală de sport cu 
1 000 locuri. Despre am
bianța plăcută a noului 
ansamblu incă un amă
nunt : între blocuri vor ti 
amenajate curți interioare, 
spații pentru recreare și 
de joacă pentru copii. în 
final, aici vor locui peste 
13 000 de persoane.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Sdînteii"

CUVINTUL CITITORILOR-, ® 
CUVINTUL OAMENILOR MUNCTlgg!
Centrala solară 

din întreprinderea noastră
Vlădila, Gustavățu etc realizează 
in acest an însemnate cantități de 
produse pe aceste porțiuni de te
ren. în acest fel sporește fondul de 
produse agroalimentare. se îmbu

nătățește aprovizionarea cetățeni
lor.

Nicolae BIȚU
Slatina

Folosirea gospodărească, raționa
lă a combustibililor și energiei nu 
mai constituie de mult o problemă 
de neglijat. în această idee am con
siderat că e bine să vă scriu des
pre o inițiativă, poate modestă, a 
colectivului in care lucrez de la 
întreprinderea de reparații auto 
(I.R.A.) „Grivița"-București. pe li
nia reducerii consumurilor de ener
gie electrică și termică. Este vorba 
de realizarea și punerea în func
țiune a unei centrale solare de 400 
metri pătrați, cu un volum de 15 000 
litri de apă recirculată zilnic. Un 
număr de 36 panouri solare, mon
tate pe hala de reparații capitale, 
încălzesc, pină la temperatura de 
50—70 grade, apa din 3 rezervoare, 
cu o capacitate de 5 000 litri fieca
re. în acest fel se asigură pe timp 
de vară apa caldă necesară canti
nei, vestiarelor, iarl in viitor — și

secției de spălare a pieselor primi
te la recondiționat. Cu ajutorul a- 
cestei noi instalații se obține o e- 
conomie de 30 tone combustibil 
convențional pe an.

Rezultate bune in ce privește e- 
conomisirea energiei electrice și 
combustibililor am obținut in între
prinderea noastră și prin luarea al
tor măsuri : introducerea limitatoa- 
relor de mers in gol la un număr 
de 140 mașini, contorizarea consu
murilor de energie electrică la alte 
120 mașini, modernizarea cuptoare
lor de tratament termic etc. Toate 
acestea ne-au ajutat să realizăm o 
economie de peste 30 000 mc de 
gaze naturale și peste 90 kWh ener
gie electrică.

Aurel CRISTACHE 
secretarul comitetului de partid 
de la I.R.A. „Grivița"-București

Au mutat paguba

376 de hectare in circuitul
autoaprovizionării

Despre amploarea dezvoltării ju
dețului nostru, Olt, se pot povesti 
multe. Am ales un aspect, semni
ficativ consider eu, pentru mai 
buna aprovizionare a populației, 
pentru aplicarea in practică a prin
cipiului autoconducerii și autoapro
vizionării teritoriale.

Este vorba de redarea în circuitul 
agricol și cultivarea a 376 hectare 
de terenuri pină acum nefolosite, 
din intravilanul a 61 de localități. 
Aceste terenuri au fost cultivate de 
unitățile și instituțiile din orașele 
și comunele respective, precum și 
de cetățenii care le-au primit în fo
losință. Peste 55 hectare, de pildă, 
au fost atribuite unităților cu con
sumuri colective pentru dezvolta
rea gospodăriiior-anexă : in muni
cipiul Slatina, cetățenii au cultivat 
cu legume 3.8 ha terenuri virane 
din noile cartiere ; în orașul Balș

— 15 ha. la Corabia — 14 ; la Scor- 
nicești 18,5 ha ș.a.m.d. în comuna 
Găneasa, unde s-au recuperat și re
dat circuitului agricol 13 ha. școlile 
din satele Izvoru și Oltișor folosesc 
3 ha cultivate cu porumb, fasole, 
cartofi, iar cooperativa de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor — 2.5 ha, cultivate cu fasole. 
Alți cetățeni din aceeași comună 
(Marin Dumitru. Ioana Simion, 
Marin Ene) au cultivat cu cartofi 
și porumb diverse suprafețe de te
ren rămase libere in urma demolă
rii unor construcții.

Pe de altă parte. încă de anul 
trecut, in multe comune cetățenii 
au fost Îndrumați să cultive cu le
gume și cartofi terenul din fata ca
selor, din zona drumurilor. Nume
roși gospodari ' din Osica de Sus, 
Iancu Jianu, Dobrosloveni, Studina,

în depozitul Bazei de aprovizio
nare tehnico-materială pentru a- 
gricultură nr. 38 din orașul Drăgă- 
șani, județul Vilcea. existau de 
mai mulți ani în stoc citeva tone 
de cărbune pentru forjă, depreciat, 
în loc să recupereze ceea ce mai 
putea fi folosit și să tragă la răs
pundere pe cei care au dovedit ne
glijență, conducerea depozitului a 
găsit o soluție, cel puțin stranie, 
pentru a scăpa de cărbunele degra
dat. Și anume, cind în bază au ve
nit vagoanele cu alte cantități de 
cărbune bun, acesta din urmă a fost 
amestecat cu cel depreciat și apoi li
vrat unităților agricole din județ 
(cooperative agricole de producție și 
stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii). Au mutat, cum se spune, 
paguba în grădina altora. Este de 
la sine înțeles câ, livrați in aceas
tă stare, cărbunii n-au mai putut 
fi utilizați. Ce-i drept, forjorii și 
fierarii de la mai multe cooperati
ve agricole și stațiuni pentru me-

în grădina altora
canizarea agriculturii, în plină cam
panie agricolă, au încercat să sor
teze cărbunii, să-i cearnă, consu- 
mindu-se pentru aceasta multă 
forță de muncă ; fără a se putea 
insă obține cărbuni de calitate co
respunzătoare, care să asigure 
temperatura necesară și o ardere 
completă 'în forjă. Astfel, cea 
mai mare parte din acești cărbuni 
— care de la bun început nu tre
buiau să părăsească incinta bazei 
și pentru transportul cărora s-au 
consumat inutil carburanți — a 
trebuit să fie aruncată la rampa de 
gunoi.

De aceea, considerăm necesar ca 
forurile de resort să cerceteze amă
nunțit această sitpație, să stabi
lească adevărații yinovați de ne
glijență, pentru ca pagubele să fie 
suportate de ei, și nu din avutul 
obștesc.

B. CONSTANTINESCU 
corespondent voluntar

PE SCURT, DIN SCRISORI
■ Tn grajdurile goale, crescătorii de pui. La C.A.P. Grăniceri s-a ex

perimentat, cu folos, o nouă metodă de creștere a puilor. în locul anima
lelor, care au fost duse la pășune în tabăra de vară, grajdurile au fost 
populate cu 14 000 pui, care au și început să fie valorificați prin rețeaua 
comercială. (Petru Botașiu, comuna Grăniceri, județul Arad), H De florile 
mărului ? Odată cu finalizarea noului centru al municipiului Craiova, s-a 
deschis și o modernă librărie — „Casa cărții" — dotată cu două scări — 
una pentru urcare, cealaltă pentru coborîre. Dar nu este folosită decit o 
scară, cea de urcare, pentru că cealaltă (din ce motive?!) a fost închisă... 
Cum coborîrea se face tot pe scara de urcare, iese o învălmășeală... Ce
tățenii se întreabă, pe drept, de ce a mai fost construită și a doua scară ? 
De florile mărului ? (Ion Ceacîru, Craiova). B La Policlinica din Petrila, 
numărul recoltărilor de singe, in care se includ și cele efectuate la cere
rea minerilor prin deplasări directe ale organelor sanitare la locul de 
muncă al acestora, a ajuns pînă Ia finele semestrului la 800 — realizare 
care face cinste ătit minerilor, cît și personalului sanitar. (Constantin Bă- 
duță, Petrila, județul Hunedoara).

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : Exploatarea minieră Fî- 
lipeștii de Pădure, județul Prahova, 
cu 856,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,8 la sută la pro
ducția netă, 5,1 la sută Ia producția 
fizică, 4,8 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 9,5 la sută la 
productivitatea muncii, 30 la sută la 
beneficii și 26,3 la sută la volumul 
deschiderilor miniere ; cheltuielile 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 3,9 la sută, 
iar cele materiale cu 5,7 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Anina, județul Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea minieră 
Comănești, județul Bacău.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea elcctrocen- 
trale „Porțile de Fier", județul Me
hedinți, cu 518,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția de energie electrică la bornele 
generatoarelor și graficul de punere 
la dispoziția sistemului energetic na
țional ; unitatea s-a încadrat în ni
velul planificat al productivității 
muncii ; cheltuielile prevăzute în 
buget au fost reduse cu 3,1 la 6ută, 
iar consumul tehnologic propriu pen
tru producerea energiei electrice cu 
9 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale „Curtea de Argeș".

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea.
IN INDUSTRIA METALURGICA — 

„ SUBRAMURA METALURGIEI 
FEROASE

Locul I : întreprinderea „Ciocanul" 
Nădrag, județul Timiș, cu 382 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,3 la sută la pro
ducția fizică, 3.6 Ia sută la producția 
netă, 2,1 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată. 5,8 la sută la pro
ductivitatea muncii ; consumurile 
normate de materii prime și materia
le au fost reduse cu 1,4 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 4,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita.

Locul III : Combinatul siderurgic 
Reșița, județul Caraș-Severin.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecanică 
Oradea, eu 540.4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,9 la sută la pro
ducția fizică, 4,6 Ia sută la producția 
netă, 10,2 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 3,9 la sută la pro
ductivitatea muncii și 5,9 la sută la 
beneficii ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 2.4 la sută, iar cele 
materiale cu 5.6 la sută.

Locul II : întreprinderea „Semănă
toarea" București.

Locul III : întreprinderea de piese 
auto Iași.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICA ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE

Locul I : Combinatul chimic Rim
nicu Vilcea, cu 658,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția netă, 3.8 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 8.4 la sută 
la productivitatea muncii și 28,3 la 
sută la export ; unitatea a obținut în
semnate depășiri de plan la beneficii: 
cheltuielile planificate la 1 000 lei 
producție marfă au fost reduse cu 4.7 
la sută, iar cele materiale cu 4,9 la 
sută.

Locul'II : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj.

Locul III : Combinatul de produse 
sodice Ocna Mureș, județul Alba.

IN DOMENIUL EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Rimnicu 
Vilcea, cu 822,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9.6 la sută Ia pro
ducția netă. 4.9 la sută la producția 
fizică, 1.4 la sută la productivitatea 
muncii, 11 la sută la export, 28 la 
sută la livrări de mărfuri Ia fondul 
pieței și 11.8 la sută la beneficii : 
unitatea s-a încadrat în consumurile 
normate de materii prime și mate
riale și a redus cu 2.7 la sută pe cele 
de energie electrică și combustibili.

Locul II : întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Tg. Secu
iesc.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Con
stanța.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : Întreprinderea textilă 
„Aurora" București, cu 693 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe șase luni.

ducția netă, 2 la sută la producția 
fizică, 1,1 la sută la productivitatea 
muncii, 10.2 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței, 31,9 la sută 
la producția pentru export ; cheltu
ielile materiale planificate la 1000 
lei producție-marfă au fost reduse cu 
0,5 la sută, iar cele totale cu 0,2 la 
sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
Pitești.

Locul III : Filatura de bumbac 
Gura Humorului, județul Suceava.
IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul de construcții 

industriale și agrozootehnice Bucu
rești, cu 154,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,8 la producția netă 
de construcții-montaj, 1,4 la sută la 
producția de construcții terminată ?* 
5.1 la sută la productivitatea muncir,' 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 lei producție construcții-montaj 
au fost reduse cu 1,9 la sută, iar 
cele totale cu 0,1 la sută.

Locul II : Trustul de instalații și 
automatizări București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Galați, cu 194 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția netă, 7.9 Ia sută la producti
vitatea muncii, 1,7 la sută la greu- 
tatea_ medie brută a trenului de 
marfa ; regionala a obținut depășiri 
de plan la beneficii și a redus chel-" 
tuielile totale planificate cu 3,9 la 
sută.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Iași.

■ Locul IIIRegionala de căi ferata 
Craiova.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE ALIMENTARE, 
NEALIMENTARE ȘI MIXTE

Locul I : întreprinderea comercială 
de stat mixtă Rovinari, județul Gorj, 
cu 511 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la des
facerea de mărfuri cu amănuntul, 
12,2 la sută la volumul de desfaceri 
de mărfuri pe lucrător, 40,3 la sută la 
beneficii ; cheltuielile de circulație 
planificate la 1 006 lei desfacere au 
fost reduse cu 1,7 la sută, iar viteza 
de circulație a mărfurilor planificată, 
cu 6 zile.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat Alimentara Baia Mare.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice Pitești.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economică 

de odihnă Snagov, cu 460,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 12,2 la sută la des
faceri de alimentație publică, 11,7 la 
sută la prestări servicii către popu
lație,'5,1 la sută la beneficii, 3,2 la 
sută încasări medii pe un lucrător, 8 
la sută încasări valutare : cheltuielile 
de circulație planificate la 1 000 le! 
desfacere au fost reduse cu 9,5 la 
sută, iar _ numărul de zile turist a 
crescut față de perioada corespunză
toare din anul trecut cu 13,2 Ia sută.

Locul II : întreprinderea balneocli- 
matică Slănic Moldova, județul 
Bacău.

Locul III : întreprinderea de hote
luri și restaurante Mangalia.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Caraș-Severin, cu 1 649,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33,4 la sută la pro
ducția netă, 43,4 la sută la prestările 
de servicii pentru populație și 33,7 
la sută la beneficii ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 Iei produc
ție marfă și prestări servicii au fost 
reduse cu 5,5 la sută, iar cele mate
riale cu 8,5 la sută.

Locul II : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Bacău.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vilcea.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna, cu 915,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.5 la sută la pro
ducția netă, 7 la sută la producția- 
marfă și prestările de servicii, 10.8 la 
sută la producția fizică, 9 la sută la 
prestări țle servicii pentru populație, 
38.9 la sută la beneficii. 14 la sută la 
export și 25,4 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile 
totale planificate Ia 1 000 lei produc
ție-marfă și prestări servicii au fost 
reduse cu 4,1 la sută, iar consumul 
normat de energie electrică cu 6.3 la 
sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Dolj.

Locul III : Uniunea confecții, în
călțăminte, prestări neindustriale 
București.

(Agerpres)
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Excelenței Sale
Domnului RICARDO DE LA ESPRIELLA

Președintele Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA
Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Panama, 

vă rog să primiți din partea mea și a poporului român sincere felicitări 
și cele mai bune urări pentru succesul misiunii dumneavoastră, pentru pacea 
și prosperitatea poporului panamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

IN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI
Manifestări politico-educative 

si cultural-artistice
ZILELE CĂRȚII SOCIAL-POLI- 

TICE. în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, luni s-au deschis, în întreaga 
țară, „Zilele cărții social-politice" or
ganizate de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, in cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României". 
Pînă la 22 august se vor desfășura in 
biblioteci, librării, așezăminte de cul
tură, instituții, unități industriale și 
agricole întîlniri cu autori și redac
tori de specialitate, prezentări de 
cărți, dezbateri, mese rotunde, expo
ziții de carte cu vînzare. în întreprin
deri și librării se vor organiza 
standuri de cărți.

La București, deschiderea acestei 
tradiționale manifestări a avut loc la 
librăria „Mihail Sadoveanu", unde în 
cadrul „Zilei Editurii politice" a fost 
prezentat volumul „General și parti
cular, național și internațional în re
voluția și construcția socialistă", lu
crare apărută în seria „Din gîndirea 
filozofică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu". (Agerpres).

BUCUREȘTI. în Capitală se des
fășoară un amplu program de mani
festări politico-educative și cultural- 
artistice care omagiază marea sărbă
toare de la 23 August. Astfel, la 
clubul întreprinderii de utilaj chimic 
„Grivița roșie" a avut loc o adunare 
festivă dedicată sărbătorii naționale, 
urmată de un program artistic și de 
inaugurarea unei expoziții de carte 
social-politică, în cadrul căreia locul 
de frunte îl ocupă opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

O altă expoziție, de data aceasta 
de artă plastică, a fost vernisată la

casa de cultură „Nicolae Bălcescu" 
din sectorul 4. Lucrările expuse au 
fost reunite sub genericul „38 de ani 
de victorii".

în sectorul 6, la întreprinderea de 
confecții și tricotaje a avut loc un 
simpozion pe tema „Rezistența popu
lară din România condusă de P.C.R. 
în scopul salvgardării intereselor su
preme ale patriei, septembrie 1940— 
august 1944", organizat în colaborare 
cu Muzeul Militar Central. (Ion 
Marin).

IN UNITĂȚI MILITARE. Apro
pierea zilei de 23 August prilejuiește 
și in armată o muncă susținută pen
tru îndeplinirea angajamentelor asu
mate la un înalt nivel calitativ, pre
cum și desfășurarea unor ample ma
nifestări politico-educative și cultu
ral-artistice. La Casa armatei din 
Cluj-Napoca a avut loc simpozionul 
„23 August 1944 — 23 August 1982 : 
Arc de triumf peste un timp eroic" ; 
la Casa armatei din Sibiu, printre 
activitățile politico-educative de larg 
interes desfășurate în aceste zile, se 
numără montajul literar-muzical 
„August — timp de epopee" și re
citalul de versuri și muzică tînără 
intitulat „Partidului — veșnică slavă"; 
la Casa armatei din Pitești s-a des
fășurat spectacolul omagial „Au
gust — columnă vie a libertății noas
tre", iar la Casa armatei din Craiova 
montajul literar-muzical „Luminile 
lui August" și ciclul de evocări ale 
veteranilor de război intitulat su
gestiv : „Pacea pe pămint trebuie 
salvată".

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Petrescu, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, a pri
mit, luni, pe tovarășul Vlastimil 
Chalupa, ministrul comunicațiilor al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
care face o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, guvernele și popoare
le celor două țări, cursul ascendent 
pe care-1 cunosc acestea, în spiritul 
hotărîrilor și înțelegerilor convenite 
in cadrul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak. Totodată, au 
fost evidențiate noi căi de colabora
re între România și Cehoslovacia, in
clusiv în domeniul poștelor și tele
comunicațiilor.

La întrevedere au participat tova
rășul Vasile Bulucea, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, și 
Gheorghe Airinei, adjunct al minis
trului.

A fost prezent Vladimir Vaclavik, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. S. Ce
hoslovace la București.

★
Luni s-a semnat la București 

Acordul dintre guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii So
cialiste Cehoslovace privind colabo
rarea în domeniul poștelor și tele
comunicațiilor. Documentul stabileș
te măsuri pentru lărgirea colaboră
rii intre organismele similare din 
cele două țări în activitatea de tele
fonie, telegrafie, a poștei și a altor 
prestații reciproce.

Acordul a fost semnat, din partea 
română, de Vasile Bulucea, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor, iar din partea cehoslovacă de 
Vlastimil Chalupa, ministrul comu
nicațiilor.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Indonezia, luni după-amiază 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea. Ziarista Eugenia Mari
nescu a vorbit cu această ocazie des
pre viața și realizările social-econo- 
mice ale poporului indonezian. In 
continuare a fost prezentat un pro
gram de filme documentare, produc
ții ale studiourilor indoneziene.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Mohamad Isnaeni, 
ambasadorul Republicii Indonezia la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
Luni, 16 august, tovarășul Petru 

Enache, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
Costas Filinis, membru al Biroului 
Executiv al C.C. al P.C. din Grecia 
(interior), care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în Republica 
Socialistă România.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, din partea 
conducerii partidului, a tovarășului 
Yannis Bannias, secretarul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Grecia (interior), călduroase sa
lutări șl cele mai bune urări de suc
ces în activitatea pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și a sta
tului român.

Mulțumind, tovarășul Petru Enache 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cele mai bune urări conducerii P.C. 
din Grecia (interior), tovarășului 
Yannis Bannias.

în timpul întîlnirii, s-a procedat la 
o informare reciprocă privind activi
tatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Grecia (interior), 
s-a exprimat dorința de a se dezvolta 
și adinei și în viitor bunele relații și 
solidaritatea dintre cele două partide 
în spiritul stimei și respectului reci
proc, în interesul popoarelor român 
și elen, al cauzei păcii, securității și 
independenței naționale, progresului, 
colaborării și cooperării în Balcani, în 
Europa și în lume.

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

ZIUA NAȚIONALA a republicii gaboneze

Excelenței Sale EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

LIBREVILLE
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Gaboneze — cea de-a XXII-a 

aniversare a proclamării independenței — îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de șănătate și 
fericire personală, de progres și de prosperitate pentru poporul gabonez 
prieten.

Sint încredințat că, pe baza înțelegerilor pe care le-am convenit împreună, 
relațiile de strinsă prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta 
și diversifica tot mai mult, spre binele popoarelor român și gabonez, al cauzei 
păcii, independenței naționale, colaborării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cursa ciclistă pentru
Cursa ciclistă pentru pace Oslo — 

București, inițiată de organizația 
norvegiană „Biking-Viking", a in
trat pe teritoriul țării noastre.

Participă cicliști din Anglia, Aus
tria, R.F.G., Norvegia, Olanda, Spa
nia, S.U.A. și Ungaria. Pină la gra
nița românească, ei au străbătut 
Norvegia, Suedia, Danemarca, R.F.G., 
Austria și Ungaria.

La punctul de frontieră Nădlac, 
participanții la cursă au fost salutați 
de membri ai Comitetului județean 
Arad de luptă pentru pace, precum 
și de sportivi arădeni. La Arad a

pace Oslo - București
avut loc, cu acest prilej, o întîlnire 
consacrată păcii, prieteniei și înțe
legerii cu toate popoarele lumii. Tot
odată, oaspeții au fost primiți la 
Consiliul municipal Arad al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, prilej cu care le-au fost înfă
țișate aspecte ale luptei poporului' 
român pentru pace, dezarmare, des
tindere și colaborare internațională.

în continuare, cursa străbate teri
toriile județelor Hunfedoara, Sibiu, 
Vilcea, Argeș, urmind să sosească 
miercuri in București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 17 august, ora 

21, pină la 20 august, ora 21. In țară : 
Vremea va fi călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin iii sud. Ploi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice vor cădea pe alocuri în vestul 
și nordul țării! Vîntul va sufla mode
rat, cu intensificări în zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 grade, iar cele maxime 
între 24 și 34 grade. Dimineața, ceață 
slabă în zona de munte. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

■ Petroliștii din cadrul Schelei de 
foraj Tg. Ocna au dat în exploa
tare două noi sonde de mare pro
ductivitate. Alte două sonde vor fi 
puse în funcțiune pînă la 23 Au
gust, cu o lună de zile mai devre
me față de prevederile planului.

■ Șantierul naval Galați a livrat 
flotei maritime comerciale o nouă 
navă de 15 000 tdw, destinată trans
portului de mărfuri generale în con- 
teinere. Cu aceasta s-a rotunjit la 
1,5 milioane tdw capacitatea tota
lă a navelor maritime construite la 
Galați din 1961 (anul livrării pri
mului cargou maritim românesc e- 
xecutat aici) și pînă în prezent,

■ O sugestivă expoziție organi
zată de consiliul județean al sin
dicatelor Satu Mare înfățișează 
realizările obținute de întreprinde
rile sătmărene în acțiunea de re
ducere a importului prin asimila
rea de noi mașini, utilaje, instala
ții, piese de schimb, materii prime 
și materiale. Cu cele mai semnifi
cative rezbltate se înscriu întreprin
derile „Unio'1, „Tricotex", „Mon
diala", „23 August", întreprinderea 
de piese de schimb și utilaje pen
tru industria chimică.

■ In comuna Sărmașu, județul 
Mureș, viitor oraș agroindustrial, au 
fost construite 116 apartamente con
fortabile pentru specialiști și alte 
cadre tehnice care s-au stabilit în 
comună. Totodată, dispensarul u- 
man beneficiază de o nouă și mo
dernă clădire prevăzută cu secții 
de medicină generală, pediatrie și

. stomatologie.
_________________________

B Acționînd stăruitor pentru re
ducerea costurilor de producție, co
lectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Vaslui au dimi
nuat cheltuielile totale cu 15,9 lei 
la 1 000 lei producție-marfă, reali- 
zind în acest an, pînă în prezent, 
economii de peste 70 milioane lei.

■ In județul Constanța, micg in
dustrie înregistrează progrese mari. 
Anul acesta au fost înființate 25 
unități de producție și prestatoare 
de servicii in Constanța, Medgidia 
și Năvodari. De asemenea, se află 
în fază finală de execuție un com
plex de producție cuprinzînd ate
liere de tîmplărie, mecanică și lă- 
cătușerie la Medgidia, o bază de 
producție pentru prefabricate a co
operativei „Constructorul".

■ De la începutul anului, colec
tivul întreprinderii de articole teh
nice din cauciuc Brașov a lansat în 
fabricație 40 noi repere din cauciuc, 
cu și fără inserție metalică, desti
nate în special producției de auto
vehicule și tractoare. Valoarea a- 
cestor repere, care proveneau în cea 
mai mare parte din import, repre
zintă 13 milioane lei.

B In primăvara acestui an, oa
menii muncii de la întreprinderea 
de construcții-montaj și cei de la 
întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice din Alexandria au 
preluat un teren viran din apro
pierea rîului Vedea, în suprafață 
de 3,5 hectare. L-au curățat, l-au 
săpat, au plantat legume, iar a- 
cum culeg roadele inițiativei lor 
gospodărești.
_____________________________>

Poporul gabonez săr
bătorește astăzi împli
nirea a 22 de ani de la 
memorabilul act al 
proclamării indepen
denței naționale, care 
a pus capăt unei lungi 
perioade de dominație 
colonială și a deschis 
o etapă de ample e- 
forturi pentru dezvol
tare economică și so
cială.

Stat situat pe coas
ta de vest a Africii 
(suprafața — 268 000 
kmp ; populația — 
1 050 000 locuitori), Re
publica Gaboneză este 
una dintre cele mai bo
gate regiuni ale aces
tui continent. Terito
riul său este acoperit 
în proporție de 80 la 
sută de păduri cu e- 
sențe prețioase. în 
vreme ce subsolul a- 
dăpostește zăcăminte 
de mangan, fier, ura
niu și petrol. în anii 
care au trecut de la 
proclamarea indepen
denței, și în special în 
ultima perioadă, țara 
a făcut importanți pași 
înainte pe calea valo
rificării în folosul pro
priu a resurselor na
turale. Pe țărmul At
lanticului, porturile 
vechi au fost reame- 
najate și modernizate,

fiind creat și un port 
nou — Santa Clara, 
specializat in exportul 
de minereu de man
gan și de fier ; a în
ceput și se desfășoară 
cu succes construirea 
celui mai important o- 
biectiv al economiei 
naționale, magistrala 
feroviară transgabone- 
ză, care va lega regiu
nile de coastă cu mari
le exploatări forestiere 
și miniere din interior; 
se desfășoară o amplă 
acțiune de prospectări 
geologice, soldată cu 
descoperirea unor bo
gate resurse de petrol. 
Dacă altădată Gabo- 
nul era nevoit să re
curgă la importul de 
hidrocarburi, astăzi el 
dispune de o produc
ție anuală de circa 10 
milioane tone de pe
trol, care furnizează 
60 la sută din resur
sele financiare ale ță
rii. Succese importan
te au fost obținute și 
în valorificarea altor 
bogății ale subsolului. 
Din 1962, cînd a înce
put exploatarea zăcă- 
mîntului de mangan 
de la Moanda, de aici 
s-au exportat 2 273 000 
tone minereu, ceea ce 
plasează Gabonul pe

locul al treilea fn 
rindul producătorilor 
mondiali.

Animat de senti
mente de prietenie și 
solidaritate față de 
popoarele africane, 
față de toate popoare
le care au pășit pe fă
gașul dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu 
viu interes succesele 
obținute de poporul 
gabonez pe calea li
chidării urmărilor do
minației coloniale, pe 
calea progresului eco- 
nomico-social. între 
Republica Socialistă 
România și Repu
blica ■ Gaboneză s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colabora
re, care cunosc o 
continuă dezvoltare. O 
contribuție de cea mai 
mare importanță la 
realizarea acestui curs 
pozitiv au adus întîl- 
nirile dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu 
și Omar Bongo, acor
durile și înțelegerile 
realizate cu aceste pri
lejuri deschizînd am
ple perspective conlu
crării româno-gabone- 
ze, în interesul celor 
două țări și popoare, 
al păcii și înțelegerii 
internaționale.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex.
11,05 Roman foileton : Fiicele doctoru

lui. Ultimul episod.
11,55 Republică, mîndria noastră. Pro

gram de cîntece patriotice.
12,10 Anunțuri și muzică.
12.20 Cadran mondial.
12,40 Matineu de vacanță.
16,00 Telex.
16,05 Colocvii pedagogice.
16,35 Volei masculin : România — Un

garia.
17.20 Clubul tineretului.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal B în Întîmpinarea ma

rii sărbători naționale.
20,30 Arc peste timp. 23 August 1944 — 

23 August 1982. Lupte eroice pen
tru o dimineață a țării (I). Pregă
tirea șl desfășurarea actului revo
luționar de la 23 August 1944.

21,00 Teatru TV : „Podul" de Toma Mi- 
chinici. Premieră pe țară.

22,00 Nocturnă muzicală în rotonda A- 
teneului Român.

22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal ■ In Întîmpinarea ma
rii sărbători naționale.

20,30 Salonul TV al artelor plastice.
21.20 Pagini, din muzica românească.
22.20 Telejurnal.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
cinema

BALCANIADA - o competiție a rezultatelor 
de valoare și a prieteniei

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT
22 DE TITLURI DE CAMPION! BALCANICI
întrecerile celei de-a 41-a ediții a 

Jocurilor balcanice la atletism s-au 
desfășurat timp de trei zile pe mare
le stadion „23 August" din capitala 
țării noastre. Ambianța caldă, pă
trunsă de spirit prietenesc, dintre 
tinerii sportivi, antrenori și arbitri 
din statele peninsulei noastre — Al
bania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România — au caracterizat 
această frumoasă competiție, cea mai 
veche dintre toate competițiile inter
naționale regionale din lume. Astfel, 
,i prin sport s-au transmis simță
mintele de amiciție și pace ale tine
retului și popoarelor din Balcani.

Ne bucură să remarcăm faptul că, 
într-un asemenea cadru prietenesc, 
întrecerile au avut multe momente 
de calitate atletică, semnificative 
fiind rezultatele-record : patru noi 
recorduri balcanice, toate prin spor
tivii români Maricica Puică (3000 m), 
Vali Ionescu (săritura în lungime), 
Corina Țifrea (hcptatlon) și Soțin 
Matei (săritura în înălțime), precuin 
și alte șapte recorduri naționale ale 
țărilor participante (România — 3, 
Grecia — 2, Iugoslavia — 1, Turcia , 
— 1). Să arătăm, de asemenea, că 
titlul balcanic pe echipe la probele 
feminine a fost cucerit detașat de 
formația României (fetele noastre au 
ieșit campioane balcanice în 14 din 
totalul de 16 concursuri), iar titlul 
masculin, de reprezentativa Greciei.

Vorbind foarte pe scurt despre va

CLASAMENTELE PE ECHIPE

FEMININ
1. ROMÂNIA - CAMPIOANĂ 

BALCANICĂ - 219 p.
2. Bulgaria — 166 p.
3. Iugoslavia - 107 p.
4. Grecia - 80 p.
5. Turcia — 9 p.
6. Albania - 6 p. 

loarea competiției și a rezultatelor 
reprezentanților noștri trebuie să 
subliniem, cum s-a făcut adesea în 
ultimul timp, nivelul deosebit de ri
dicat atins de sportivele românce la 
săritura în lungime : Vali Ionescu, 
deținătoarea recordului mondial, s-a 
detașat din nou, cu o săritură exce
lentă de 7,04 metri, iar, în absența 
celei de-a doua performere mondia
le, românca Anișoara Cușmir, pe lo
cul secund la balcaniadă s-a clasat 
altă reprezentantă a noastră, Gina 
Panait-Ghioroaie (6,67 m), despre 
care putem crede că nu și-a spus 
încă ultimul cuvînt in privința ie
rarhiei săritoarelor la lungime. Va
loroasă, ca de obicei, comportarea 
alergătoarei Maricica Puică, victo
rioasă cu un timp bun (8,31,67 min) 
în proba de 3 000 metri, alergătoare 
de la care așteptăm un rezultat pe 
măsură la apropiatele campionate 
europene.

Iată că am ajuns la momentul în 
care trebuie să punem punctul pe i : 
tocmai atunci, la campionatele eu
ropene, la Atena între 6 și 12 sep
tembrie, la marea confruntare a celor. 
1 000 de atleți fruntași de pe conti
nent, cerem reprezentanților noștri, 
fete și băieți, să dea întreaga mă
sură a calităților și a pregătirii, să 
apere cu toată demnitatea sportivă 
culorile atletismului românesc.

Valeriu MIRONESCU

MASCULIN
1. GRECIA - CAMPIOANA 

BALCANICĂ - 226 p.
2. România - 210,5 p.
3. Bulgaria — 200 p.
4. Iugoslavia - 163 p.
5. Turcia — 63 p.
6. Albania - 9,5 p.

BUZĂU: In turneul de volei, România -
R.F. Germania: 3-0

Ieri, la ora 16, peste 2 500 de 
buzoieni au luat loc în noua sală a 
sporturilor „Dacia", cu prilejul în
ceperii turneului internațional de 
volei masculin al României, ediția a 
21-a. Inaugurînd modernul edificiu, 
primarul municipiului Buzău, tova
rășul Constantin Dochia, a subliniat 
în cuvintul său că realizarea acestei 
săli multifuncționale este încă o măr
turie a grijii pe care partidul și sta
tul nostru o manifestă pentru dez
voltarea continuă a bazei materiale 
sportive, a activității de educație 
fizică și sport în România.

A urmat festivitatea retragerii din 
activitatea competițională a maestru
lui emerit al sportului Corneliu Oros, 
care a fost ani la rînd căpitan al 
tricolorilor, și preluarea banderolei 
de un valoros jucător de origine 
buzoiană, Nicu Stoian.

Prima partidă a turneului, Româ
nia — R.F. Germania, a debutat prin 
atacuri și blocaje reușite ale tri
colorilor, în care s-au remarcat 
Marius Căta-Chițiga, Nicu Stoian și 
Petre Ionescu, echipa noastră condu- 
cînd detașat pe întreg parcursul pri

Festivalul sportului sătesc teleormănean
Timp de două zile, în localitatea 

Frăsinet, județul Teleorman, au avut 
loc întrecerile finale ale celei de-a 
zecea ediții a Festivalului sportului 
sătesc de masă dotat cu „Cupa Te
leormanul". Organizată de Consiliul 
județean pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu comitetul ju
dețean al Uniunii Tineretului Comu
nist, Uniunea județeană a cooperati
velor agricole de producție și zia
rul „Teleormanul", ampla manifes
tare, desfășurată sub egida „Dacia- 
dei", a reunit în etapele din sate și 
comune peste 20 000 de iubitori ai 
sportului. Etapa finală a atras în 
tribunele noilor baze sportive din 
Frăsinet cîteva mii de spectatori 
localnici și din satele vecine. între
cerile deosebit de disputate, cu în
vingători fericiți și învinși merituoși, 
cu programe cultural-artistice au 
creat o atmosferă de adevărată 
sărbătoare a sportului teleormănean. 
De un larg interes s-au bucurat 

mului set, care s-a încheiat cu scorul 
de 15—6. în setul al doilea, echipa 
noastră finalizează cu 15—8. Setul al 
treilea a fost mai echilibrat, voleiba
liștii români ciștigindu-1 abia în pre
lungiri : 16—14.

într-o altă partidă disputată ieri, 
R. D. Germană a învins Franța cu 
3-2.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

HANDBAL
Turneul internațional masculin de ■ 

handbal, desfășurat la Debrecen, s-a 
încheiat cu victoria echipei Dinamo 
București, urmată de Tatabanja 
Banjas și Debreceni Dozsa.

în ultima zi a competiției Dinamo 
București a învins cu scorul de 24—20 
(12—14) formația Tatabanja. Alte re
zultate : Zeleznicear Sarajevo — 
Ujpest Budapesta 29—19 ; Dozsa De
brecen — Dynamo Berlin 19—19.

meciurile de fotbal care au avut loc 
pe frumosul stadion din localitate, 
turneul final fiind cîștigat de echipa 
comunei Plosca. Concursurile de 
atletism, cursa ciclistă cu patru 
etape, turneele de handbal și volei 
au fost, de asemenea, în atenția 
numeroșilor spectatori. Au mai avut 
loc demonstrații de oină, judo și 
tenis de cimp. Celor mai buni spor
tivi le-au fost inminate din partea 
organizatorilor diplome și premii. 
Dincolo însă de obișnuitele clasa
mente, cîștigători au fost toți parti
cipanții. zecile de mii de tineri de 
la sate. în încheierea acestor rînduri 
sâ amintim eforturile gazdelor, care 
— in frunte cu primarul comunei. 
Aurel Oancea, și directorul asociației 
economice intercooperatiste Frăsinet, 
Ion Năpară — au asigurat excelente 
condiții pentru desfășurarea compe
tiției.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

■ Intllnirea : PATRIA (11 86 25) — 9 ; 
11,15; 13,3<k: 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) -A 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9 ; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20,45. 
B Un om trăind în viitor — 17,45; 
19,45; Program de desene animate în 
premieră — 9,15; 10,45; 12,30; 14,15;
16 : DOINA (16 35 38).B Ultimul cartuș • AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
@ Nea Marin miliardar : FERENTARI 
(80 49 83) — 15,30; 17; 19,30.
□ Un echipaj pentru Singapore : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
18; 20.B Păcală: COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
12,30; 16; 19.
B Secretul cifrului : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13; 15,45; 18; 20.
B Dictatorul : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,30.
B Colonia : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
B De trei ori despre dragoste : CEN
TRAL (1£ 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Noile aventuri ale căpitanului 
„Minciună" — 15,30; 17,45; 20; Comoa
ra clin lacul de argint — 9; 11; 13,15 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
B Mephisto : POPULAR (35 15 17) — 
15,30; 19.
B Teheran *43 • GRIVIȚA (17 08 58) —

Concurs de afișe pe tema economisirii la C.E.C,
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni și Uniunea artiștilor plastici 
organizează a XÎV-a ediție a con
cursului de afișe cu tema „Avan
tajele economisirii la C.E.C.".

Afișele pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70 X 100 cm 
numai cașerate și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea în 
maximum 6 culori.

Casa de Economii și Consemna- 
tiuni acordă pentru cele mai bune 
afișe următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu o depunere de 5 000 de 
lei ;

— Premiul II : un libret de e- 
conomii cu o depunere de 3 500 de 
lei ;

— Premiul III : un libret de e- 
conomii cu o depunere de 2 000 
de lei ;

— Două mențiuni constînd în li
brete de economii cu o depunere 
de 1 500 de lei fiecare.

9; 12; 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 
12,15; 16; 19,15.
B Ali-Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19. 
B Vasili și Vasilisa — 15,30; Soarele 
alb al pustiului —' 17,30; 19,30 : VII
TORUL (11 48 03).
B Călăreții nocturni : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 18,45.B Madona păgînăî MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
B Fericire de țigan : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B Acel blestemat tren blindat : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,45.
B Bunul meu vecin Sam ; STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19, COTROCENI 
(49 48 48) — 14,30; 17; 19,30.B Colosul din Rhoclos : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 13; 16; 19.
B Acei oameni minunați în mașinile lor 
zburătoare : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
ARTA (213186) —9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,30, DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B O fată fericită: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină —
20.45, GRADINA BUZEȘTI (50 43 58) —
20.45.
B Provocarea dragonului : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Safari Express: FLAMURA (85 77 12) 
~ 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

Selecționarea afișelor pentru a- 
cordarea premiilor se face de un 
juriu alcătuit din reprezentanți ai 
Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni.

Afișele premiate și cele pentru 
care se acordă mențiuni pot fi re
ținute pentru multiplicare de către 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni.

Pentru lucrările prezentate la 
concurs și nepremiate de juriu pe 
care le va achiziționa Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni se' vor 
plăti drepturile legale de autor.

Afișele pentru concurs se pot ex
pedia pînă la data de 1 octombrie 
a.c. (data poștei) pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnațiuni, Ser
viciul economii. București, Calea 
Victoriei nr. 13. Ele se vor preda 
împreună cu un plic închis în care 
pe o coală de hirtie se va men
ționa același moto, înscris și pe 

18; 20,15, ARENELE ROMANE (41 15 36) 
—20,30.B Sphinx : CIULEȘTI (17 55,46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRADINA GLORIA (47 46 75) —
20,45.
B Mireasa cu vălul negru : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Trei oameni periculoși : PACEA 
(60 30 85) — 14; 16; 18; 20.
B Apașii : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
B Atac Împotriva Iul Rommel: PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
B Pilot de formula 1 : GRĂDINA 
TOMIS (21 49 46) — 20,30.

teatre
■ Filarmonica „George Enescu" (ro
tonda Ateneului Român, 16 00 60) : 
Spectacol de sunet șl lumină de Ja
nine Costescu, urmat de recital susți
nut de „TRIO BAROC" — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Idioata 
— 20.
B Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
B Ansamblul ,,Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intr-un ceas bun — 18,30.

spatele afișului, iar în plus nume
le, prenumele și adresa autorului. 
Pe plic se va menționa, de ase
menea, motoul înscris pe spatele 
afișului.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei", 25—31 octombrie 1982, Casa 
de Economii și Consemnațiuni va 
organiza o expoziție în care vor fi 
prezentate afișele selecționate da 
juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala 
C.E.C., în maximum 15 zile de la 
data deschiderii expoziției.

Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate în maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate în limita a- 
cestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
licitate Ia telefoanele: 15 48 10/181; 
185.

® 40 MILIARDE DE 
VOLUME. Intr-un articol 
din „Pravda" în legătură cu ac
tivitatea de editare a cărții in 
U.R.S.S. se relatează că in pre
zent în bibliotecile personale 
ale cetățenilor sovietici există 
circa 40 miliarde de cărți — de 
citeva ori mai multe decit în 
bibliotecile de stat și ale organi
zațiilor obștești. Numai anul 
trecut producția de cărți in 
U.R.S.S. a crescut cu 619 milioa
ne exemplare.

• PARC AL... MORI
LOR DE VÎNT. Autoritățile 
olandeze au decis să amenajeze 
un parc al „morilor de vînt", în 
care să fie prezentate în stare de 

funcționare 10—20 instalații de 
produs electricitate cu ajutorul 
energiei eoliene. Generatoarele 
de 0,3 pină la 0,5 megawați ur
mează să fie conectate la re
țeaua unei uzine electrice. Pro
iectul va fi realizat pină în 1985, 
Olanda avind o așezare geogra
fică foarte propice utilizării 
energiei eoliene. Despre folosi
rea acestei „bogății naturale" se 
discută de mult timp în Olanda 
și avantajele sint pentru majo
ritatea cetățenilor evidente, mai 
ales sub aspectul protejării me
diului ambiant. Sint însă și voci 
potrivnice care se tem că în
tr-un deceniu sau două „morile 
de vînt din oțel" (centralele e- 
lectrice eoliene) vor împînzi cu 
sutele orizontul, producînd un 
alt fel de poluare... „estetică".

• BENZINĂ „BIO
LOGICĂ". La Institutul de 
radiochimie al Universității din 
Innsbruck (Austria) s-a ajuns la 
rezultate promițătoare în încer
cările de a se obține o nouă 
sursă de benzină „biologică" de 
înalt randament. Folosindu-se 
un procedeu tehnic, numit hi- 
drotermoliză, s-a reușit extrage
rea dintr-un eșantion de lemne 
pină la 90 la sută din substan
țele constitutive ale materiei 
prime : hemiceluloză, celuloză 
și lignină. Substanțele chimice 
extrase se combină apoi sub 
formă de glucide. Aceasta per
mite în cele din urmă produce
rea carburantului sau cel puțin 
a aditivului pentru benzină. 
Spre deosebire de practicile tra
diționale, procedeul prezintă a-

o
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vantajul de a exclude recurge
rea la produse chimice. Nu este 
nevoie decit de apă și de tem
peraturi intre 200 și 270 grade 
Celsius pentru a descompune 
(hidroliza) substanțele chimice 
conținute în lemn.

• RICHARD WAG
NER LA DRESDA. După 
ample lucrări de restaurare, la 
Graupa, în districtul Dresda, a 
fost redeschis muzeul „Richard 
Wagner". Muzeul se află în clă
direa cunoscută sub numele de 
„Casa Lohengrin", unde marele 
muzician a compus importante 

părți din oppra „Lohengrin". O 
expoziție permanentă, intitulată 
„Richard Wagner la Dresda", 
prezintă documente — fotogra
fii. scrisori, articole din presa 
vremii și afișe teatrale — care 
oferă o imagine despre activita
tea marelui compozitor și in ca
litate de scriitor, istoric de artă, 
dirijor, director de teatru și cri
tic dramatic.

• GAZEIFICAREA 
CĂRBUNELUI. Autorită
țile vest-germane au anunțat 
recent succese notabile în ac
tivitatea de gazeificare a cărbu

nelui. în acest sector, autorități
le guvernamentale au alocat 32 
de milioane de mărci pentru a 
sprijini lucrările efectuate de o 
societate cu sediul in bazinul 
carbonifer Ruhr. Acum, datorită 
progreselor făcute in acest do
meniu, statul primește înapoi o 
parte din sumele avansate. în 
cele 9 800 de ore de la intrarea 
în funcțiune in 1978, marea in
stalație din Holden a prelucrat 
54 000 tone de cărbune, produ- 
cind 99 milioane metri cubi de 
gaz.

• LAWRENCE COS
TER A DESCOPERIT TI
PARUL ÎNAINTEA LUI 
GUTTENBERG ? Christo
pher de Hamel, expert anticar 

din Londra, a anunțat că a des
coperit o lucrare tipărită cu 
două decenii înaintea Bibliei lui 
Guttenberg (1448), scrie ziarul 
„Siiddeutsche Zeitung". Este 
vorba de un pergament foarte 
subțire, pe care au fost impri
mate 12 litere cu culoare roșie 
alcătuind titlul unui manuscris 
din secolul al XV-lea, mai pre
cis din 1430. in localitatea olan
deză Harlem. Hamei susține că 
există și o veche legendă Olan
deză din secolul al XV-lea 
care susține că Lawrence Coster 
din Harlem a descoperit tiparul 
înaintea lui Guttenberg. Dealt
fel, în piața centrală din Harlem 
se află și o statuie a lui Coster. 
Legenda spune că a murit Ia 
scurt timp după ce a turnat li
terele. Un elev de-al său i-ar fi 

încredințat secretul Iui Gutten
berg. „Important este, spune 
Hamei, că manuscrisul cu titlul 
tipărit la Harlem este cu aproa
pe 22 ani mai vechi decit Biblia 
lui Guttenberg".

• UN ACTOR ÎNDRĂ
GIT. Actorul britanic Patrick 
MacNee, cunoscut în special 
pentru rolul agentului-gentle- 
man John Steed, din serialul de 
televiziune „Răzbunătorii", a 
încetat din viață la locuința sa 
din Londra, in vîrstă de 58 de 
ani. Patrick MacNee și-a ciști- 
gat o mare popularitate în acest 
serial alături de partenera sa 
Dianna Rigg, interpreta, deosebit 
de îndrăgită și ea de telespec
tatori, a Emmei Peel.



Manifestări consacrate TOKIO
Evoluția situației din Liban» » ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDONEZIA

sărbătorii naționale a României
In diferite țări ale lumii au loc noi manifestări dedicate celei 

de-a 38-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă

Distincții românești
1 o

conferite unor

© Convorbiri libanezo-americane • Declarațiile lui Yasser 
Arafat ® „Egiptul dorește ca S.U.A. să-și reconsidere politica 

față de problema palestiniană • Situația din capitala libaneză

din România.
LA GALERIA „ZENTRALBUCH- 

HANDLUNG" DIN VIENA a fost 
deschisă o expoziție de carte ro
mânească.

La loc de frunte sînt expuse ope
re ale > 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele
România, care înfățișează succese
le poporului român in opera de 
construcție socialistă, politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului.

A fost deschisă totodată o expo
ziție de pictură.

rol determinant revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

A fost prezentat, totodată, un 
program cultural românesc.

tovarășului Nicolae 
secretar general al 

Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste

LA AMBASADA ROMÂNĂ LA
HELSINKI a avut loc o manifesta
re în cadrul căreia au fost, sublinia
te însemnătatea zilei de 23 August 
pentru poporul român, realizările 
țării noastre în edificarea noii so
cietăți, cît și dinamismul politicii 
externe a României socialiste, în 

^elaborarea și înfăptuirea căreia un

UNIUNEA MUNCITORILOR TI
POGRAFI DIN ORAȘUL ALIGARH- 
STATUL INDIAN UTTAR PRADESH 
- o organizat o expoziție de carte 
românească. La loc de cinste au 
fost expuse volumele despre gîn- 
direa social-politică și economică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
apărute in India și in țara noastră, 
precum și lucrări din istoria și cul
tura românească.

In cadrul 
organizația 
sansol Film 
mul artistic 
autobuzul".

acelorași manifestări 
de film din Delhi „A- 
Club" a prezentat fil- 

românesc „Acțiunea

LA HAVANA a avut loc vernisa
jul expoziției fotografice „România 
în imagini", iar Televiziunea cuba
neză a prezentat filmul românesc 
„Dacii".

personalități japoneze
TOKIO 16 (Agerpres). — La 

Ambasada română din Japonia 
a avut loc ceremonia luminării 
ordinului „Meritul cultural", a- 
cordat prin decret prezidențial, 
unor membri ai Asociației 
prietenie Japonia—România, 
ocazia împlinirii a 25 de ani 
la înființarea asociației.

Luind cuvintul in numele ce
lor decorați, profesorul univer
sitar Takeshi Shinmura, pre
ședintele Asociației de prietenie, 
a exprimat sincere mulțumiri și 
o vie recunoștință președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru con
ferirea distincțiilor, evidențiind 
contribuția majoră pe care o 
are șeful statului român la re
zolvarea . marilor probleme in
ternaționale contemporane, prin
cipialitatea și consecvența cu 
care militează pentru pace și 
bună înțelegere între toate sta
tele și popoarele lumii.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Shafic Al- 
Wazzan, l-a primit luni pe Philip 
Habib, trimis special al președinte
lui Statelor Unite in Orientul Mijlo
ciu, în cadrul unei noi runde de 
consultări ale diplomatului american 
cu părțile interesate privind modali
tățile de soluționare a problemei 
tragerii combatanților palestinieni 
zona de vest a Beirutului.

într-o declarație făcută după în
trevedere, premierul libanez a arătat 
că retragerea va începe, după toate 
probabilitățile, la sfirșitul acestei 
săptămini, transmit agențiile France 
Presse și United Press International. 
El a precizat că guvernul libanez se 
va reuni miercuri. pentru a examina 
detaliile și modalitățile de realizare 
în practică a acestei acțiuni.

re
did

lestinei (O.E.P.). Ministrul egiptean 
a subliniat, în context, importanța 
unei interpretări clare din partea 
S.U.A. a acordurilor de la Camp 
David, care să includă dreptul pales
tinienilor la autodeterminare, întru- 
cit interpretarea israeliană limitează 
dreptul poporului palestinian doar la 
„autonomie".

SALVADOR

pentru anularea sentințelor capitale pronunțate la Pretoria

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului a înfierat 
sentințele de condamnare la moarte 
pronunțate de autoritățile rasiste de 
la Pretoria împotriva unor membri ai 
Congresului Național African (ANC), 
partid interzis de regimul din R.S.A. 
Un așa-zis 
Pretoria i-a acuzat, 
membri ai ANC — 
rane, de 23 de ani, 
Masololi, de 25 de 
Thabo Motaung, de 
„înaltă trădare". în realitate, ei s-au 
făcut „vinovați" de luptă împotriva

„tribunal suprem" din 
pe trei 
Mogoe- 
Semano 
Marcus

recent,
Simon
Jerry

ani, și
27 de ani — de

apartheidului și discriminării ra
siale.

Regimul de la Pretoria — se arată 
într-o declarație a președintelui co
mitetului, M. Sule (Nigeria), dată 
publicității la sediul O.N.U. din New 
York — a condamnat din nou la 
moarte trei luptători pentru libertate, 
în pofida numeroaselor apeluri ale 
O.N.U. de a se acorda amnistie tu
turor celor din R.S.A. care au fost 
închiși sau deportați din cauza opozi
ției lor față de apartheid. Comitetul 
cheamă statele membre ale O.N.U. 
și organizațiile obștești să determine 
regimul sud-african să anuleze sen
tințele capitale pronunțate.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

APRECIERI PENTRU ARTA DECORATIVĂ ROMÂNEASCĂ LA ERFURT. 
In orașul Erfurt (R.D.G.) s-a deschis cea de-a 3-a ediție a expoziției de 
artă decorativă la care participă 13 țări socialiste. Țara noastră este 
prezentă cu lucrări de artă din lemn, ceramică, sticlă, metal, precum și 
cu tapiserie. Vizitînd pavilionul românesc, Hans-Joachim Hoffmann, minis
trul culturii al R.D.G., a apreciat înalta calitate artistică a lucrărilor pre
zentate și contribuția țării noastre la 
de prestigiu internațional.

LA BELGRAD a avut loc o pri
mă rundă de convorbiri intre Pe- 
tar Stambolici, președintele Prezi
diului R. S. F. Iugoslavia, și 
Moussa Traore, președintele Repu
blicii Mali, sosit într-o vizită ofi
cială de prietenie în Iugoslavia. A- 
gențiă Taniug precizează că au fost 
examinate relațiile dintre cele două 
țări și s-au stabilit măsuri pentru 
dezvoltarea lor în continuare.

succesul acestei manifestări culturale

R. P, Mongole, 'Mangalîn Dugher- 
suren. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., părțile își exprimă îngri
jorarea în legătură cu înrăutățirea 
generală a

.și creșterea 
nuclear.

situației internaționale 
pericolului unui război

CIVILA A U.R.S.S. VA
ÎN ACTUALUL

de 
cu 
de

COMUNICAT COMUN INDIA- 
NO-MONGOL. La Delhi a fost 
dat publicității comunicatul comun 
privind convorbirile indiano-mon- 
gole, prilejuite de vizita la Delhi 
a ministrului afacerilor externe al

AVIAȚIA
■ TRANSPORTA, .
CINCINAL, 555 000 000 PASAGERI, 
peste 13 000 000 tone de mărfuri și 
2 000 000 tone corespondență și co- 
lete poștale. Compania sovietică de 
transporturi aeriene „Aeroflot" e- 
fectuează curse regulate în 111 ora
șe din 90 de țări ale lumii, preci
zează T.A.S.S.

Intensificarea acțiunilor 
forțelor insurgente

SAN SALVADOR 16 (Agerpres). — 
Luptători ai Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.E.N.) au efectuat mai multe ac
țiuni curajoase, în ultimele zile, îm
potriva trupelor guvernamentale, in
formează agențiile internaționale de 
presă. Un grup al F.M.E.N. a pă
truns în centrul San Salvadorului și 
a deschis focul împotriva Ministeru
lui Afacerilor Interne. Un alt deta
șament al F.M.E.N. a ocupat locali
tatea San Sebastian, din departamen
tul San Vicente, cu o populație de 
20 000 locuitori. Insurgenții au dis
trus. totodată, un convoi militar în 
localitatea San Felipe, la 70 km est 
de capitală, și au capturat o mare 
cantitate de arme.

LA SANTO DOMINGO a avut 
toc, luni, ceremonia oficială a depu
nerii jurămîntului de către noul pre
ședinte al Republicii Dominicane, 
Jorge Blanco, transmite agenția 
U.P.I. După cum se știe, el a fost 
ales în funcția supremă în cadrul 
scrutinului prezidențial din mai a.c.

CREȘTEREA COSTULUI VIE
ȚII IN ISRAEL. Potrivit datelor 
prezentate de Oficiul central gu
vernamental de statistică al Israe
lului, în această țară prețurile cu 
amănuntul au crescut, în medie, cu 
9.2 la sută in cursul lunii trecute, 
făcînd ca sporirea prețurilor pe an
samblul perioadei de 12 luni în1- 
cheiate la finele- lui iulie să fie de 
130 la sută, cu mult peste rata de 
100 la sută a inflației înregistrate 
în intervalul de 12 luni precedent 
— relatează agenția Reuter.

O FURTUNA VIOLENTA A 
AFECTAT MAI MULTE REGIUNI 
DIN CENTRUL ȘI SUDUL ELVE
ȚIEI, provocînd moartea a 11 per
soane și rănirea altor 50. Șase din 
cele 11 victime sînt alpiniști sur
prinși de schimbarea bruscă a vre
mii în cursul ascensiunilor. Se 
semnalează, de asemenea, întreru
perea traficului pe unele drumuri 
din zonele de munte, datorită pră
bușirilor de pietre și stînci.

BEIRUT 16 (Agerpres). — In ca
drul unei întilniri cu o delegație de 
oameni de cultură egipteni, aflată în 
vizită în Beirutul de vest, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a declarat că „revo
luția palestiniană a adoptat decizia 
de părăsire a Beirutului fără nici o 
ezitare pentru a salva poporul liba
nez și orașul Beirut, care au consim
țit la sacrificii ca nici un alt oraș in 
istorie", relatează agenția palestinia
nă de știri WAFA. Președintele Cor 
mitetului Executiv al O.E.P. a înfă^ 
țișat membrilor delegației egiptene 
evenimentele politice actuale și de
talii ale atacurilor barbare israeliene 
,asupra popoarelor palestinian și liba
nez în cele 10 săptămini care au tre
cut — adaugă WAFA.

CAIRO 16 (Agerpres). — Egiptul a 
făcut cunoscut Statelor Unite că 
negocierile tripartite privind auto
nomia palestiniană în Cisiordania și 
Gaza nu vor putea fi reluate înainte 
de retragerea Israelului din Li- 

’ ban și restabilirea deplină a suvera
nității 
M.E.N. 
poziție 
timpul 
Hassan ...
de externe al Egiptului, a însărcina
tului cu afaceri american la Cairo, 
Henri Brecht.

libaneze, transmite agenția 
Agenția precizează că această 
a fost făcută cunoscut în 
primirii de către Kamal 

Aii, - vicepremier și ministru

BEIRUT 16 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă relatea
ză că la Beirut situația a fost luni 
calmă, fiind respectat acordul de 
încetare a focului. După cum preci
zează însă agenția United Press In
ternational, aviația israeliană a în
treprins mai multe, zboruri de recu
noaștere asupra cartierelor din zona 
de vest a capitalei libaneze. Aceeași 
sursă precizează că este întreruptă 
in continuare furnizarea de energie 
electrică și că trupele israeliene îm
piedică transportul de combustibil 
în Beirutul de vest.

Excelenței Sale general SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Indonezia', vă adresez 

calde felicitări, însoțite de cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate poporului indonezian prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile prietenești dintre țările noastre 
pe plan politic, economic, tehnologic și științific și in alte domenii se vor 
dezvolta și mai puternic, in avantajul reciproc al popoarelor român și 
indonezian, în interesul cauzei păcii, independenței și cooperării în întreaga 
lume. •

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

RIAD (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat săptămînalului saudit 
„Al Majallah", vicepremierul și mi
nistrul egiptean de externe, Kamal 
Hassan Aii, a declarat că Egiptul do
rește ca Statele Unite să-și recon
sidere grabnic politica lor față de 
problema palestiniană, în cadrul 
acordurilor de la Camp David, in
formează agenția M.E.N. El a adău
gat că țara sa dorește ca S.U.A. să-și 
afirme oficial angajamentul lor față 
de necesitatea asigurării dreptului 
poporului palestinian la autodetermi
nare și de creare a unui stat pales
tinian, concomitent cu amorsarea 
unui dialog direct între Statele Unite 
și Organizația pentru Eliberarea Pa-

ÎN ZIMBABWE A ÎNCEPUT 
PRIMUL RECENSAMINT AL 
POPULAȚIEI din istoria tînărului 
stat independent. Rezultatele defi
nitive ale recensământului vor fi 
comunicate la sfirșitul anului în 
curs. Potrivit unor estimări, popu
lația Republicii Zimbabwe ar fi in 
prezent intre 7,2—8,5 milioane 
locuitori.

de

ÎN
DE

REDUCEREA PRODUCȚIEI 
INDUSTRIA AMERICANĂ 
AUTOMOBILE. Pină la sfirșitul a- 
nului in curs, industria americană 
de automobile iși va reduce pro
ducția mai mult decit se prevede 
în prognozele elaborate luna trecu
tă, .scrie o publicație de specialita
te, citată de agenția A.P. Se amin
tește in context că, în iulie, s-a de
cis reducerea cu 200 000 automo
bile a producției pe perioada, au- 
gust-decembrie. Totuși, specialiști 
ai firmelor „General Motors Corp." 
și „Ford Motor Co“ consideră că, 
din cauza persistenței recesiunii, 
sînt necesare „noi ajustări".

POPULAȚIA SPANIEI. Datele 
statistice publicate la Madrid, cita
te de agenția E.F.E., arată că, la 
mijlocul anului 1982, populația 
Spaniei era de 37,46 milioane locui
tori, numărul femeilor depășindu-l 
pe cel al bărbaților cu aproximativ 
700 000.

0 POLITICĂ ACTIVĂ DE PACE Șl CONLUCRARE 
ÎNTRE TOATE ȚĂRILE LUMII, CONSECVENT 

PROMOVATĂ DE ROMÂNIA SOCIALISTĂ, 
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

Relații de colaborare cu toate tarile, fără deosebire de orînduire -> -> 7 

social-politică, in spiritul principiilor coexistenței pașnice
„în cadrul politicii sale externe, România dezvoltă, în spiritul principiilor co

existenței pașnice, relații de colaborare și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire socială. Considerăm că în actualele condiții inter
naționale dezvoltarea colaborării cu toate statele lumii constituie o cerință obiectivă, 
dictată de necesitatea participării la diviziunea internațională a muncii, de promo
varea unei politici de cooperare neîngrădită între toate statele”.

NICOLAE CEAUȘESCU
In întreaga perioadă ce s-a scurs 

de la actul istoric din 23 August 
1944 și cu deosebire în cei 17 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, de cind in 
fruntea partidului și a statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România s-a pronunțat și a acționat 
ferm pentru promovarea unei po
litici de coexistență pașnică și de 
colaborare cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, de mări
me, potențial și grad de dezvoltare. 
In acest sens, țara noastră pornește 
consecvent de la considerentul că. în 
condițiile marii diversități de state 
existente in prezent pe harta lumii, 
coexistența pașnică și colaborarea 
între toate țările reprezintă o nece
sitate obiectivă a lumii contempora
ne. alternativa ei fiind încordarea și 
războiul, care, in actualul stadiu de 
dezvoltare a tehnicii militare, impli
că riscuri incalculabile pentru toate 
națiunile, pentru omenire în an
samblul ei.

In concepția partidului nostru, în

gîndirea politică și intensa activita
te a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuirea-coexistenței pașnice nu 
se reduce la absența confruntării ar
mate, a războiului; ea reclamă îmbu
nătățirea permanentă a raporturilor 
politice dintre state, transformarea 
lor in relații prietenești și de conlu
crare activă, intensificarea circuitului 
de bunuri materiale și de valori spi
rituale, in care sint interesate toate 
popoarele lumii.

Fidelă acestei concepții, România, 
adîncind continuu relațiile de prie
tenie cu toate țările socialiste, am- 
plificînd legăturile cu țările în curs 
de. dezvoltare — așa cum s-a rele
vat în articolele precedente din acest 
ciclu — extinde, totodată, raporturile 
de colaborare cu țările capitaliste a- 
vansate, cu toate celelalte state, indi
ferent de orînduirea lor social-poli- 
tîcă, participînd activ la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale, la dialogul internațional în

dreptat spre soluționarea marilor 
probleme ale lumii de azi.

La baza relațiilor cu aceste state, 
ca dealtfel cu toate țările lumii. 
România așază principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, ale nere- 
curgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, militează activ pentru genera
lizarea acestoY principii în întreaga 
viață internațională, ca singurele în 
stare să permită afirmarea deplină 
a fiecărei națiuni, să evite încorda
rea și conflictele internaționale, să 
promoveze colaborarea, securitatea și 
pacea internațională.

Făcind acum, in acest moment ani
versar, bilanțul eforturilor depuse pe 
acest tărim, se poate constata cu sa
tisfacție că România socialistă între
ține relații bune, de colaborare acti
vă cu țările avind altă orinduire — 
exemplul pe care ea il oferă dove
dind practic posibilitatea unor ase
menea relații și caracterul lor re

ciproc avantajos. Este semnificativ 
astfel că România dezvoltă relații 
prietenești și de colaborare cu țâri 
capitaliste din zona geografică înve
cinată ; cu toate-statele Europei occi
dentale, cu care avem legături tra
diționale ; cu state de pe alte con
tinente, cum ar fi, de pildă, S.U.A., 
Canada. Japonia ; cu țări neutre și 
nealiniate, ca și cu state care fac 
parte din blocul N.A.T.O. sau Piața 
comună ori alte grupări militare sau 
economice. Experiența țării noastre 
a demonstrat și demonstrează per
manent că existenta deosebirilor de 
orinduire sau a punctelor de vedere 
intr-un șir de probleme nu poate și 
nu trebuie să constituie un obstacol 
în calea promovării unor relații 
bune, atunci cînd se pornește de la 
interesele comune, cind se pune pe 
primul plan ceea ce este comun și 
reciproc avantajos, acționîndu-se 
pentru găsirea de soluții pe calea 
discuțiilor și tratativelor, potrivit in
tereselor comune și ale cauzei des
tinderii, înțelegerii și păcii.

DAKAR (Agerpres). — La Dakar 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
VII-lea seminar O.N.U. asupra drep
turilor umane ale palestinienilor. 
Discursul de închidere a fost rostit 
de ministrul de stat senegalez al afa
cerilor externe, Moustapha Niasse. 
Situația actuală din Orientul Mijlo
ciu. a apreciat el, amenință direct 
pacea, destinderea și securitatea in
ternațională. El a subliniat că tre
buie depuse toate eforturile pentru 
găsirea unei soluții care să pună ca
păt multiplelor nedreptăți suferite 
de poporul palestinian, să ducă la 
realizarea drepturilor legitime ale 
palestinienilor.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, Adnan Abdel Rahim, re
prezentantul președintelui Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a spus, între 
altele, că, pină în momentul cind 
simpozionul era în curs de desfășu
rare, 30 000 de palestinieni au 
uciși sau răniți.

Participanții la reuniune s-au 
nunțat pentru formarea unui 
de lucru cu misiunea de a organiza 
un tribunal care să examineze acțiu
nile israeliene ce contravin acordu
rilor internaționale. Trupele israelie
ne au violat Convenția de la Geneva 
privind protejarea victimelor de 
război, relevă un raport adoptat de 
seminar.

„Noi, națiunea indoneziana, pro
clamăm independența Indoneziei..."

Prin aceste cuvinte, care veneau 
să încununeze lupta de secole a 
poporului indonezian pentru scutu
rarea jugului dominației străine, se 
vestea lumii, la 17 august 1945, in
trarea in rîndul statelor libere a 
„țării celor 13 677 de insule", care 
formează arhipelagul indonezian, 
întrunită, într-o clădire modestă 
din centrul Jakartei, Adunarea con
sultativă populară provizorie a a- 
doptat Declarația de independență 
— eveniment care a deschis O pa
gină nouă în viața poporului indo
nezian.

Eforturile susținute în vederea 
depășirii înapoierii economico-so- 
ciale, moștenire a îndelungatei do
minații străine, s-au materializat în 
anii de după eliberare prin pune
rea bazelor industrializării și dez
voltarea agriculturii. Printre prio
ritățile pe plan economic și social 
ale Indoneziei figurează în con
tinuare extinderea sistemelor de 
irigație și modernizarea agricultu
rii ; creșterea extracției de petrol, 
gaze naturale, a celorlalte bogății 
ale subsolului (cărbuni, bauxită, 
crom, nichel, cupru, zinc etc.) ; va
lorificarea superioară a resurselor 
forestiere (circa 80 la sută din supra
fața țării este acoperită de păduri) 
și a cauciucului natural ; moderni
zarea transporturilor, ridicarea zo
nelor periferice ; dezvoltarea rețe
lei sanitare și extinderea sistemu
lui de învățămînt ; asigurarea unui 
standard adecvat de viață maselor 
populare. O serie de rezultate no
tabile au și fost obținute pe această

cale, în ultimii ani intrînd în func
țiune mai multe obiective indus
triale — rafinării, întreprinderi si
derurgice, textile, energetice, chi
mice, forestiere — precum și noi 
sisteme de irigații.

Deși situate la mari depărtări, 
între România și Indonezia ■ s-au 
stabilit și se dezvoltă bune relații 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și în alte domenii. Pentru 
valorificarea mai deplină a poten
țialului economic pe care îl oferă 
economiile celor două țări sînt ex
plorate noi căi și forme reciproc 
avantajoase de cooperare. în con
dițiile actualei situații internațio
nale, o importanță deosebită capătă 
strinsa conlucrare dintre România 
și Indonezia pe plan internațional, 
pentru promovarea unei politici de 
pace, prietenie și colaborare intre 
toate națiunile.

în evoluția ascendentă a rapor
turilor de colaborare și cooperare 
fructuoasă dintre România și Indo
nezia o importanță hotărîtoare o au 
întîlnirile și convorbirile la cel mal 
înalt nivel. Recent, președintele In
doneziei și-a exprimat convingerea 
că apropiata vizită în Indonezia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care este așteptată cu un deosebit 
interes de întregul popor indone
zian, va contribui la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale pe multiple pla
nuri. ' Nu încape îndoială că intensi
ficarea și diversificarea în conti
nuare a raporturilor de conlucrare 
româno-indoneziană corespund pe 
deplin intereselor celor două po
poare, ale cauzei păcii și înțelege
rii internaționale. ,

fost

pro- 
grup

BEIRUT (Agerpres). — Ultima 
chestiune 'în dispută în cadrul ne
gocierilor care se desfășoară de șase 
săptămini între reprezentanții pales
tinieni, libanezi, americani și israe- 
lieni este cea a sosirii unităților for
ței internaționale înainte de începe
rea retragerii forțelor palestiniene 
din Beirut, informează agenția pales
tiniană de știri WAFA. în legătură 
cu această problemă — adaugă sursa 
citată — se înregistrează o unanimi
tate între punctele de vedere liba
nez și -palestinian, care subliniază că 
este esențial ca unități ale acestei 
forțe internaționale să sosească în 
momentul cind primele unități pa
lestiniene încep evacuarea lor. La 
acest punct de vedere subscrie, în 
principiu, și emisarul american în 
zonă, Philip Habib, adaugă WAFA.

Un rol hotăritor în promovarea 
acestei politici îl au întîlnirile to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu șefii de stat sail 
de guvern, cu lideri ai partidelor ?i 
organizațiilor sau forțelor politice 
din aceste țări. Contactele la nivel 
înalt pe pămîntul României sau în 
țările respective se constituie de fie
care dată în jaloane de reper pentru 
lărgirea schimburilor bilaterale in 
diverse domenii, pentru mobilizarea 
eforturilor îndreptate spre întărirea 
păcii, edificarea securității și dezvol
tarea colaborării pe continent și în 
lume.

Țara noastră acționează neabătut 
pentru dezvoltarea largă a schimbu
rilor comerciale și cooperării econo
mice cu țările occidentale, pe baza 
avantajului reciproc, pentru un co
merț larg, fără restricții și discrimi
nări. Relațiile economice cu țările 
capitaliste dezvoltate reprezintă o 
treime din comerțul nostru exterior 
și continuă să se dezvolte. La aceas
ta contribuie și promovarea forme
lor noi in aceste schimburi pe care 
le reprezintă acțiunile de cooperare 
bilaterală, inclusiv pe terțe piețe, 
în prezent, avem perfectate cu fir
me din țări occidentale aproape o 
sută. de acțiuni de cooperare în pro
ducție, cu precădere în ramuri de 
înaltă tehnicitate, precum și în do
meniul finariciar-bancar. Au fost în
ființate cu parteneri din aceste țări 
circa 40 de societăți mixte de pro
ducție și comercializare. Desfășoară 
activități poz'tive de identificare a 
unor noi posibilități de cooperare și 
schimburi comisiile mixte guverna
mentale de colaborare economică și 
tehnico-științifică, comisiile econo
mice bilaterale, la care participă re
prezentanți guvernamentali, precum 
și ai întreprinderilor românești și 
respectiv ai unor firme industriale 
și bancare străine.

Ținînd seama de ponderea impor
tantă pe care țările membre ale Pie
ței comune o au in comerțul exte
rior al României, țara noastră și-a 
«reglementat în mare măsură rapor
turile sale cu C.E.E., îndeosebi prin 
încheierea. în 1980, a Acordului pri
vind comerțul cu produse industriale 
dintre România și Comunitatea Eco
nomică Europeană și a Acordului 
privind crearea Comisiei mixte 
România — Piața comună. Țara 
noastră acționează consecvent în 
continuare pentru înlăturarea difi
cultăților și obstacolelor din calea 
schimburilor noastre economice cu 
aceste țări, inclusiv prin încheierea 
de noi acorduri și aranjamente.

UN DOCUMENT AL BĂNCII MONDIALE RELEVĂ:

Țările în curs de dezvoltare vor întîmpina 
în continuare dificultăți

WASHINGTON 16 
(Agerpres). ■— Banca 
mondială a dat publi
cității, la sediul din 
Washington, raportul 
său periodic privind 
conjunctura economică 
și perspectivele de 
dezvoltare pină la fi
nele deceniului în 
curs, document în care 
se relevă, între altele, 
•că țările în curs de 
dezvoltare vor întîm
pina în continuare di
ficultăți. In preambu
lul documentului, pre
ședintele băncii. Alden 
Clausen, afirmă că 
perspectivele pentru 
țările în curs de dez
voltare, mai ales pen
tru cele din Africa, 
sînt în general sum
bre, subliniindu-se că 
este vorba de țările 
unde se concentrează 
sărăcia din lume.

Expertii ce au alcă
tuit raportul estimea
ză că, datorită nivelu
lui ridicat al dobînzi- 
lor. insuficienței lichi
dităților și necesității 
ameliorării pozițiilor 
lor financiare, țările 
sărace ale lumii vor 
înregistra un ritm de 
dezvoltare foarte scă
zut. mai ales in prima 
parte a deceniului. Di
ficultățile nu vor ocoli 
nici țările în curs de 
dezvoltare cu venituri 
medii, apreciază ex
perta băncii, care con
sideră că și aici există 
pericolul agravării șo
majului, care va de
termina o creștere a 
tensiunilor sociale și 
politice. In context, se 
menționează că per
spectivele pentru ță
rile africane de la sud 
de Sahara rămîn nefa
vorabile, în timp ce un

mare număr dintre ele 
se află intr-o situație 
„disperată" de mai 
bine de un an.

In raport se aprecia
ză că una din modali
tățile prin care țările 
lumii a treia, îndeo
sebi cele mai sărace, 
își pot înlătura di
ficultățile este dez
voltarea agriculturii. 
Autorii raportului se 
arată optimiști în ce 
privește posibilitățile 
reale de sporire a pro
ducției agricole în ță
rile in curs de dezvol
tare, precizind totuși 
că acest proces va fi 
destul de dificil, in- 
trucît reclamă, intre 
altele, creșterea mar
cată a productivității 
muncii pentru a com
pensa reducerea su
prafețelor cultivate și 
sporul demografic.

România își asigură un ritm susți
nut de creștere a schimburilor sale 
cu țările capitaliste dezvoltate, chiar 
și în condițiile dificile determinate 
de criza economică și politica pro- 
tecționistă a acestor țări și in pofida 
tendinței unora dintre ele de a arun
ca pe umerii țărilor in curs de dez
voltare cit mai multe din consecin
țele nefaste ale crizei.

Totodată, România dezvoltă și 
largi schimburi tehnico-științifice și 
cultural-artistice îndreptate spre 
mai buna cunoaștere a realizărilor 
reciproce, promovarea idealurilor de 
pace și colaborare. Vizite reciproce 
ale oamenilor de știință, schimburi 

. de experiență, spectacole oferite de 
ansambluri artistice, expoziții, gale 
de filme, zile șle culturii și altele 
sint o expresie a voinței poporului 
român de a-și aduce o contribuție ac
tivă la circuitul internațional de va
lori spirituale. în acest cadru, de o 
vastă audiență se bucură lucrările 
din gîndirea politică și social- 
economică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, sau cele privind liniile 
directoare ale politicii interne și 
externe românești. Sint, de asemenea, 
larg apreciate lucrările științifice. aie 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Este larg cunoscută și apreciată po
litica inițiată și promovată consec
vent .de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de contacte și legături, în forme di
verse, cu partidele politice, organiza
țiile de masă și alte forțe politice 
din țările occidentale, avind in ve
dere necesitatea unirii tuturor forțe
lor pentru apărarea păcii, edificarea 
unei Europe ■ unite, a unei lumi fără 
divizări artificiale, pentru soluționa
rea tuturor marilor probleme ce stau 
astăzi în fața lumii.

România atribuie o deosebită im
portanță creării condițiilor favorabile 
pentru o conlucrare activă, bi și mul
tilaterală, pe plan internațional cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
țările, indiferent de regimul lor so
cial-politic, in vederea opririi agra
vării situației internaționale, reluării 
și continuării politicii de destindere, 
incetării cursei înarmărilor și trece
rii Ia dezarmare, edificării noii ordini 
economice și politice mondiale.

Ca țară europeană, România acor
dă multă atenție realizării securității 
și cooperării pe continent. Ea nu 
ignoră nici un moment că tocmai aici 

. s-au acumulat cele mai multe forțe 
militare și armamente moderne, in
clusiv arme nucleare, că.aici se con
fruntă cele două mari alianțe militare 
ale timpului, cu toate riscurile ce de
curg pentru securitatea continentului

și pacea lumii. Amenințarea ce pla
nează asupra Europei s-a mărit sim
țitor ca urmare a proiectelor de ant 
plasare și dezvoltare a unor noi k.' 
chete cu rază medie de acțiune. Ca 
atare, România acționează ferm pen
tru a se pune capăt cursului aberant 
spre dezastrul atomic, renunțîndu-se 
la amplasarea de noi rachete nu
cleare pe continent și retrăgîndu-se 
cele existente, pentru începerea unui 
proces de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară, astfel incit 
Europa să devină o regiune fără arme 
nhcleare, o regiune a păcii și secu
rității.

De asemenea. România consideră 
, că este .de mult timpul ca la nego^ 

cierile de la Viena privind reducerea 
forțelor armate și armamentelor în 
Europa centrală să se ajungă la un 
acord.

în spiritul poziției sale consecven
te, România se pronunță și acțio
nează pentru ca reuniunea de la Ma
drid să se încheie cu hotărîri sub
stanțiale, in primul rind cu un acord 
asupra convocării unei conferințe de 
încredere și dezarmare in Europa. Tot 
reuniunii de la Madrid îi revin, in 
opinia țării noastre, sarcini impor
tante pe linia promovării schimburilor 
și cooperării dintre state pe conti
nent in vederea realizării obiectivu
lui major al creării unei Europe uni
te, fără bariere artificiale și discri
minări,- pe baza respectării indepen
denței și suveranității naționale, a 
orinduirii. social-economice în care 
fiecare națiune să se poată dezvoltă 
liber, potrivit voinței sale, fără ames
tec din afară, in colaborare reciproc 
avantajoasă cu celelalte națiuni.

Politica de largă deschidere a 
României socialiste, preocuparea ei 
consecventă pentru extinderea rela
țiilor de prietenie și colaborare cil 
toate țările lumii, ' indiferent de 
orînduire, reprezintă unul din izvoa
rele principale ale prestigiului de 
care se bucură pe toate meridianele 
România socialistă, președintele ei. 
Așa cum arată tovareșul Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră, in deplină 
concordanță cu hotărîrile congreselor 
partidului, va promova și de aici 
înainte, cu neabătută consecven
ță, linia spre extinderea relațiilor 
ei cu toate țările, fără deosebire de 
orînduire socială, inclusiv țările ca
pitaliste dezvoltate, cu ferma con
vingere că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor poporului român 
și ale tuturor popoarelor lumii, este 
calea unică pentru a asigura pacea 
și securitatea omenirii.

Romulus NEAGU
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