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40 DE ANO DE MARI IZB1NZB SUB STINDARDUL PARTIDULUI C PENTRU PRODUCȚII SPORITE IN ACEST AN

PUTEREA ECONOMICA
A POPORULUI

la temelia progresului neîncetat al patriei,
a prosperității întregii noastre națiuni

actului revoluționar al naționalizării mijloacelor de producție a con
stituit, de fapt, momentul trecerii la lichidarea orînduirii burghezo-moșierești și la 
făurirea societății socialiste în România. Viața, realitatea au demonstrat cu putere 
forța creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, stăpîn pe desti
nele sale, și-a făurit și iși făurește în mod liber și conștient viitorul său de bunăstare 
și fericire.

înfăptuirea

Termenele și normele de calitate
la prășit riguros respectatei
In această perioadă, pe agenda 

de lucru a oamenilor muncii din 
agricultură se află o seamă de ac
țiuni de cea mai mare importantă 
pentru realizarea de producții re
cord in acest an. Pe primul plan 
este executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor prăsitoare, lu
crări care sint de natură să in
fluențeze în măsură hotăritoare 
nivelul recoltelor care vor fi strîn- 
se la toamnă. în această activitate, 
care mobilizează ample forte meca
nice și umane, sint deosebit de va
loroase indicațiile clar formulate 
de conducerea partidului la plenara 
din luna mai a Consiliului Națio
nal al Agriculturii ca organele și 
organizațiile de partid să desfă
șoare 6 intensă activitate practică, 
organizatorică și politică, in vede
rea participării active a tuturor 
forțelor din agricultură, a tuturor 
locuitorilor de la sate la executarea 
prașilelor în perioadele optime și 
în numărul necesar, astfel incit să 
se asigure dezvoltarea normală a 
culturilor și, deci, obținerea de re
colte superioare.

în spiritul indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ministerul Agriculturii.
cu Academia de științe agricole și 
Silvice au stabilit perioadele opti
me orientative de executare a lu
crărilor de întreținere a culturilor 
prășitoare pe cele trei zone. Pe 
baza lor. comitetele județene de 
partid, consiliile populare și orga
nele agricole județene au întocmit 
programe concrete de efectuare a 
acestor lucrări in funcție de stadiul 
dezvoltării culturilor, gradul de 
imburuienare a terenului, progra
me care sint cunoscute in fiecare 
unitate agricolă, in fiecare consiliu 
agroindustrial.

Esențial este ca, pretutindeni, 
organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare comunale, ca
drele de conducere și specialiștii 
din întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole să acțio
neze ferm pentru îndeplinirea ri
guroasă. zi de zi, a programelor 
stabilite, .astfel incit prașiîele me
canice și manuale să se efectueze 
in termenele-limită prevăzute si in 
bune condiții de calitate. Dealtfel, 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, prin mobilizarea largă Ia 
prășit a locuitorilor satelor. în nu
meroase unități agricole și intr-un 
șir de județe lucrările de întreți
nere a culturilor sint intr-un stadiu
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O epocă de înflorire a culturii noi, socialiste

Se Împlinesc 36 de. ani de cind, 
in țara noastră, poporul a devenit 
deținătorul de drept si de fapt al 
puterii economice, asumindu-și 
înalta răspundere de a-și gospodări 
singur, așa cum consideră că este 
mai bine, mijloacele de producție.

După 23 August 1944, Partidul 
Comunist Român a fost inițiatorul 
și înfăptuitorul unor profunde 
transformări revoluționare in viata 
țării. Mai întii, la 6 martie 1945, 
ca urmare a avîntului revoluționar 
al maselor, conduse de partid, a fost 
in'* hrat primul guvern din istoria 

țf în care ponderea cea mai
ajrm dețineau reprezentanții 

muncitorilor si țăranilor. Apoi, la 
finele anului 1946. ca rezultat al 
alegerilor din noiembrie același 
an. a fost constituit primul parla
ment democratic al României, iar 
la 30 Decembrie 1947 a fost procla
mată Republica. Poporul devenise 
deținătorul întregii puteri politice; 
firesc era ca tot lui să-i revină și 
puterea economică.

Acest proces s-a Împlinit la lî 
iunie 1948, ziua în care s-a înfăp- 
tuit naționalizarea. Partidul Comu-

nlst Român, profund legat de inte
resele vitale ale națiunii noastre, a 
folosit puterea politică pentru a 
smulge burgheziei mijloacele de 
producție. Cadrul iuridic pentru 
această istorică înfăptuire fusese

Naționalizarea a lichidat marea 
burghezie industrială și financia
ră din România, a asigurat crearea 
unui puternic sector socialist in 
cadrul economiei noastre naționale. 
Se inaugura, astfel, o etapă nouă.

deja asigurat : Marea Adunare Na
țională. constituită, prin voința po
porului. în martie 1948. a adoptat, 
in luna aprilie a aceluiași an. pri
ma Constituție de tip socialist a 
României. La 11 iunie 1948. in baza 
noii Constituții a tării, forul su
prem legislativ a votat naționali
zarea. Fabricile, minele, sondele, 
băncile au fost trecute in proprie
tatea statului, devenind bunuri ale 
Întregului popor.

calitativ superioară in dezvoltarea 
relațiilor sociale. Noul cadru eco
nomic, politic și juridic punea ba
zele trecerii la organizarea si con
ducerea planificată a economiei. 
Primele planuri anuale de stat, din 
1949 și 1950, dădeau expresie con
cepției înaintate a partidului nos
tru cu privire la industrializarea 
tării. In acești doi ani s-a produs 
o puternică creștere a potențialu
lui industrial al tării, s-a dezvoltat

eu precădere Industria grea. Odată 
cu trecerea la planificarea oe o 
perioadă mai lungă, au fost struc
turate obiectivele fundamentale ale 
partidului cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a patriei si Ia 
ridicarea nivelului de trai. Pe baza 
planurilor cincinale, industria s-a 
dezvoltat continuu, a devenit ra
mură conducătoare a economiei na
ționale. La capătul celui de-al trei
lea cincinal, in 1965. producția in
dustrială globală a României era 
de 11 ori mai mare ca în 1948, anul 
naționalizării principalelor miiloa- 
ce de producție.

După cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, datorită suflului în
noitor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a imprimat întregii 
vieți economico-sociale a patriei 
noastre, datorită spiritului său vi
zionar si gindirii sale novatoare, 
poporul român a înțeles si mai bine 
cit de mare este forța lui. A în
țeles că prin propriile sale puteri, 
valorificând integral resursele in
terne. poate,asigura progresul con-

STADIUL EFECTUĂRII PRAȘILEI A DOUA
SFECLE! DE ZAHĂR in cooperativele agricole, 
seara zilei de 8 iunie. Județele notate cu o

Ministerul Agriculturii).
avansat, efectuarea acestora în- 
scriindu-se strict în termenele pre
văzute.

Care este stadiul executării lu
crărilor de întreținere a culturilor? 
Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că. pînă în 
seara zilei de 8 iunie, prima prașilă 
mecanică la porumb a fost efectua
tă pe 89 la sută din suprafețele 
cultivate, iar cea manuală în pro
porție de 87 la sută. A doua prașilă 
la această cultură a fost executată 
pe 34 și. respectiv, 25 la sută din 
suprafețe. La sfecla de zahăr, a 
doua prașilă mecanică s-a făcut pe 
66 la sută din suprafețele cultivate, 
iar cea manuală — în proporție de 
89 la sută. Și la floarea-șoarelui 
este in plină desfășurare cea de-a 
doua prașilă. această lucrare exe- 
cutindu-se pînă la data amintită pe 
89 la sută din suprafețe mecanic și 
72 Ia sută manual. Este de relevat 
că în cooperativele agricole din 
16 județe, precum și in sectorul 
agricol Ilfov, prima prașilă manua
lă la porumb s-a încheiat. Această

lucrare este însă intîrziată In ju
dețele Constanta — din zona intii, 
Gorj. Vrancea. Prahova și Boto
șani — .din zona a doua. Brașov, 
Suceava, Covasna și Harghita — 
din zona a treia.

Efectuarea in perioadele optime 
și in bune condiții de calitate a lu
crărilor de întreținere a culturilor 
face necesară — așa cum s-a sub
liniat la plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii — participarea 
activă, zi de zi, a tuturor coopera
torilor și mecanizatorilor din uni
tățile agricole, a tuturor locuitori
lor satelor la prășit. Cu atit mai 
mult este nevoie să acționeze în 
acest sens organizațiile de partid și 
consiliile populare din unitățile 
agricole și comunele unde aceste 
lucrări sint rămase în urmă. Pre
tutindeni trebuie să se înțeleagă cu 
toată claritatea că de recoltă răs
punde întreaga obște a satelor, că 
fiecare prașilă făcută la timp și 
bine înseamnă un spor de produc
ție Ia toamnă!

Cărbune mai mult, cu cheltuieli de extracție reduse

DE 53 DE ORI

MAI PUTERNICA

Recent. pe panoul de întrecere al 
minerilor de la Filipeștii de Pădu
re a fost înscrisă cu litere mari 
cifra de 10 000 tone. Ea reprezintă 
cantitatea de cărbune energetic 
extras suplimentar din abataje și 
microcariere de Ia începutul anului 
și oină în prezent. Factorul hotă- 
rîtor al succesului : creșterea pro
ductivității muncii, asigurată prin 
buna organizare a muncii pe echi
pe si brigăzi și extinderea meca
nizării lucrărilor. De asemenea, ca

Produsele întreprinderii de stofe 
fine ..Dorobanțul" din Ploiești sint 
livrate in zeci de țări ale lumii, 
cucerind aprecierea unanimă a par
tenerilor externi. Marea diversitate 
coloristică și de desen, care tine 
seama, sezon după sezon, de exi
gentele modei, are importanță vita
lă în

Pagina a lll-a

asigurarea comenzilor Ia ex- 
Anul acesta, creatorii de sto- 
întreprinderii au prezentat 
1 000 de noi modele, majori- 
contractate de firmele străi-

fe al
peste 
ta tea
ne : alte desene, contexturi se pre
gătesc in prezent pentru noile co-

întreprinderea mecanică din Timișoara s-a impus ca unul dintre cei mai 
reprezentativi producători de utilaje miniere, utilaje energetice, mașini de 
ridicat și transportat pentru incinte industriale, automacarale și utilaje meta
lurgice. Demn de subliniat este și faptul că, paralel cu asimilarea de utilaje 
cu caracteristici superioare, colectivul unității timișorene se află angajat 
plenar in întrecerea pentru realizarea exemplară a planului de producție la 
toți indicatorii. In perioada care a trecut din acest an, bunăoară, sarcinile 
privind fabricația de utilaje metalurgice au fost depășite cu 114 tone, succes 
dedicat celor două mari evenimente politice ale anului — a 40-a aniversare 
a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul a! XIII-Iea al parti
dului. (Cezar Ioana, corespondentul „Scinteii"). Foto : S. Cristian

Arta noastră in mul
tiseculara sa existentă 
a fost întotdeauna o 
creație pentru cei 
mulți. Celebrul Tes
tament al Văcăreștilor, 
in semnificația sa cea 
mai profundă, nu e 
doar opera unei perso
nalități. ci expresia 
chintesentială a între
gii noastre culturi. 
Creația făurită pe a- 
ceste meleaguri a avut 
totdeauna, ca să re
luăm formularea feri
cită a unui mare artist 
contemporan, un ca
racter testamentar, in 
sensul că ea nu numai 
că era destinată colec
tivității unei epoci, ci 
a tins mereu să se 
constituie intr-un te
zaur nepieritor : acea 
sacră moștenire meni
tă să lumineze veacu
rile viitoare și să în
nobileze generațiile ce 
aveau să vină. Nu e 
lipsit de interes să ob
servăm că un mare 
clasic al secolului XX, 
Tudor Arghezi, deschi
dea Cartea destinată a 
ne fi de căpătii cu alt 
celebru Testament, le- 
gind peste timp poe
zia contemporană de

fecundele ei începu
turi.

Dar această natură 
testamentară nu apar
ține doar literaturii. 
Nu caracterizează doar 
filele înflăcărate 
dragostea de 
cronicarilor, 
ce evocau I 
vremi spre a pricepe 
cele viitoare ; nu doar 
scrisul incandescent al 
pașoptiștilor : nu doar 
cintecul ce-și scaldă 
mereu aripile in ce
rul sublim al Luceafă
rului. într-o unitate 
de atitudine și ideal 
impresionantă, așezind 
și prin aceasta cultu
ra românească intr-o 
expresie reprezentati
vă a geniului creator 
al poporului, toate ce
lelalte arte. într-o ar
monie parcă oglin- 
dind-o pe cea cosmi
că. întruchipau în for
mele perfecțiunii ace
leași înalte crezuri. 
Așa ne apare melosul 
national, de la evoca
toarele cînteoe de 
luptă, de victorie, de 
dragoste de tară, sem
nate de mari crea
tori unși cu harul ge
niului, cum a fost

Ciprian Porumbescu. 
pînă la acordurile ma
iestuoase ce au ajuns 
să răsune sub înaltele 
bolti de aur ale muzi
cii universale izvodite 
de unu] 
acesteia, 
riescu.
■ Același
mentar patriotic, șta-

constelatia căreia au 
strălucit nume ca To- 
nitza sau Iser. Sim
bolul peremptoriu al 
întregii creații plastice 
românești este faptul 
că reprezentantul ei 
desăvirșit, Nicolae Gri- 
gorescu. a străbătut 
cimpiile de luptă, s-a 
tîrit prin tranșee și

buni gospodari, minerii de aici au 
reușit să obțină fiecare tonă de 
cărbune cu costuri cu 23,50 lei mai 
mici decît cele planificate. Cele 
mai frumoase rezultate in muncă 
le-au realizat colectivele din sec
torul Roșioara și microcariera Pa- 
langa-Sud. conduse de inginerul 
Lucian Istrate si. respectiv, subin- 
ginerul Gheorghe Cirlănescu. (Con
stantin Căpraru, corespondentul 
„Sein teii").

lecții. Astfel, s-a reușit ca aproape 
întreaga producție a acestui an să 
fie contractată la export, fie direct 
sub formă de textile, fie indirect 
sub formă de confecții. In cinci 
luni, toate comenzile pentru piața 
externă au fost livrate conform 
clauzelor de contract. Prin telexuri 
si scrisori, partenerii au transmis 
bunele lor aprecieri și mulțumiri 
unității ploieștene pentru modul 
exemplar in care iși onorează obli
gațiile comerciale asumate.
Constantin).

Produse industriale 
in premieră

Două premiere naționale in 
producție a consemnat colec
tivul întreprinderii de utilaj 
tehnologic Bistrița : începerea 

. fabricației de serie a robineti- 
lor cu sferă, cu diametre cu
prinse intre 50 și 800 mm. și a 
motoreductoarelor cicioidale cu 
raport de transmitere de la 1/9 
la 1/10 000. Primele produse 
sint destinate instalațiilor din 
marile combinate petrochimice, 
iar celelalte realizării tuturor 
mașinilor și instalațiilor care 
implică micșorări de turații. De 
remarcat este faptul că moto- 
reductoarele cicioidale sint 
mult mai fiabile decit produ
sele similare de tip planetar, se 
realizează cu costuri mai re
duse și cu un consum de me
tal cu 30 la sută mai mic. 
(Gheorghe Crișan, corespon
dentul „Scinteii").

Prima platformă fixă 
pentru susținerea 
sondelor marine

fetă de la înaintași 
spre viitorime, il re
găsim guvernînd ar
tele plastice, de la 
străvechile fresce, uni
ce în lume, la nu mai 
puțin unicul Brâncuși. 
Nu vom putea, intr-un 
asemenea context, să 
nu ne amintim imbăr- 
bătătoarele și profeti
cele compoziții : Deș
teptarea României sau 
România zdrobindu-și 
cătușele, dramaticele 
și insîngeratele pînze 
ale lui Băncilă șl Lu- 
chian nemurind jertfa 
țăranilor de la 1907, 
militantismul graficii 
unei întregi pleiade in

gropi de obuze, a ur
cat pantele piezișe ale 
redutelor pentru a 
restitui eternității ceea 
ce atunci se consuma 
cu viteza fulgerului și 
a sîngelui revărsat 
din mii de piepturi : 
bătălia decisivă pentru 
independentă naționa
lă. Că geniul picturii 
românești a fost, cu 
sublimul 
alături 
vitejie 
român, 
dovada _______
legăturii organice din
tre arta românească 
și popor, meritul ei 
suprem.

Pentru un observa
tor din afară ar fi de 
neînțeles cum o creație 
cu virtuți artistice ce 
o situează in primele 
rinduri ale creației 
mondiale, cu un me
saj militant, democra
tic, prin toate fibrele 
ei. populară in idealu
rile ei 
formă, 
decit 
infimă
era destinată. Pentru 
inocentul observator 
ar părea paradoxal că 
intr-o tară in care 
„turnul de fildeș" nu 
exista, in care artiștii 
erau oameni ridicați 
din popor și legați de 
poporul lor. nu pu
teau. in ciuda dorului 
lor nemărginit, să dia
logheze amplu cu acest 
popor. Cunoscind vi
cisitudinile unei is
torii nedrepte, noi 
știm prea bine că scri
itori străluciți creau 
opere de mare valoa
re. dar care rămineau 
pecetluite sub taina 
literei inabordabile u- 
nui neam neștiutor de 
carte. Simfonii nemu
ritoare răsunau în săli

de concerte, sub bolți
le cărora cei pe care 
compozitorii îi avuse- 

■ seră in gind și in ini
mă, atunci cind crea
seră. nu aveau acces. 
Mari pinacoteci expu
neau tablouri inesti
mabile. chipurile lui 
Ștefan 
Horea. Tudor și Avram 
Iancu. chipuri pe care 
plăieșii. pandurii, mo
ții le purtau in inimi 
și in cintece. le vi
sau. dar nu le vedeau 
niciodată zugrăvite.

A trebuit să vină 
Augustul izbăvitor de 
acum patru decenii. A 
trebuit, să fie făurit 
socialismul. Și mai 
ales a trebuit ca pen
tru poporuL român să 
vină momentul revo
luționar. cu semnifica
ții și consecințe unice 
in toată istoria noas
tră. momentul crucial 
al Congresului al IX- 
lea pentru ca un în
treg inestimabil pa
trimoniu artistic să 
ajungă la adevăratul 
său destinatar care 
este poporul român.

La Șantierul naval Mangalia 
a fost lansată și scoasă 
din doc prima platformă fixă 
pentru susținerea instalației de 
exploatare a țițeiului din zăcă
mintele marine, care intră in 
dotarea întreprinderii „Petro- 
mar". Platforma, in greutate 
de 320 tone, are forma unui 
trunchi de piramidă pătrată, cu 
înălțimea de 62 metri și latura 
bazei mari de 20 metri și a fost 
construită la întreprinderea de 
utilaj chimic Ploiești, asambla
rea făcindu-se la Șantierul na
val Mangalia — unde i s-au a- 
dăugat flotorii recuperabili ne
cesari transportului pe 
executați la Șantierul 
Constanța. Această 
necesară trecerii la 
rea zăcămintelor de țiței 
Marea Neagră a fost construită 
după proiecte întocmite de spe
cialiști români. (George Mi- 
hăescu, corespondentul „Scin
teii").

Noi tipuri de motoare 
și generatoare

Constructorii de mașini din 
Reșița au finalizat construcția 
unui nou motor de propulsie 
navală, al 13-lea de acest tip 
livrat pină acum Șantierelor na
vale din Constanta, precum și 
o nouă serie de 3 grupe de ge
neratoare pentru locomotive 
diesel electrice de 2 100 CP și 
un nou grup de motoare elec
trice de 900 kW, necesare in
dustriei extractive. In același 
timp, întreprinderile construc
toare de mașini din Reșița și 
Bocșa au produs și livrat, su
plimentar prevederilor. 655 tone 
diferite utilaje miniere și chi
mice. (Agerpres).

r



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 10 iunie 1984oficiale de prietenie în Polonia a delegației de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

» »

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
se arată : Dind o înaltă apreciere și 
aprobînd din toată inima importan
tele documente, acorduri și înțelegeri 
încheiate in cadrul rodnicului dialog 
intre dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și tova
rășul Wojciech Jaruzelski, nutrim 
ferma convingere că acestea deschid 
noi și luminoase perspective dezvol
tării și adîncirii continue a colabo
rării și cooperării bilaterale, în in
teresul popoarelor român și polonez, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii. Convorbirile și intîlnirile pe 
care le-ați avut, sentimentele de 
caldă prietenie și stimă cu care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
fost întîmpinați pretutindeni în Po
lonia prietenă demonstrează încă o 
dată înaltul respect cu care este 
privită România socialistă, politica 
ei de colaborare și pace. Co
muniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală vă încredințează că nu 
vor precupeți nici un efort pentru a 
înfăptui exemplar indicațiile și ori
entările dumneavoastră, sarcinile și 
angajamentele asumate pe acest an 
și pe întregul cincinal, întîmpinînd 
cu noi și prestigioase succese cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XlII-lea al partidului.

Oamenii muncii din îudetul Arad 
au urmărit cu profundă satisfacție 
si nețărmurită mîndrie patriotică re
zultatele vizitei pe care ati între- 
prins-o în Republica Populară Polo
nă — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Exprimtndu-ne totala 
noastră adeziune față de rezultatele 
vizitei, de înțelegerile convenite, 
avem convingerea că s-a scris o nouă 
și importantă pagină în cronica tra
diționalelor relații de prietenie și 
colaborare româno-polone. care va 
contribui la intensificarea schimbu
rilor economice, la o mai bună con
lucrare pe plan tehnico-știintific, 
cultural și în alte domenii. în inte
resul cauzei socialismului, păcii si 
înțelegerii între popoare. Ne este 
deosebit de plăcut, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, să 
vă adresăm întreaga noastră recu
noștință pentru activitatea neobosită 
țe o desfășurați în vederea întăririi 
Unității țărilor socialiste. pentru 
Instaurarea pe planeta noastră a 
unui climat de pace și colaborare.

Dlnd glas sentimentelor de stimă 
și profundă admirație față de neobo
sita dumneavoastră activitate pusă 
în slujba celor mai nobile idealuri 
ale socialismului și păcii, vă rugăm 
să ne permiteți ca, în numele comu
niștilor, al tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în Argeș, să vă adresăm 
și de această dată întreaga noastră 
recunoștință pentru rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei efec
tuate în Polonia prietenă — se spu
ne în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. Aceste 
rezultate constituie o mărturie eloc
ventă a dorinței reciproce de a în
tări legăturile de prietenie și cola
borare între Partidul Comunist Ro- 
mân și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, între cele două țări și po
poare angajate în făurirea noii orin- 
duiri. Exprimîndu-ne deplina noas
tră adeziune la înțelegerile conve
nite, la modul strălucit in care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați pre
zentat și de această dată voința po
porului român de intensificare a co
laborării cu țările socialiste, cu toate 
țările lumii, vă încredințăm de ho- 
tărirea noastră nestrămutată de a 
face totul pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii.

Urmărind cu însuflețire și viu in
teres fiecare moment al vizitei în 
Republica Populară Polonă, toți lo
cuitorii acestor străvechi și minu
nate meleaguri românești au retrăit 
momente de înălțătoare mîndrie pa
triotică pentru primirea deosebit de 
caldă și aleasa ospitalitate ce 
v-a fost rezervată, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reflectînd încă o dată sentimentele 
de adincă stimă și prețuire pe care 
le nutresc unul față de celălalt po
poarele român și polonez — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. Ne ex
primăm acordul deplin față de apre
cierile comune formulate în cadrul 
întrevederilor cu conducerea de 
partid și de stat din Republica 
Populară Polonă, cu privire la în
semnătatea dezvoltării colaborării 
între țările socialiste, între partidele 
comuniste și muncitorești, între for
țele progresiste și democratice pen
tru oprirea cursului periculos al 
evenimentelor din viața internațio
nală, la necesitatea vitală a trecerii 
urgente la dezarmare, și îndeosebi 
la dezarmarea nucleară în Europa și 
în întreaga lume, la soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state pe cale politică, prin tratative.

Animată de cele mai înălțătoare 
sentimente de profundă dragoste și 
înaltă prețuire, tînăra generație a 
patriei își exprimă, cu nețărmurită 
bucurie și legitimă mindrie patrioti
că, aprobarea unanimă și satisfacția 
deplină față de remarcabilele rezul
tate ale vizitei întreprinse de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în Re
publica Populară Polonă, moment 
de excepțională importanță în ex
tinderea și adincirea pe mai departe 
a conlucrării prietenești dintre parti
dele, țările și popoarele noastre — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI CENTRAL AL UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST. Importan
tele documente semnate cu acest 
prilej, măsurile stabilite pentru dez
voltarea în continuare a conlucrării 
multilaterale româno-polone oferă 
tinerei generații din patria noastră 
un prilej fericit de a-și reafirma 
atașamentul nețărmurit față de în
treaga politică internă și externă a 

partidului șl statului nostru, dragos
tea nemărginită față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, pentru con
tribuția neprecupețită pe care o 
aduceți cauzei socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Exprimînd intr-un glas cu întreaga 
țară satisfacția pentru evoluția pozi
tivă, mereu ascendentă a raporturi
lor de prietenie și conlucrare ro
mâno-polone pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural, ca 
și în lupta pentru înlăturarea pri
mejdiei de război, pentru dezarmare 
și pace, reafirmăm totala noastră 
adeziune la politica externă a parti
dului și statului nostru, al cărei 
promotor înțelept sinteți dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești, pro
eminentă personalitate a lumii con
temporane — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIS- 
TRIȚA-NASAUD AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN, 
însuflețiți de cele mai fierbinți sim
țăminte de dragoste, aleasă pre
țuire și profundă recunoștință 
față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă asigurăm că vom 
acționa cu toată hotărîrea, cu 
elan patriotic și spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea integrală și la 
noi cote calitative a sarcinilor și 
angajamentelor asumate în cinstea 

• Dialogul la nivel înalt româno-polon, importantele documente semnate deschid 
noi perspective pentru dezvoltarea colaborării multilaterale prietenești dintre cele două 
țări și popoare, înscriu un aport de seamă la cauza generală a socialismului și păcii

« 0 nouă și elocventă expresie a politicii consecvente a partidului și statului 
nostru de extindere continuă a relațiilor cu toate țările socialiste, de întărire 
a conlucrării și unității în măreața operă de făurire a noii societăți, de edificare 
a unei lumi mai bune și mai drepte -

• Angajarea fermă a întregului popor de a munci cu și mai multă însuflețire, 
de a-și intensifica eforturile constructive in cinstea marilor evenimente — aniversarea 
istoricului act de la 23 August și Congresul al XlII-lea al partidului

celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a 
celui de-al XlII-lea Congres al parti
dului, spre a ne aduce astfel o con
tribuție tot mai sporită la mersul 
ascendent al patriei spre viitorul lu
minos al comunismului.

Constituind un moment de însem
nătate deosebită în cronica tradițio
nalelor relații de prietenie dintre po
poarele român și polonez, acest nou 
dialog la nivel înalt a scos încă o 
dată în relief voința comună de 
largă colaborare. în ^folosul edificării 
socialismului și comunismului în cele 
două țări — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRAI- 
LA AL P.C.R. Aprobînd din adîncul 
inimilor noastre rezultatele rodnice 
ale vizitei întreprinse în Republica 
Populară Polonă, vă rugăm să pri
miți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mărturia pro
fundei noastre mindrii patriotice, a 
recunoștinței nețărmurite pentru 
tot ceea ce faceți în numele intere
selor fundamentale ale poporului 
român. Vă încredințăm că vom milita 
neobosit pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economico-sociale 
ce ne revin în acest an și pe în
tregul cincinal. întîmpinînd măreața 
sărbătoare de la 23 August și Con
gresul al XlII-lea al partidului cu 
rezultate deosebite.

Manifestările entuziaste de priete
nie. înaltele onoruri cu care ați fost 
înconjurat pretutindeni pe întregul 
parcurs al vizitei, primirea de către 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a plachetei co
memorative reprezentînd emblema 
Varșoviei „Sirena", simbol al erois
mului acestui mare oraș european, 
constituie o nouă și elocventă do
vadă a prieteniei trainice româno- 
polone — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CĂ
LĂRAȘI AL P.C.R. Marcînd un nou 
și important moment în cronica re
lațiilor dintre cele două partide, țări 
și popoare, noul dialog la nivel înalt 
a evidențiat, încă o dată, voința co
mună de a impulsiona și mai pu
ternic colaborarea multilaterală din
tre ele. ■ în interesul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii în lume. 
Pentru tot ce ați făcut și faceți spre 
binele țării și poporului, vă asigurăm 
că vom munci cu întreaga energie și 
forță creatoare pentru înfăptuirea 
neabătută a marilor obiective ce ne 
revin din documentele de partid și 
de stat, din indicațiile date de dum
neavoastră.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA se 
spune : Asemenea întregului popor, 
oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România exprimă cu 
deosebită satisfacție totala lor ade

ziune la rezultatele rodnice care în
cununează vizita oficială de priete
nie pe care ați efectuat-o în Re
publica Populară Polonă. Ambianța 
de caldă prietenie, entuziasmul pro
priu marilor momente sărbătorești 
cu care ați fost primit dumnea
voastră. tovarășa Elena Ceaușescu. 
întimpinați ca oaspeți dragi ai Polo
niei socialiste, sînt mărturia prețuirii 
și stimei de care vă bucurați, a bu
nelor relații de colaborare dintre ță
rile și popoarele noastre.

Vom acționa și în viitor cu.toată 
energia și fermitatea. în strinsă 
unitate cu întregul popor, pentru a 
întîmpina cu tot mai însemnate 
succese cea de-a 40-a aniversare de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August și cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului.

Primirea deosebit de călduroasă, 
manifestările de aleasă ospitalitate 
exprimate de poporul polonez pe tot 
parcursul vizitei constituie o dovadă 
grăitoare a tradiționalelor legături de 
prietenie dintre popoarele român și 
polonez, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, a voinței reciproce a țărilor 
noastre de a conlucra tot mai strîns 
în edificarea socialismului. în lupta 
pentru pace — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R. Oamenii muncii din ju
dețul Cluj — români, maghiari și de 
alte naționalități — vă încredințează.

mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărirea lor fermă de 
a vă urma neabătut, cu abnegație și 
dăruire in tot ceea ce gindiți și în
treprindeți pentru prosperitatea țării 
și creșterea prestigiului ei pe plan 
mondial, pentru realizarea exem
plară a politicii partidului, ridicarea 
României pe noi trepte de progres 
și civilizație socialistă și comunistă, 
pentru a întîmpina cu succese deo
sebite aniversarea a patru decenii de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă și cel de-al XlII-lea Congres al 
partidului.

Prestigioasele rezultate cu care 
s-a încheiat această vizită, înțelege
rile și documentele semnate vor a- 
duce o nouă contribuție la adincirea 
continuă și pe multiple planuri a 
colaborării româno-polone, fiind, în 
același timp, o grăitoare mărturie 
de slujire devotată a intereselor su
preme ale poporului nostru, ale 
României socialiste, ale cauzei gene
rale a socialismului, progresului și 
păcii in lume — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN CO- 
VASNA AL P.C.R. Strîns uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
vom acționa în continuare fără pre
get pentru traducerea neabătută în 
viață a tuturor sarcinilor ce ne re
vin la cele mai înalte cote de exi
gență, fiind ferm hotărîți să întîmpi- 
năm cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă de la 23 August 1944 și Congresul 
al XlII-lea al partidului cu reali
zări remarcabile, sporindu-ne astfel 
contribuția Ia înălțarea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România — pe noi culmi de civili
zație și progres.

Rezultatele vizitei ilustrează con
secvența cu care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, transpuneți pilduitor in 
viață hotărîrile Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului privind dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală cu toate țările 
socialiste, cu celelalte țări ale lumii, 
constituie un aport strălucit la cauza 
generală a socialismului și păcii — 
se arată in telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL MINISTERU
LUI APARARII NAȚIONALE. Dia
logul purtat cu tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, înțelegerile convenite și 
documentele semnate au relevat, 
încă o dată, rolul determinant al 
întilnirilor la nivel înalt în stabili
rea coordonatelor fundamentale și a 
principalelor direcții de acțiune 
pentru extinderea și adincirea con
tinuă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Polonia, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez. 
Animați de strălucitul dumneavoas
tră exemplu de dăruire patriotică, 

revoluționară, de slujire plină de 
devotament a patriei socialiste, noi, 
ostașii țării, ne exprimăm deplina 
aprobare față de fructuoasele rezul
tate ale acestei vizite și ne reafir
măm hotărîrea de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, pre
vederile Directivei privind pregăti
rea militară și politică a armatei.

Remarcabil moment al istoriei re
lațiilor româno-polone. acest nou 
dialog la nivel înalt deschide ample 
perspective adîncirii și lărgirii ra
porturilor de conlucrare pe multiple 
planuri dintre România și Polonia, 
constituind o strălucită contribuție la 
întărirea prieteniei dintre partidele 
si popoarele noastre — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
Ne-ău produs o imensă satisfacție 
convorbirile purtate cu cei mai înalti 
reprezentanți ai poporului polonez, 
întîlnirile pe care le-ati avut cu oa
menii muncii din unități industria
le și agricole din țara prie
tenă. Reafirmindu-ne adeziunea de
plină la principiile politicii partidu
lui și statului nostru, promovate cu 
consecventă și clarviziune de dum
neavoastră. vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa neabătut 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce re
vin județului Dîmbovița în acest an 
si pe întregul cincinal.

Am urmărit cu deplină satisfacție 
primirea entuziastă de care v-ati 
bucurat. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu întreaga delegație de 
partid și de stat a României, pe pă- 
mintul Poloniei, cuvintele de aleasă 
cinstire rostite de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, de tovarășul Henryk Ja
blonski la adresa dumneavoastră, a 
partidului, a poporului român — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DOIJ AL P.C.R. Dînd 
o inaltă apreciere rezultatelor aces
tei vizite, convorbirilor rodnice pe 
care le-ați avut. înțelegerilor conve
nite. care vor imprima un nou im
puls întăririi raporturilor de colabo
rare dintre cele două țări socialiste 
prietene, vă încredințăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
toti comuniștii, oamenii muncii dol- 
jeni vor acționa neabătut, strîns 
uniți în jurul partidului, al dumnea
voastră. pentru înfăptuirea exempla
ră a sarciniior ce ne revin în acest 
an jubiliar, cu convingerea că pe 
această cale ne vom spori neîncetat 
contribuția la realizarea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului.

Dînd glas sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, admirație și 
recunoștință pe care vi le poartă co
muniștii. toți oamenii muncii din ju
dețul Galați, ca și întregul popor 
român, ne exprimăm deplina satis
facție fată de rezultatele noii vizite 
de prietenie pe care ati întreorins-o 
în Republica Populară Polonă, țară 
de care ne leagă vechi și bogate tra
diții de prietenie și colaborare — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. Ne 
simțim mindri pentru intensa activi
tate ce o desfășurați în fruntea 
partidului și statului tn vederea 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu toate statele lumii, pe baza noilor 
principii de relații internaționale. 
Exprimîndu-ne deplinul acord față 
de măsurile stabilite pe linia colabo
rării reciproc avantajoase între cele 
două țări socialiste prietene, ne an
gajăm. iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să facem totul 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ce ne revin din mărețul pro
gram al partidului.

Vizita efectuată în Polonia 
prietenă constituie o nouă și 
strălucită expresie a preocupării 
neobosite ce o manifestați pentru 
promovarea unor relații de strinsă 
colaborare cu toate statele socialiste 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R. Convorbirile oficiale 
româno-poloneze, întîlnirile pe care 
le-ați avut cu oameni ai muncii, cu 
cadre din activul muncitoresc și ob
ștesc au subliniat voința fermă a 

partidelor și popoarelor român și po
lonez de a ridica tradiționalele rela
ții de prietenie dintre țările noas
tre la un nivel superior, potrivit ce
rințelor actuale ale construcției so
cialiste. Vizita oficială de prietenie 
în Republica Populară Polonă a evi
dențiat din nou. cu deosebită putere, 
justețea liniei politice externe româ
nești. al cărei neobosit promotor 
sinteți dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general.

Convorbirile la nivel înalt des
fășurate sub semnul înțelegerii reci
proce, al stimei și prieteniei cit și 
documentele de cea mai mare im
portanță adoptate vor da dimensiuni 
și mai largi raporturilor de 
conlucrare multilaterală dintre 
țările și popoarele noastre, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
atît pe plan bilateral, cit și in do
meniul vieții internaționale. în lupta 
pentru progres și pace — se arată în 
telegrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA. Folosim acest 
prilej pentru a vă asigura, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 

■ Ceaușescu, de adeziunea oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
fată de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de hotă
rîrea lor fermă de a întîmpina cu 
noi rezultate în muncă a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so

cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XlII-lea al partidului, pentru ridi
carea patriei noastre scumpe. Româ
nia socialistă, pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată : 
Moment de referință in bogata cro
nică a relațiilor statornicite intre 
cele două popoare, dialogul româno- 
polon la cel mai înalt nivel se con
stituie intr-o elocventă expresie a 
politicii principiale, de amplă co
laborare pe care România o promo
vează, sub conducerea dumneavoas
tră înțeleaptă, pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate țările socialiste, 
în spiritul orientărilor stabilite de 
Programul partidului și de Congresul 
al XII-lea, in interesul cauzei socia
lismului, păcii și înțelegerii interna
ționale. Aprobînd din toată inima 
bilanțul cu care s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Polonă, oamenii muncii 
din această străveche vatră româ
nească își exprimă, totodată, con
vingerea fermă că noul dialog pe 
care dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
l-ați avut cu conducerea de partid 
și de stat poloneză va contribui la 
amplificarea relațiilor pe multiple 
planuri dintre cele două partide, 
țări și popoare, angajate în fău
rirea noii orînduiri.

Convorbirile avute la cel mai înalt 
nivel, acordurile și înțelegerile con
venite sint o ilustrare pregnantă a 
bunelor relații dintre țările, partide
le și popoarele noastre — relații 
care, avînd vechi tradiții. în anii 
construcției socialiste au fost ridicate 
pe o treaptă nouă, au cunoscut și 
cunosc o puternică dezvoltare pe 
toate planurile — se arată in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MARAMUREȘ AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Aducîndu-vă un fierbinte omagiu 
pentru inestimabila dumneavoastră 
contribuție la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe 
promovate de România, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. mobilizați 
exemplar de pilduitorul dumneavoas
tră exemplu, de slujire devotată a 
intereselor supreme ale poporului 
român, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Maramureș. fără 
deosebire de naționalitate, nu-și vor 
precupeți eforturile și pasiunea re
voluționară pentru realizarea în con
diții de maximă eficiență și calitate 
a sarcinilor economico-sociale ce le 
revin.

Convorbirile fructuoase purtate în 
timpul vizitei, schimburile de păreri 
care au avut Ioc în probleme ale re

lațiilor bilaterale și ale vieții inter
naționale, cuvîntările rostite, docu
mentele semnate dau un nou și pu
ternic impuls relațiilor prietenești, 
colaborării economice șl tehnico-ști- 
ințifice, reciproc avantajoase dintre 
țările și popoarele noastre, angajate 
în opera de edificare a societății so
cialiste — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. și CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Toți locuitorii meleagurilor rnehe- 
dințene aprobă în întregime activita
tea rodnică desfășurată de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și de tovară
șa Elena Ceaușescu și își exprimă 
atașamentul profund la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, încrederea că si prin 
această vizită prietenia și colaborarea 
dintre România socialistă și Polonia 
socialistă se vor dezvolta continuu, 
pe multiple planuri, spre binele ce
lor două națiuni, al cauzei generale 
a socialismului și păcii, reînnoindu-și 
în același timp hotărîrea de a trans
pune în viață în mod exemplar 
obiectivele ce le revin din mărețul 
Program de edificare a societății so
cialiste și comuniste pe glia străbună.

Ne exprimăm profunda satisfacție 
și deplina aprobare față de rezulta
tele fructuoase ale noilor convorbiri 
Ia nivel înalt româno-polone și sin- 
tem ferm convinși că înțelegerile și 
hotărîrile care au fost convenite în 

cursul vizitei, documentele semnate 
cu acest prilej vor da dimensiuni și 
mai largi colaborării rodnice dintre 
țările, partidele și popoarele noastre, 
atît pe plan bilateral, în interesul 
reciproc, cit și pe arena mondială, 
in interesul cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume — se spu
ne în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Sintem profund recunoscă
tori pentru inestimabila dumnea
voastră contribuție la elaborarea și 
înfăptuirea ințeleptei politici a parti
dului și statului, pentru tot ce faceți 
spre binele și fericirea patriei și po
porului nostru, al cauzei socialismu
lui, păcii și progresului în lume și 
vă asigurăm că vom acționa cu în
treaga energie pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru a întîmpina cu noi și importante 
realizări a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
și Congresul al XlII-lea al parti
dului.

Entuziasta primire, manifestările 
de simpatie și profundă prețuire de 
care v-ați bucurat dumneavoastră, 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Polonia 
socialistă au constituit expresia eloc
ventă a prieteniei trainice româno- 
polone — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. Permiteți-ne să vă adresăm 
cele mai calde mulțumiri, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru activitatea neo
bosită ce o desfășurați în vederea 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
cu toate țările socialiste, cu țările 
socialiste vecine, cu care avem bogate 
tradiții de prietenie și conlucrare, 
însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, de magistrala și 
neobosita contribuție ce o aduceți 
cauzei socialismului si păcii, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
pasiune și dăruire, cu o înaltă răs
pundere comunistă, pentru a realiza 
mărețele sarcini ce ne revin, spre a 
întîmpina marile evenimente politice 
ale anului — a 40-a aniversare a 
mărețului act de la 23 August 1944 
și Congresul al XlII-lea al partidu
lui — cu succese de seamă, pe mă
sura minunatului prezent socialist 
ce îl trăim.

Vizita pe care ați întreprins-o în 
Republica Populară Polonă se în
scrie ca un eveniment de o însem
nătate deosebită în cronica raportu
rilor de conlucrare prietenească din
tre poporul român și poporul polo
nez și deschide noi perspective 
relațiilor bilaterale în toate dome
niile. relevă în telegrama sa COMI
TETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R. Dînd glas sentimentelor noas
tre de profundă gratitudine și fi

rească mîndrie patriotică pentru tot 
ceea ce faceți pentru progresul .și 
prosperitatea patriei, pentru cauza 
nobilă a socialismului și păcii, ne 
reînnoim, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. legămîn- 
tul solemn de a urma neabătut 
orientările și indicațiile dumnea
voastră prețioase, de a ne spori 
aportul la opera măreață de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămintul Româ
niei. la creșterea prestigiului in
ternațional al tării noastre.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile sălăjene. fără deose
bire de naționalitate, au trăit intense 
sentimente de bucurie și deosebită 
satisfacție urmărind vizita oficială 
de prietenie întreprinsă de dumnea
voastră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în Po
lonia socialistă prietenă, expre
sie vie a tradiționalelor legături de 
cooperare care există între po
poarele noastre — se arată in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SALAJ AL P.C.R. si CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Avem ferma 
convingere că înțelegerile convenite 
vor duce, la dezvoltarea puternică a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre. în interesul 
făuririi noii orînduiri. al cauzei so
cialismului și păcii. Dînd glas sim- 
țămintelor de dragoste, de respect și I 
adincă admirație ne care vi le nur- 
tăm, noi, comuniștii, toți locuitorii 
județului Sălaj, ne reafirmăm și cu 
acest prilej întregul atașament față 
de politica internă și externă a par
tidului și statului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se spu- I 
ne : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii — români, germani, maghiari — 
din județul Sibiu au urmărit cu deo
sebit interes și vie satisfacție vizita 
oficială de prietenie in Republica 
Populară Polonă a delegați de ■ I 
partid și de stat a Republicii . cia- 
liste România, condusă de dumirea- 1 
voastră, mult iubite și stimate tiva- X , 
rășe Nicolae Ceaușescu. Deosebita 
ospitalitate, sentimentele de stimă si 
respect cu care ați fost înconjurați 
pretutindeni pe pămintul Poloniei j
prietene, dumneavoastră și tovarășa 
Elena Ceaușescu. întîlnirile si con
vorbirile avute cu tovarășul Wojciech ll 
Jaruzelski, cu ceilalți conducători de 
partid și de stat polonezi. înțelege
rile convenite și celelalte documente 
semnate dau înaltă expresie senti
mentelor de prietenie și respect re- I 
ciproc pe care le nutresc cele două 
țări, partide și popoare, voinței de 
a dezvolta necontenit colaborarea 
dintre ele. în folosul socialismului și 
păcii.

Mindri de reușita deplină si rezul
tatele rodnice ale vizitei, am fost 
puternic impresionați de primirea 
ospitalieră care vi s-a rezervat, de 
atmosfera de caldă prietenie. Înțele
gere si stimă în care s-au desfășu
rat convorbirile oficiale cu tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, cu alți tovarăși 
din conducerea partidului si statului 
polonez, de conținutul DeclgJ jjiei 
comune și al Programului de "Irigă 
durată, documente ce conferă ' noi 
dimensiuni tradiționalelor legături de 
prietenie și conlucrare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, puse 
in slujba afirmării forței si presti
giului socialismului, progresului și 
păcii — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Vă rugăm, mult stima
te si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să primiți angajamentul 
nostru patriotic și revoluționar de a 
munci mai bine, mai eficient, mai 
spornic, spre a obține rezultate su
perioare în activitatea economico- 
socială. în creșterea aportului judeJ 
tulul Timiș la dezvoltarea multilate
rală a patriei libere și independente. 
România socialistă.

Vizita efectuată în Republica’ 
Populară Polonă, țară prietenă, 
primirea entuziastă ce v-a fost 
rezervată pretutindeni, convorbiri
le și înțelegerile convenite cu 
tovarășul Wojciech Jaruzelski, desfă
șurate sub semnul intensificării și 
extinderii, în continuare, pe multiple 
planuri a relațiilor de conlucrare 
prietenească dintre partidele și po
poarele celor două state, constituie, 
totodată, o contribuție importantă la 
cauza socialismului, a păcii și co
laborării în lume — subliniază in te
legrama sa COMITETUL JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. Exprimîndu-ne 
deplinul atașament la activitatea pe 
care o desfășurați pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, la 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oame
nii muncii din județul Tulcea, în 
frunte cu comuniștii, vor acționa cu 
înaltă răspundere și dăruire pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Am urmărit cu mare interes și de
plină satisfacție desfășurarea aces
tei vizite. întărindu-ne și cu acest 
prilej convingerea că partidul nos
tru. dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar general, că
lăuziți cu înțelepciune și inaltă grijă 
patriotică destinele țării și ale po
porului. măreața operă de înfăptuire 
a socialismului pe pămintul Româ
niei — arată în telegrama sa COMI
TETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. Am trăit, de asemenea, mo
mente deosebite văzînd prețuirea si 
stima cu care ati fost înconjurat 
dumneavoastră. tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe pămintul Poloniei so
cialiste prietene. Vă asigurăm că 
noi. asemenea întregului popor, vom 
face totul pentru înfăptuirea sarci
nilor ce ne revin pe acest an. a ce
lor decurgind din înțelegerile con
venite și cu prilejul vizitei în Po
lonia. a angajamentelor pe care ni 
le-am asumat în cinstea marii săr
bători de Ia 23 August.
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40 DE ANI DE MARI HXBiNZB SUB STINDARDUL PARTIDULUI 

INDUSTRIA ROMÂNIEI 
DE 53 DE ORI MAI PUTERNICĂ 

decît industria din România anului 1938
Dacă România, trecînd pe calea construcției socialiste, nu ar fi acționat pentru dezvoltarea puternică a forțelor 

de producție, pentru realizarea unei industrii moderne pe baza tehnicii celei mai avansate, am fi rămas în continuare o țară 
slab dezvoltată, dependentă de țările industrializate. Dezvoltarea puternică a industriei socialiste, amplasarea forțelor 
de producție și progresul industriei în toate județele au constituit și constituie factorul esențial al victoriei socialismului, 
al trecerii la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

Pe baza transpunerii 
consecvente in viată a politicii 

partidului de industrializare

. socialistă, 

VALOAREA 
FONDURILOR 

FIXE 
de care dispune astăzi

,f.

omia este de.

INDUSIRIALIZAIIEA SOCIALISTA A TARII IA TEMELIAIu»

...creșterii mirilor clasei muncitoare

In perioada 1951-1983, producția industrială a României a crescut intr-un ritm mediu 
anua! de 11,4 la sută, inregistrîndu-se unu! dintre cele mai înalte ritmuri obținute pe plan 
mondial.

~,y> i1, -
Datorită politicii de industrializare promovate consecvent de partidul nostru, în perioada 

1951-1933 pe ansambiu! economiei naționale au fost create aproape 5,5 milioane noi focuri 
de muncă, din care 2,7 milioane in industrie.

...ridicării nMui de trai...sporirii venitului natal

j

Industrializarea țării o asigurat creșterea numărului locurilor de muncă și a veniturilor 
populației, sporirea volumului desfacerilor de mărfuri și a gradului de 'înzestrare a populației 
cu bunuri de folosință îndelungată, dezvoltarea invățămîntului, culturii și științei.

industrială a României

întreaga producție

Ca urmare a creșterii in ritm rapid a producției industriale, accentuării factorilor ca
litativi, de eficiență ai activității economice, incepind din anul 1971 ritmul mediu anual de 
creștere a venitului național a depășit pe cei al produsului social.

„.dezvoltării bazei telmico-materiie 
a agricultri

anului 1038 se realizează

NUMAI

UN SINGUR
PROCENT

a producției industriale 
echivalează azi cu

11 MILIARDE LEI

3

0,2 miliarde lei in 1938

CREȘTEREA PARCULUI 
DE TRACTOARE 

— în bucâfi —

1965

jtiiîîșjșțțj

■ ■

:::::::

168000
fi

fii
:::::::::

JiȘipi

...

i
: ■ • • •

1983

industria și-a sporit permanent și substanțial aportul la creșterea și modemizareo bazei 
tehnico-matericile a agriculturii. Suprafața arabilă ce revine pe un tractor este in prezent de 
peste 11 ori mai mică decit în 1950.

| 
II|

...unei călirăți noi, superioare
® PONDEREA INDUS

TRIEI LA CREAREA VE
NITULUI NAȚIONAL a 
sporit de la 30,8 la sută 
în 1938 la 48,9 la sută în 
1965 și la 60 LA SUTĂ ÎN 
1983;

® Circa 75 LA SUTĂ 
DIN SPORUL PRODUC
ȚIEI INDUSTRIALE obți
nut în ultimii 10 ani s-a 
realizat PRIN CREȘTE
REA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII;

® CONSUMUL TOTAL 
DE ENERGIE ELECTRI
CĂ la 1 miliard lei ve
nit național A FOST ÎN 
ANUL 1983 MAI MIC CU

APROAPE 33 MILIOANE 
KWH față de anul 1970;

® In prezent, PRODU
SELE ELECTRONICII Șl 
ELECTROTEHNICII 
- subramuri, practic, Ine
xistente în anul 1950 - 
reprezintă circa 25 LA 
SUTĂ din valoarea pro
ducției industriei con
structoare de mașini;

® Ponderea MAȘINI
LOR, UTILAJELOR Șl 
MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT ÎN VOLU
MUL TOTAL AL EXPOR
TULUI a crescut de la 4,2 
la sută în 1950 la circa 
35 LA SUTĂ ÎN 1983,

Pagină realizată de Iile Ștefan
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RECOLTAREA CEREALELOR PĂIOASE muiajn iiaimm
cu lolium.

GIURGIU: Mașinile sînt gata DOLJ: Exigență sporită
să intre în lanuri la recepționarea

campanieIn apropiata 
oamenii muncii 
detului Giurgiu 
gă recolta de grîu și orz de pe o su
prafață de 106 067 hectare, urmind 
ca imediat să fie semănate in cul
tură succesivă 78 840 hectare. Așadar, 
un volum mare de muncă ce trebu
ie efectuat în scurt timp și cu cea 
mai mare răspundere pentru recoltă. 
Pe baza sarcinilor formulate de 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, biroul comitetu
lui județean de partid a stabilit un 
minuțios program de acțiune care 
prevede, printre altele, o viteză zil
nică la recoltarea orzului de 7 900 
hectare, iar la grîu — de 8 150 hec
tare.

De bună seamă, stringerea la timp 
®i fără pierderi a întregii recolte, 
care se anunță foarte bună,, precum 
și însămînțarea imediată a culturi
lor succesive sint condiționate, îna
inte de toate, de functionarea ire
proșabilă a mașinilor și utilajelor. 
In apropiata campanie agricolă vor 
fi folosite 1 258 combine C-12 in e- 
chivalent, 639 prese de balotat paie, 
3 359 de tractoare și 385 semănători. 
Sînt pregătite utilajele pentru a in
tra in lanuri ?

— Pentru toți mecanizatorii din 
unitățile noastre — ne spune ingi
nerul Florin Cenciu, directorul Trus
tului S.M.A. Giurgiu —• repararea 
temeinică a combinelor, a tuturor 
mașinilor și utilajelor. care vor fi 
folosite la recoltare a constituit o 
sarcină de mare răspundere. După 
ce am organizat mult mai bine decit 
in alț.i ani această activitate, am 
desfășurat un. control deosebit de 
exigent pentru ca fiecare combină, 
fiecare presă de balotat să funcțio
neze ca și cind ar fi nouă. Controa
lele efectuate, verificarea recepțiilor 
făcute de comisii in fiecare unita
te, mai exact spus, suprarecepțiile,' 
ne-au oferit certitudinea că s-a lu
crat cu mult spirit d.e răspundere, 
pornind de la faptul, bine verificat 
in practica agricolă, că risipa la re
coltare dijmuiește serios producția. 
In aceste zile, in toate unitățile se 
fac probe cu boabe pentru a se asi
gura etanșeîzafy perfectă a combi
nelor, astfenîni/ să se evite una din 
căile de risipire i recoltei. Incepînd 
de luni, 11 iunie /vom scoate în cimp 
toate mașinile ..și vom organiza ta

campanie de vară, 
din agricultura ju- 
vor trebui să strin-

berele cu tot ceea ce este necesar 
pentru muncă și odihnă. Fiecare ta
bără va dispune de asistență tehnică 
cu aparatură și piese de schimb ne
cesare. Totodată, am organizat in
struiri practice de cîte cinci zile cu 
mecanizatorii care lucrează pentru 
prima dată la recoltare și de trei 
zile cu cei care au experiență in 
această privință. Sintem încredințați 
că am făcut totul pentru a desfă
șura o campanie bine organizată, cu 
rezultate cit mai bune. Cu potenția
lul tehnic pe care-1 avem la dispo
ziție, cu pregătirea organizatorică 
efectuată pînă în cele mai mici a- 
mănunte. avem convingerea că vom 
recolta orzul in maximum patru zile, 
iar griul — în cel mult opt zile. 
Vom organiza munca în flux conti
nuu, toate paiele urmind să fie strîn- 
se. numai cu presele pentru a se crea 
front de lucru tractoarelor la pregă
tirea terenului și semănatul culturi
lor duble.

Timp de cîteva zile am fost prin 
consiliile agroindustriale Vedea și 
Giurgiu, urmărind la fața locului 
activitatea mecanizatorilor. Preșe
dintele consiliului agroindustrial 
Giurgiu, Pândele Mocanu, ne spune 
că in această campanie de vară va 
trebui strînsă recolta de orz și grîu 
de pe aproape 5 000 hectare. Au fost 
pregătite 45 combine care la ultime
le probe cu boabe, făcute în prezen
ța reprezentanților unităților agri
cole, au funcționat fără reproș. Cele 
23. de prese de balotat paie au tre
cut un prim examen la balotărea fi
nului. La pregătirea mașinilor, me
canizatorii au dovedit o înaltă răs
pundere. ei fiind hotăriți să facă 
totul pentru a evita pierderile de 
recoltă prin scuturare.

La I.A.S. Vedea urmează să se 
șțringă recolta de orz de pe 1500 
hectare și de grîu de pe 1800 hec
tare. Pentru ca toate lucrările să 
poată I’i executate în termenele pre
văzute, reparațiile s-au desfășurat 
sub semnul unei înalte responsabi
lități pentru calitate. Iu momentul 
de față, cele 40 de combine și 18 
prese de balotat sînt gata să intre în 
lanuri. Recepțiile și suprarecepțiile 
efectuate constituie o garanții 
ele vor funcționa perfect.

utilajelor

Pentru cooperativele agricole lazu, Scinteia și Valea Ciorii, din 
județul Ialomița, Asociația economică de creștere și îngrășarc a ti
neretului taurin, în cadrul căreia cele trei unități și-au unit forțele 
și au contribuit cu fonduri bănești proprii, nu a constituit, așa cum 
s-a scontat ia început, o sursă de venituri, ci s-a transformat în scurt 
timp intr-o moară de măcinat banii. De bună seamă, nu profilul com
plexului a determinat într-o anumită perioadă pierderi in loc de be
neficii, ci unele neajunsuri grave ce s-au manifestat in conducerea și 
desfășurarea întregii activități de aiei. Tocmai de aceea, acum eînd 
complexul se află pe traiectoria certă a redresării economice și finan
ciare, prezintă interes cunoașterea măsurilor și acțiunilor întreprinse, 
care au schimbat radical vechea situație.

că

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scînteii

CLUJ: Semnale pe adresa unor
furnizori de piese de schimb

mecanizarea
Cluj, repa-

în stațiunile pentru 
agriculturii din județul 
tarea utilajelor care vor îi folosita 
in cămpania de recoltare a cereale
lor păioase se apropie de sfirșit. în 
secții; se fac acum lucrări de fini
sare,! de verificare „a șțibgnș.anțblelor, 
Combinele care au fost reparate sînt - 
supuse probelor finale de funcțio
nare. La ora actuală, cea mai mare 
parte a combinelor și preselor de 
balotat sînt gata pentru a intra . în 
lanuri. Dar, așa cum am putut con
stata în mai multe stațiuni de me
canizare și cum aveau să. ne con
firme directorii acestor unităti și 
directorul Trustului S.M.A., există 
încă un număr însemnat de utilaje 
care, din lipsa anumitor piese de 
schimb, nu pot trece încă probele 
de testare pentru a putea fi folosite 
la recoltare. Este vorba, intre altele, 
de șine de batere dreapta și stingă 
pentru combina C—12, curele de 
transmisie de trei dimensiuni și 
altele.

Ce aflăm de la baza de aprovi- 
rînnnre tehnico-materială pentru a- 

ltură, care are obligația de a 
ira aceste piese ? Directorul ba- 
Viorel Crăciun, ne spune că în 
an este o situație mai bună în 

■ivește asigurarea pieselor de 
nb necesare unităților agricole 
județ. Âușfost, primite la timp 

cantități 'corespunzătoare pie- 
ckr schimb, de la I.M.A.I.A. 

Napoca, Sibiu, întreprinderea 
nică Codlea șl altele. S-au re- 
ționat mai multe piese de 
ib în unități Specializate din

și din alte centre din tară, 
recondiționate cu forte

Cu două zile în urmă, comisia de 
suprarecepție din care au făcut 
parte reprezentanți ai direcției gene
rale a mecanizării din Ministerul 
Agriculturii și-a încheiat activitatea 
in județul Dolj. Toate cele 1 599 de 
combine C12 și C14, prevăzute în 
programul de reparații, au fost su
puse unor insistente probe care să 
dea garanția că vor funcționa în 
bune condiții la stringerea recoltei 
de păioase. Concluzia generală este 
aceea că in acest an reparațiile, în
deosebi la combine, au fost realizate 
în condiții de calitate mai bune decit 
in anii anteriori. „Cu toate aprecie
rile pozitive aie comisiei de stipra- 
recepție, trebuie să recunoaștem, 
avind in vedere exigențele puse în 
fața noastră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la recenta plenară a Con
siliului National al Agriculturii, că 
s-au făcut și 
să precizeze 
Marinescu, 
S.M.A. Așa, 
găsit combine cu reglaje 
punzătoare ale aparatului 
eu defecțiuni la reglarea trans
portoarelor cu paleți prin necentra- 
rea și neîntinderea corespunzătoare 
a lanțurilor, neechiiibrarea variato- 
rului și altele. Chiar a doua zi după 
suprarecepție, întregul nostru per
sonal a plecat in unități pentru ca 
aceste nereguli să fie grabnic înlă
turate. La 9 iunie, această acțiune 
s-a încheiat. Toate utilajele sînt 
gata de start".

în diferite zone din sudul județu
lui, orzul este aproape copt. Dar 
înaintea lui s-a copt răpi ța, care 
ocupă in județ o suprafață de 7 422 
hectare. Pe nisipurile din Lunca Du
nării s-a dat ieri, 9 iunie, startul re
coltării acesteia in prima fază, în 
unitățile agricole de la Zănoaga, 
Dobridor, Dăbulenj și Bechet. „Pen
tru a grăbi ritmul lucrărilor și a eli
mina pierderile, am hotărit să recol
tăm răpită in două faze — afirma 
dr. ing. Constantin Bulugiu, directo
rul direcției agricole județene. Ieri 
am început recoltarea în prima fază 
cu vindroverele E-302. Tăiem rapița, 
o lăsăm 2—3 zile pe sol, după care 
o treierăm cu combinele. Producția 
este bună, contăm pe circa 2 000 kg 
la hectar. Sperăm să încheiem re
coltarea în prima fază a rapiței în 
numai cîțeva zile bune de lucru. 
Avem în dotarea stațiunilor de me
canizare 50 vindrovere, care sint in 
stare foarte bună de funcționare".

observații 
inginerul 

directorul
bunăoară,

— a ținut 
Alexandru 

Trustului 
s-au mai 

necores- 
de tăiere,

Situarea în prezent a acestui 
complex pe primul loc pe tară in 
domeniul respectiv ar putea părea 
unora greu de înțeles, dacă privim 
bilanțul 
cinci ani 
trecut de 
ințarea 
pînă 
In 
cad,

lucruri ce impunea o reorganizare 
generală, pe criterii științifice, a în
tregului proces de producție. Deci, 
practic^ în acțiunea de redresare a

la lotizarea efectivelor, in mod fi
resc s-a pus problema alcătuirii unor 
rații de furajare diferențiate, științi
fic determinate, care să satisfacă 
cerințele biologice pentru fiecare ca
tegorie de animale. Astfel, pentru 
faza a doua de creștere și îngrășare, 
care începe din momentul în care 
vițeii sînt aduși in complex și în 
cursul căreia ei trebuie să ajungă la 
greutatea de 150 kg, aceștia sînt hră
niți cu furaje constituite în amestec. 
Rația furajeră pentru această fază 
este alcătuită din 35 la sută furaje 
combinate. 35 la sută fîn de lucernă 
măcinat, iar restul din porumb siloz, 
sare și calciu. Pentru faza a treia de

întreagă, și 70 
întrucit întreaga suprafață este iri
gată. porumbul pentru siloz se ob
ține numai din cultura a doua. în al 
doilea rind, merită menționate măsu
rile luate pentru creșterea produc
ției de furaje. în acest scop. întrea
ga suprafață destinată bazei furaje
re este fertilizată anual numai cu 
îngrășăminte organice, cîte 50 tone 
Ia hectar.

Am retinut că rațiile de furajare 
a animalelor în faza a doua și a 
patra de creștere și îngrășare cu
prind și anumite cantităti de nutre
țuri combinate. Cum se asigură aces
tea ? „Tot din

județ 
pe lingă cele 
proprii dc către stațiuni. Numărul 
reperelor recondiționate trece acum 
de 130, iar volumul lor este cu 
aproape 15 la sută mai mare decit 
în 1983. Cu toate aces.tca, șțnt unele 
piese care nu pot fi recondiționate 
și trebuie să fie înlocuite cu piese 
noi, dintre care unele lipsesc din 
bază pentru că întreprinderile pro
ducătoare întîrzie să le livreze con
form contractelor încheiate. Sint 
piese necesare nu numai pentru în
cheierea reparațiilor, ci și pentru 
stoc, in vederea remedierii anumi
tor defecțiuni ce ar putea să apară 
pe parcursul campaniei de recoltare.

De la care unități și ce anume 
piese așteaptă să primească baza 
din CIuj-Napoca ? De la întreprin
derea mecanică de utilaje din 
Medgidia — piese de ambreiaj pen
tru combine, Fabrica de cauciuc 
din Brașov — simeringuri, „Semănă
toarea" din București — piesele de 
schimb pentru aparatele de tăiere, 
între1 care 600 lame-cutit zimțate, 
întreprinderea mecanică Băilești — 
șine de batere pentru combine, 
Combinatul de cauciuc Jilava — cu
rele de transmisie. Cei mai multi 
dintre acești furnizori trebuiau să 
livreze cu luni în urmă o mare parte 
din piesele de schimb solicitate^ Dar 
nu și-au 
că acum 
semnale.

onorat contractele. Poate 
vor tine seama de aceste

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

O epocă de înflorire
a culturii noi, socialiste

(Urmare din pag. I)

A trebuit să vină în fruntea parti
dului și a tării o personalitate de 
talia tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
născută parcă simbolic in anul Marii 
Uniri, răsărită din solul udat cu 
singele strămoșilor, crescută in spi
ritul iubirii de neam, formată la 
școala de foc a revoluției, pentru. ca 
accesul întregului popor la cultură 
să devină dintr-un deziderat, reali
tate palpabilă.

Venind dintr-o vatră încărcată de 
istorie, una din cele mai proemi
nente personalități ale lumii con- 

.temporane, avind organic vocația 
istoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
odată cu independența reală, cu . 

marele 
acel 
spu- 
copil

nu mai reluăm lista marilor 
de care poporul nostru a

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

ap
înscrierea țării noastre în 
circuit mondial, ne-a restituit 
bun fără de care, cum plastic 
nea, un popor este ca un 
orfan : ne-a redat istoria.

în cadrul concepției sale profund 
revoluționare, clarvăzătoare, adine 
•patriotice, în contextul armonios al 
acelui grandios edificiu pe care atit 
de familiar și exact îl numim 
Epoca Ceaușescu, alături de marea 
operă constructivă a cărei cea mai 
recentă încununare a fost inaugura
rea monumentalului Canal Dunăre- 
Marea Neagră, alături de instaurarea 
reală a democrației celei mai largi, 
alături de redarea demnității omu
lui — omul fiind, în concepția pre
ședintelui României, obiectivul su
prem și beneficiarul tuturor trans
formărilor revoluționare — în cadrul 
acestui atotcuprinzător ansamblu 
teoretic și practic, politica cul
turală reprezintă o coordonată de 
seamă a concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Cind spunem că 
întreg tezaur artistic 
tinatarului de drept, 
nu facem doar o metaforă, 
pe terenul celei mai palpabile reali
tăți. Știm foarte bine că opere 
capitale ale artei și literaturii noas
tre erau scoase din circuitul lor 
firesc și, vai !. atît de necesar, de 
la Brâncuși la Titu Maiorescu. de la 
Paul Const-antinescu la Paciurea, ca

să 
creatori . .
fost un timp frustrat în șirul că
reia. pentru tineretul de azi de ne
crezut. au figurat numele lui Tador 
Arghezi, Liviu Rebreanu. George 
Bacovia, Ion Barbu. Lucian Blaga, 
Vasile Voiculescu și ale atitor altora. 
Generația crescută în „Epoca 
Ceaușescu" se bucură din plin de 
valorile fundamentale ale culturii, 
marii noștri creatori, incepînd cu 
unicul Eminescu. cunoscînd nu doar 
deplina recunoaștere a valorii lor, 
dar și actul de nobilă semnificație, 
al largii lor. popularizări, al pătrun
derilor pretutindeni în conștiin
țele tării, ale poporului.

Acestei epoci. înalt revoluționare, 
ctitorului ei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îi datorează poporul nos
tru restituirea acestui întreg tezaur, 
în nestematele căruia strălucește, 
între atitea alte argumente, cu lumi
nă nouă reeditarea monumentalei 
Istorii a literaturii române de George 
Călinescu, ca și alte numeroase ase
menea acte de adîncime și înțelep
ciune a gîndului ce ne-au întregit 
profilul intelectual și moral. Iar 
dacă Imiiul national este expresia 
supremă a poziției in lume a po
porului român, 
însuși el, 
cîntec ce

abia acum un 
este redat des- 
poporul nostru.

Sîntem

a
știm prea bine că 

Imnul nostru de stat, 
__ a insolit viata și lupta 

părinților noștri, este o restituție 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut-o poporului său.

Este firesc ca intr-un asemenea 
climat creator artiștii de azi. moște
nitori'testamentari ai marilor îna
intași, să îmbogățească strălucita 
zestre spirituală a poporului cu 
opere care să răspundă îndemnurilor 
tovarășului 
merge la 
proaspete 
nale, de 
umbrele și 
că socialismul 
triumfal, ci o continuă luptă și crea
ție, făurind o artă străbătută de ma
rile idealuri umaniste, revoluționare, 
demne de epoca de tumult și glorii 
pe care o trăim, vrednică să fie 
transmisă urmașilor.

Nicolae Ceaușescu de a 
izvoarele mereu vii și 

ale spiritualității națio- 
a oglindi realitatea cu 
marile ei lumini, știind 

nu este un marș

celor 
care au 
la int’i- 
unitătii 

*i anuț 1983.
această peri- 
ă. complexul

înregistrat pier
deri de 46 mili
oane lei. cele mai 
mari — de 15 mi
lioane — fiind 
in anul 1982. 
Atunci a avut loc 
momentul de co
titură. Comitetul 
județean de partid 
a analizat situa
ția și a stabilit un 
program ferm de 
măsuri pentru re
dresarea unității. 
După numai un 
măsurile ' ' . '
să-și dovedească eficacitatea, de- 
terminind obținerea unor rezultate 
mai mult decit spectaculoase. în pri
mele cinci luni din acest an. com
plexul a realizat beneficii de 1.1 mi
lioane lei și se estimează că acestea 
vor trece de trei milioane lei pînă 
la slirșitul anului. Pe baza progra
mului stabilit se prevede ca benefi
ciile să crească în continuare, astfel 
incit in opt ani să fie recuperate 
integral pierderile. Acum, complexul 
este populat la capacitatea maximă 
— 6 500 capete, avind un rulaj anual 
de 12 000 capete. Sporul mediu de 
creștere în greutate realizat în pri
mele cinci luni din acest an a fost 
de 730 grame pe animal și zi. în luna 
mai acesta fiind de 822 grame.

Care sint factorii ce au generat 
această schimbare în bine ?

Drumul muncii pline de răspundere
« B u sa a "

și al pasiunii in meserieCum s-a redresat sub aspect economic Asociația intercooperatistă din comuna Scinteia, județul Ialomița
an și jumătate,

întreprinse au început

Organizarea 
procesului de producție 

după criterii științifice
Stăm de vorbă cu directorul aso

ciației. tovarășul Gheorghe Mandu, 
ale cărui impresii din momentul 
preluării conducerii complexului sînt 
încă puternice. „Prima constatare, 
care, să spun drept, m-a cam: speriat 
— ne spune directorul — a fost nu
mărul mare de mortalități și sacri
ficări de necesitate. De ordinul 
miilor în fiecare an. Cauzele erau 
rnultipie. Tineretul taurin adus din 
unitățile agricole era ținut la un loc, 
fără nici o selecție. La aceasta se 
adăuga lipsa furajelor, îngrijirea 
necorespunzătoare și o slabă asisten
ta sanitar-veterinară. Era o stare cie

trebuit să începem cu începutul. 
Fiindcă de felul în care pornește 
procesul de îngrășare a animalelor 
depind și rezultatele ulterioare".

Cu răbdare, dar și cu tenacitate, 
a început procesul de organizare a 
activității. Mai întii s-a trecut la lo
tizarea tineretului taurin livrat de 
unitățile agricole pentru a fi îngră
șat. Criteriile avute în vedere în a- 
ceastă acțiune sînt greutatea si exis
tenta unor tare biologice. Astfel, 
pentru faza a doua de creștere și 
îngrășare. aceea care începe in com
plex. au fost alcătuite trei grupe. în 
funcție de greutatea animalelor. în
tre 70—90 kg. 81—100 kg și 101—150 
kg. Fiecare categorie de animale este 
adăpostită separat și furajată dife
rențiat. cu rații alcătuite în așa fel 
incit toate animalele să se dezvolte 
în mod egal. „Acest mod de organi
zare a începerii procesului de îngră- 
sare. la care 
măsurile luate pentru 
animalelor- într-o perfectă stare de 
sănătate și pentru hrănirea lor la 
timp cu rații îndestulătoare — ne 
spune inginerul epizootolog al com
plexului. Tache Beli — a determinat 
scăderea vertiginoasă a mortalități- 
lor si sacrificărilor de necesitate. în 
primele cinci luni din acest an. pro
centul de mortalitate a fost de sub 
0.17 Ia sută, față de 1.7 la sută cît 
este admis prin plan".

trebuie adăugate și 
menținerea

Hrănirea animatelor 
potrivit cerințelor biologice

Nu este nici un secret că. pentru 
realizarea unor sporuri mari de 
creștere in greutate, animalelor tre
buie să li se asigure furaje îndestu
lătoare șl de bună calitate. Trecînd

creștere și îngrășare — de Ia 150 ța 
360 kg — animalele sint hrănite cu 
un furaj unic, compus din 50 la sută 
suculente. 30 la sută fin de lucernă 
și paie măcinate. 15 la sută ciocălăi 
măcinați și 5 la sută sare, calciu și 
uree retardată.

Pentru realizarea unor beneficii 
mari, conducerea complexului a ho
tărit să livreze animalele numai la 
greutăți de 425—450 kg. De aceea, o 
atentie deosebită se acordă furajării 
animalelor în faza a patra de creș
tere si ingrășare. de la 360 Ia peste 
400 kg. în această etapă, rațiile, ace
leași ca pentru faza a treia, cuprind 
însă obligatoriu și cîte două kilogra
me de furaje concentrate.

Furaje cît mai multe, 
de bună calitate

La C.A.P. Drănic, județul Dolj, se execută a doua prașilă la porumb Foto : E. Dichiseanu

Fără îndoială, toate aceste măsuri 
la care ne-am referit nu ar fi dus 
la schimbarea situației dacă nu s-ar 
fi asigurat o puternică bază furaje
ră, in primul rind din producția pro
prie. în timp ce în urmă cu doi ani 
complexul era nevoit să cumpere 
din alte județe 60 la sută din ne
cesarul de furaje. în acest an, ca și 
anul trecut, unitatea își asigură in
tegral. cu forțe proprii, toate fura
jele suculente și fibroase de care are 
nevoie. Excepție fac furajele grosie
re — paiele și ciocălăii de porumb 
— pe care le asigură unitățile agri
cole asociate. Mai mult chiar. înce- 
pînd cu anul trecut, la furajele fi
broase. de fapt cele mai valoroase, 
cum este finul de lucernă. comple
xul și-a creat un excedent de peste 
400 tone, pe care le-a vîndut altor 
unităti agricole din județ. Cum s-a 
ajuns la această situație diametral 
opusă față de aceea existentă doar 
cu ci ti va ani în urmă ?

în -primul rind. se cuvine remarca
tă preocuparea pentru îmbunătățirea 
structurii plantelor furajere cultiva
te. _ Din cele 1 075 hectare destinate 
producerii furajelor. 560 hectare sînt 
cultivate cu lucernă. 350 hectare — 

orz, care este însilozat ca plantă

Odată cu zilele bogate în soa
re. cele 12 stațiuni care alcătuiesc 
„colierul salbelor de sănătate" ale 
Mării Negre și-au deschis larg 
porțile pentru turiști. Ca o carte 
care iși răsfiră permanent filele 
pentru cititorii avizi de lectură. Li
toralul este de fapt o carte — „car
tea vacanțelor" — care, din mai și 
pină in septembrie, atrage ca un 
magnet spre binefacerile mării sute 
de mii de turiști avizi de plajă și' 
soare.

Un prim contact cu „pulsul" va
canțelor in acest început de sezon 
l-am avut în biroul tovarășului 
Ion Goga, directorul general al 
Centralei O.N.T. „Litoral". „Sezonul 
estival ’84 — ne spune acesta — a 
început sub cele mai bune auspicii. 
Pe de o parte, datorită faptului că 
absolut in toate stațiunile s-au fă
cut pregătiri intense, atit de ordin 
gospodăresc, cit și de reînnoire a 
bazei materiale și de agrement — 
prin îmbunătățirea substanțială a 
dotărilor din unități, prin creșterea 
gradului de confort, prin amplifi
carea și diversificarea mijloacelor 
de agrement. Pe de altă parte, vre
mea pe litoral s-a stabilizat în 
punctul ideal pentru vacanțe. Dacă 
adăugăm la aceste erudiții 
riția unor formule noi de 
— «cluburi de vacanță» pe 
contracte de lungă durată 
turiștii străini (in prezent 
asemenea 6 cluburi cu firme 
R.F. Germania și Franța — ___
și «vacanțe-sondaj», de opțiune de 
cite 3—5 zile pentru cetățenii ro
mani in perioadele de început și 
sfirșit de sezon, am argumentat — 
pe scurt — aprecierea că stagiunea 
«Litoral ’84» a debutat sub auspicii 
bune".

Ce spun oaspeții străini ai prime
lor trei serii (intr-un alt număr al 
ziarului, nostru am consemnat opi
niile tpriștiiur români) despre va
canțele ori cura balneară efectuate 
aici ? Să le dăm cuvîntul.

Boris Koselev din orășelul oame
nilor de știință din Omsk (Siberia), 
doctor in științe economice, se află, 
împreună cu un mare grup ds tu
riști sovietici, Ia hotelul „Balada" 
din stațiunea Saturn. Un hotel pe 
care turiștii sovietici îl contractea
ză de 9 ani consecutiv. „Mi-arn 
petrecut vacanța in multe stațiuni 
de litoral. Dar plajă întinsă, apă 
curată și vegetație ca aici, la dv., 
n-am intîlnit 
e un loc ideal 
odihnă, dar — 
de știință, care 
profesia nici in ........
tru creație. Liniștea de aici mă re
confortează și-mi redă pofta de 
muncă. Despre ospitalitate ? Per
sonalul hotelului și al restaurantu
lui este deosebit de atent. Cu mulți

turiști români am legat aici priete
nii pe care nu le vom uita nici
odată. Și eu, și soția, și prietenul 
meu, ‘ — - -
voitov, am hotărit să 
venim".

Doamna Elena Lawson 
York se grăbește să se 
Motivul ? Stațiunea Eforie Nord i-a

medicul-șef Alexandr Staro- 
, am hotărit să mai re

din New 
prezinte.

m-am însănătoșit complet. Alerg, 
fac gimnastică, dansez. Mă simt la 
fel de bine ca înainte. Mulțumesc 
medicilor români de aici, în spe
cial dr. Suzana Bele și maserului 
Vlad Stoica, care mi-au redat să
nătatea. Să nu uit. Ospitalitatea ro
mânilor m-a cucerit, iar stațiunea, 
cu ambianța ei atit de plăcuță, mă

și apa- 
vacanțe 
bază de 
pentru 
există 

din 
n.n.)

nicăieri. Stațiunea 
nu numai pentru 
și o spun ca om 
nu-și poate uita 
concediu — și pen-

producția proprie 
— ne spune di
rectorul unității. 
Nu solicităm nici 
un bob de po
rumb de la fon
dul de stat. Avem 
dreptul să ne 
producem aseme
nea nutrețuri pe 

■ terenurile desti
nate special bazei 
furajere. De a- 
ceea. am reținut 
95 hectare pe 
care le cultivăm 
cu porumb pen
tru boabe, asigu- 
rindu-ne astfel 
întreg necesarul 
de furaje con
centrate".

Oamenii - „filonul de aur" 
al unității

— Toate aceste rezultate care au 
schimbat situația complexului in 
numai doi ani — a ținut să ne spu
nă directorul asociației — nu ar fi 
fost posibile fără contribuția fiecă
ruia dintre cei 80 de îngrijitori și 
muncitori ai noștri. Ei sint „filonul 
de aur" al unității. Si rețineți, am 
pornit la redresarea unității cu 
aceiași oameni. Am renunțat numai 
la opt dintre ei. La cei ce nu se ți
neau de treabă.

— Ce s-a schimbat atunci, dacă nu 
oamenii ?

— Concepția lor despre muncă, 
răspunderea lor în muncă. Ei au în
țeles că fără întronarea unei ordini 
și discipline ferme in toate verigile 
procesului de producție nu este po
sibil să obții rezultate superioare și 
venituri mari.

Ar mai trebui adăugat că în acest 
sens un rol hotărîtor a avut intro
ducerea sistemului de organizare și 
retribuire a muncii în acord global, 
ceea ce a fost de natură să întă
rească disciplina și să mărească răs
punderea pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de producție. S-a 
procedat la stabilizarea oamenilor în 
formații organizate pe grajduri. în 
felul acesta, efectivele de animale 
au fost date in primire, nominal, 
fiecărui îngrijitor. în medie cîte 800 
capete. Totodată, planul de creștere 
în greutate a animalelor a fost re
partizat pe îngrijitori, astfel îneît 
aceștia să știe cît trebuie să reali
zeze lunar. în funcție de aceasta 
calculîndu-se și retribuția ce li se 
cuvine. Merită relevat, totodată, că 
organizarea muncii în acord global 
a stimulat mult inițiativa și dorința 
de autodepășire. Sînt multi îngriji
tori —. Gheorghe Nicolae, Gheorghe 
Soimaru. Antemir Paraschiva. fiind 
doar cîtiva dintre aceștia —• care 
realizează sporuri de creștere 
greutate de 1 150—900 grame pe 
superioare mediei pe

că unitatea se află in

unitate.
în 
zi.

deEste cît se poate de evident_ _______ __ ____...
redresare economică și financiară, desfășurind acum o 
tabiiă, eficientă. Dcaltminteri, acesta ar fi trebuit să fi fost cursul firesc 
al activității încă de la înființarea ei. Fiindcă, după cum s-a văzut, 
măsurile întreprinse nu țin de domeniul imposibilului, ci, dimpotrivă, 
ele vizează respectarea cu strictețe a tehnologiei, dealtfel bine cu
noscută, de creștere și ingrășare a tineretului taurin. Iar pentru aceas
ta hotărîtoare sînt munca oamenilor, pasiunea lor în această meserie, 
întronarea unei ordini și discipline ferme in toate etapelo procesului 
de producție.

tre cele mai frumoase. Sala poliva
lentă, căreia ii dăm după necesi
tăți toate întrebuințările — pentru 
club, discotecă, conferințe, reuniuni, 
filme, alte spectacole — este o a- 
devărată bijuterie arhitecturală. 
Celelalte dotări (grădinița, piscina, 
terenurile de sport, grădina-terasă) 
răspund in întregime cerințelor

LITORAL '84
Primele impresii în „cartea vacanțelor"
Declarații ale turiștilor și reprezentanților unor firme turistice despre sezonul 
estival, despre ospitalitatea stațiunilor de pe țărmul însorit al Mării Negre

devenit a... doua casă. S-o ascul
tăm.' „Sint profesor universitar Și 
acum 8 ani am avut un accident, in 
urma căruia mi-a paralizat picio
rul sting. Am consultat numeroși 
medici. Am fost de 7 ori la un re
numit spital din New York. Nici 
un rezultat. Ajunsesem să umblu 
in cărucior. Eram disperată. Pen
tru că la SO de ani, mă consider 
încă un om tinăr. Un prieten mi-a 
vorbit despre vindecarea unui caz 
similar la complexul de cură bal
neară din Eforie Nord din România. 
N-am ezitat nici o clipă și am ple
cat spre țara dumneavoastră. Acesta 
este al cincilea an consecutiv de 
cind revin. Iar după cum vedeți,

face să regret că n-avem așa ceva 
și in S.U.A.".

înaintea oricărei aprecieri, repre
zentanta firmei „Travaielle et Tou- 
risme" (T.T.) din Franța ne propu
ne să admirăm frumusețea comple
xului turistic „Adriana" din stațiu
nea Venus, pe care respectiva fir
mă l-a contractat, pentru clubul 
său de vacanță, pentru mai mulți 
ani. Apoi, convinsă că-i dăm 
dreptate, ne spune : „Firma noastră 
are. contracte pină in prezent cu 
peste 80 de asemenea cluburi de 
vacanță. Primele două serii de tu
riști care au fost pe litoralul româ
nesc in acest an au apreciat că și 
stațiunea și clubul se numără prin-

unor turiști care cuprind virste de 
la copii mici pină la octogenari.

Aș vrea să spun și clteva cuvin
te despre masă și odihnă. Mincarea 
este îndestulătoare și gustoasă. 
Turiștilor noștri le place bucătăria 
românească. Ne bucură, de aseme
nea, faptul că avem posibilitatea să 
cunoaștem, datorită numeroaselor 
excursii ce sint organizate, toate 
stațiunile litoralului, orașul Con
st anta. Delta Dunării. Bucureștiul, 
Nordul Moldovei... Sper ca toate 
vacanțele să aibă ca «model» pe 
cele desfășurate pină acum. Și 
atunci vom spune de sute de ori : 
«Mergi, Roumanie»".

Convorbirea cu domnul Ernesto

plin proces 
activitate ren-

Aurel PAPADIUC
Mîhai VIȘO1U 
corespondentul „Scînteii”’

Westdorp, reprezentantul firmei 
„Touristic Union International" 
(T.U.I.) din Republica Federală 
Germania, care va aduce anul 
acesta in toate stațiunile de pe li
toral un număr, important de tu
riști, are loc în sediul firmei din 
stațiunea Eforie Nord. „Cunosc li
toralul românesc — ne spune dom
nia sa — de aproape un deceniu, 
cind am fost prima oară trimis de 
firmă să prospectăm condițiile de 
vacanță de aici. Dacă unele sta
țiuni erau atunci în faza de «așe
zare»-, acum ele iși dezvăluie în
treaga frumusețe. Mărturisesc sin
cer că mi-e greu să spun care-i 
mal frumoasă. Am făcut mai multe 
sondaje la birourile pe care firma 
le are in toate stațiunile și am con
statat că aceeași apreciere o au și tu
riștii. Anul acesta sezonul turistic 
se arată a fi bine pregătit. Parte
nerii români au ținut cont de toate 
cerințele exprimate de firma noas
tră. Iar calitatea serviciilor — o 
spun fără nici o reținere — se pre
zintă la nivelul internațional in- 
tiln.it de turiștii noștri și in alte țări 
cu turism dezvoltat. Sîntem. de ase
menea, bucuroși că, prin înțelegere 
cu Centrala O.N.T. «Litoral», vom 
introduce in programul de excursii 
și croaziere pe Canalul Du
năre—Marea Neagră — operă con
structivă monumentală a țării dv. 
și o atracție turistică de prim rang".

în holul hotelului „Delfinul" din 
Eforie Nord îl intilnim pe domnul 
Georg Jean Botah din orașul 
Odense (Danemarca), care, aflînd 
scopul vizitei, ne intimpină cu 
cuvintele „bună ziua" pronunțate in 
românește. „Să nu vă mirați — ne 
explică- Am fost de multe, de mul
te ori in România. Am venit și de 
două ori intr-un an. Așa am învățat 
să vorbesc puțin românește. Mă 
leagă de Eforie Nord refacerea să
nătății și multe prietenii. Noi, oa
menii in virstă, ne pierdem mal re
pede, in momentele critice, speran
ța in viață. Eu am regăsit-o aici 
în România. Și de aceea revin in 
fiecare an. Aveți medici minunați. 
Aveți oameni minunați. Prietenoși 
și amabili".

...Primele impresii în marea cro
nică a vacanțelor pe care le găz
duiește țărmul însorit al Mării 
Negre. O adevărată „carte de vizi
tă" pentru frumusețea litoralului 
românesc și pentru lucrătorii din 
turism, cei care, prin munca lor 
plină de pasiune și pricepere, pot 
face cartea vacanței și mai densă 
în impresii, puțind să vorbească, in 
tot mai multe limbi, despre ospita
litatea românească. Impresii pe care 
le vom găzdui și cu alte prilejuri.

Constantin PRIESCU

tiln.it
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Noi și rodnice perspective pentru amplificarea lucrările reuniunii academice economice*O

colaborării prietenești româno-polone
O nouă și puternică manifestare a 

prieteniei româno-polone, un eveni
ment de cea mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea viitoare a legă
turilor de colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare — astfel pot 
fi apreciate, sintetic, rezultatele vi
zitei oficiale de prietenie intreprinse 
în Republica Populară Polonă de 
delegația de partid și de stat a 
României, condusă de 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, la invitația tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, și a conducerii superioare 
de stat a R.P. Polone.

Vizita a pus incă o dată in evi
dență legăturile tradiționale de prie
tenie dintre cele două țări și popoare, 
dintre forțele lor înaintate, care au 
conlucrat adesea în lupta pentru 
afirmarea năzuințelor comune de in
dependență, libertate și progres. In 
anii construcției socialiste, aceste 
relații au căpătat un conținut nou, 
au fost ridicate pe o treaptă supe
rioară și au cunoscut o amplă dez
voltare in cele mai diverse domenii, 
stimulate de comunitatea de orin- 
duire, de preocuparea statornică a 
celor două țări pentru asigurarea 
securității și păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Manifestările de stimă și respect, 
primirea sărbătorească făcută la Var
șovia tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, celor
lalți membri ai delegației de partid 
l?i de stat ; aclamațiile locuitorilor 
capitalei pentru prietenia dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre ; căldura cu care au fost întâm
pinați înalții oaspeți de colectivele 
de oameni ai muncii la obiectivele 
economice și social-culturale vizita
te, ca și la adunarea activului mun
citoresc, de partid și obștesc de la 
marea întreprindere varșoviană 
„Kasprzak" ; inminarea, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șului Wojciech Jaruzelski a Ordinu
lui „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă, conferit 
pentru contribuția deosebită la întă
rirea prieteniei româno-polone șl 
promovarea cauzei socialismului și 
păcii, cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani — toate acestea au reliefat, 
încă o dată, cu putere, trăinicia sen
timentelor de prețuire pe care le nu
tresc unul față de altul cele două 
popoare, voința lor de a conlucra tot 
mai strins în construcția socialistă, 
In lupta pentru pace și progres.

Așa cum s-a relevat și cu prilejul 
actualei vizite, relațiile româno-po
lone beneficiază de cadrul prielnic 
pe care-1 constituie Tratatul de prie
tenie. colaborare și asistență mutua
lă dinJlSiO, care, consacrînd princi
piile egalității in drepturi, indepen
denței . / și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne. avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești, conferă acestor le
gături o temelie solidă atât pentru 
perioada actuală, cit și în perspectivă, 

: Experiența însăși a demonstrat, și
actuala vizită a evidențiat din nou, 
că factorul hotăritor al întăririi re- 

i lațiilor noastre de colaborare îl con
stituie legăturile de prietenie și so
lidaritate dintre P.C.R. și P.M.U.P. 
și, în acest cadru, întâlnirile la cel 

I mai înalt nivel, care au stabilit 
obiective importante și au deschis 
perspective mereu mai largi rapor
turilor româno-polone. Spre satis- 

! facția reciprocă, așa cum s-a relevat 
cu prilejul actualei vizite, aceste ra
porturi au cunoscut progrese însem
nate în cele mai diferite domenii de 
activitate, prin transpunerea în via
ță a înțelegerilor convenite între to
varășii Nicolae Ceaușescu și Woj
ciech Jaruzelski, cu prilejul vizitei 
îr România, in 1982, a delegației de 
partid și de stat a R. P. Polone.

/primind satisfacția pentru aceas- 
<■ it evoluție ascendentă și subliniind 

ho1 Jrirea comună de a se imprima 
re țiilor româno-polone dimensiuni 
și mai largi, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „In cursul con
vorbirilor am ajuns la concluzia co
mună de a acționa împreună pentru 
ridicarea colaborării româno-polone-

tovarășul

ze la un nivel și mai înalt — șl 
putem spune că există mari posibi
lități ca aceste relații să se dezvolte 
atât in domeniul economic, cit și in 
domeniile politic, științific, cultural, 
precum și al lărgirii schimburilor 
intre oamenii muncii din țările 
noastre".

La rindul său, tovarășul WOJ
CIECH JARUZELSKI declara : „Do
rim să dezvoltăm in continuare le
găturile multilaterale intre Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și Parti
dul Comunist Român, intre oamenii 
muncii din țările noastre. Vom de
pune toate eforturile pentru perma
nenta amplificare a colaborării ro- 
mâno-polune 
fructuoasă in 
același spirit, 
JABLONSKI, 
lui de Stat al . .. _. _____ . .. _
„Sintem profund convinși că rezul
tatele fructuoase, în domeniul poli
tic și economic, ale vizitei delegației 
române de partid și de stat vor ser
vi atit dezvoltării pe mai departe a 
prieteniei și colaborării dintre țările 
noastre, cit și cauzei generale a pă
cii și

Cu prilejul convorbirilor la nivel 
înalt, 
caldă 
gere reciproca, ce caracterizează an
samblul legaturilor noastre, schim
bul de informații privind mersul 
construcției socialiste in Romania 
și Polonia a pus in evidență intensa 
activitate i 
nostru, sub 
tru sporirea 
fecționarea 
a intimpina 
40-a aniversare a mărețului act de 
la 23 August 1944 și Congresul al 
XIII-lea al partidului ; totodată, au 
fost relevate eforturile desfășurate 
de P.M.U.P.. de poporul polonez 
pentru soluționarea problemelor cu 
care Polonia s-a confruntat in ulti
mii ani, rezultatele dobindite in do
meniul producției, al stabilizării po- 
litico-sociale. în spiritul solidarității 
nedezmințite a partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a dat o 
înaltă apreciere eforturilor depuse de 
partidul și poporul polonez pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, a exprimat convingerea că. în
tărind unitatea clasei muncitoare, a 
poporului în jurul partidului. Polonia 
prietenă va depăși orice greutăți, va 
înainta neabătut pe calea socialis
mului.

Rezultatele convorbirilor fși găsesc expresie în p™ - - ■ —■ -------
NA ROMÂNO-POLON. ... _ 
GRAMUL DE LUNGĂ DURATĂ 
AL DEZVOLTĂRII COLABORĂRII 
ECONOMICE ȘI TEHNICO-ȘTIIN- 
ȚIFICE dintre cele două țări, docu
mente programatice care, purtând 
semnăturile tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski, 
sînt de natură să exercite o puter
nică înriurire pozitivă asupra con
strucției socialiste în cele două țări, 
să deschidă perspective și mai rod
nice ansamblului colaborării reciproc 
avantajoase.

în acest context general, o însem
nătate deosebită are hotărîrea pri
vind dezvoltarea pe mai departe a 
legăturilor de prietenie dintre P.C.R. 
și P.M.U.P. — forțele politice con
ducătoare în cele 
colaborării dintre 
guvernele, dintre 
masă și obștești din 
lonia pentru extinderea schimburilor 
de experiență in făurirea noii orîn- 
duiri.

Pornindu-se de la înalta dinamică 
a relațiilor economice, de la dorința 
comună de a valorifica in măsură 
sporită posibilitățile oferite de eco
nomiile naționale ale 
Poloniei, au fost 
pentru dezvoltarea 
schimburilor de 
pentru extinderea 
cooperării și specializării în produc
ție. o deosebită importanță acordin- 
du-se satisfacerii necesităților de 
cărbune, cupru, aluminiu, produse 
ale industriei chimice și 
ce ș.a. ale ambelor țări 
va spori capacitatea 
noastre naționale de a

reciproc avantajoase, 
toate domeniile". în 
tovarășul HENRYK 

președintele Consiliu- 
R. P. Polone, releva :

socialismului".

deslașurate in atmosfera de 
prietenie, de stima și ințele-

constructivă a poporului 
conducerea P.C.K., pen- 

i avuției naționale și per- 
relatiilor sociale, pentru 
cu noi succese cea de-a

DECLARAȚIA COMU- 
iO-POLONĂ și în PRO-

două țări — a 
parlamentele și 
organizațiile de 
România și Po-

României și 
stabilite măsuri 
in continuare a 

bunuri materiale, 
și aprofundarea

petrochimi-
— ceea ce 
economiilor 
progresa in

i n a
• Acțiunea Zuzuc : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16: 18; 20.
G Lovind o pasăre de pradă : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
® întoarcerea Vlașinilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13: 15,30; 17,45: 20.
9 Prea cald pentru luna mai : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
e Lișca : LIRA (317171) — 15,30; 18.
• Afacerea Pigot : LIRA — 20,30; la 
grădină — 20.45.
® Șapte băieți și o ștrengărită : 
GIULEST1 (17 55 46) — 9: 11.15; 13,30; 
15,45: 18: 20, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20.45.
© Vreau să știu de ce am aripi : 
PACEA (60 30 85) — 15,30: 17.30; 19.30.
© Să mori rănit din dragoste de via
ță : POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15;, 
19,30.
9 Secretul lui Bachus : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
® Omul care a închis orașul : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20. \ 
® Damen tango : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11.30; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Tații și bunicii : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lovitura fulgerătoare : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18;

20, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.15: 13.30; 15,30; 17,45; 19,45, 
la grădină — 21.
• Călăuza „Pană albă" : VOLGA 
(79 71 26) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Romeo șl Julieta *82 : ȚIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marele șarpe: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Duminică zbuciumată : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: 11: 13,15; 15,30; 17,45; - “ ’
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
15,45; 18; 20.15, MODERN ......
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
dină — 21.
© Madame Sans-Gâne : 
RUL (15 87 67) — 9: 10,45; 
16; 18: 20.
• Atac împotriva Iul Rommel : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20, la grădină — 21.
• Baladă pentru Măciuca : DOINA 
(16 35 38) — 9: 10.45: 12,30.
© Acea pisică blestemată : DOINA
— 14,15; 16: 18; 20.
• Salamandra ; TIMPURI NOI 
(156110) — 9: 11; 13,15; 15.30: 17,45; 
20.
• Polițist sau delincvent : FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11,15: 13.30: 15.45; 
18; 20. la grădină — 20,45. CULTU
RAL (83 50 13) — 9: 11.15; 13.30: 15,45; 
18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 9: 11; 
13.15: 15.30: 17,45; 20.
® Avertismentul : DACIA <50 35 94)

20. FA- 
13.30: 

(23 71 01) — 
20, la gră-

luceafa- 
12.30; 14,15;

Româ- 
pentru 
cadrul

ritm susținut. Concomitent, 
nia și Polonia vor acționa 
dezvoltarea relațiilor in 
C.A.E.R.. in scopul soluționării, prin 
eforturi comune, a principalelor pro
bleme ale progresului economic și 
tehnico-științific al țărilor membre, 
în acest sens. în cadrul convorbirilor 
a fost relevată însemnătatea apropia
tei Consfătuiri economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.. 
exprimindu-se dorința ca ea să se 
desfășoare cu rezultate cit mai bune, 
să corespundă pe deplin așteptărilor 
acestor țări.

Dialogul româno-polon la nivel 
înalt a prilejuit și un amplu schimb 
de vederi asupra evoluțiilor vieții 
internaționale. Exprimindu-se îngri
jorarea fată de agravarea .situației 
politice mondiale, a fost evidențiată 
necesitatea imperioasă de a se ac
ționa pentru a se opri înrăutățirea 
relațiilor dintre state, pentru relua
rea și aprofundarea politicii de des
tindere. pace și colaborare. în acest 
context, s-a reliefat din nou impe
rativul arzător al intensificării efor
turilor tuturor țărilor și popoarelor, 
tuturor forțelor politice si sociale 
progresiste și democratice pentru a 
se pune capăt cursei înarmărilor 
atomice, pentru realizarea unui echi
libru al forțelor la un nivel cit mai 
scăzut, pentru trecerea la dezarmare, 
în primul rînd nucleară, pentru 
apărarea păcii, a dreptului vital al 
oamenilor la existență, la viață.

O atenție deosebită s-a acordai 
situației grave ce s-a creat in Euro
pa prin amplasarea rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune in 
unele țări din vestul continentului, 
ceea ce a determinat Uniunea So
vietică să adopte contramăsurile a- 
nuntate. în cursul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat poziția principială, consecventă 
a României privind necesitatea de a 
se opri amplasarea noilor rachete 
americane în Europa și. totodată, de 
a se opri aplicarea contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică, de a 
se face totul pentru reluarea trata
tivelor sovieto-americane. la care să 
participe. într-o formă sau alta, și 
'celelalte țări europene. în vederea 
realizării unui acord care să ducă la 
eliminarea totală a rachetelor cu 
rază medie de acțiune și. 
celorlalte arme nucleare din 
Si din întreaga lume.

Necesitatea de a acționa 
derea desfășurării cu succes _ 
ferintei de la Stockholm, chemată să 
aibă un rol important în depășirea 
situației critice existente azi pe con
tinentul nostru ; însemnătatea creă
rii de zone fără arme nucleare în 
Balcani. în nordul și centrul Euro
pei. ca si in alte regiuni ale lumii : 
imperativul lichidării focarelor de 
încordare și a conflictelor militare 
din diferite părți ale globului, solu
ționării exclusiv pe cale pașnică a 
diferendelor dintre state ; reafirma
rea sprijinului față de eforturile 
statelor in curs de dezvoltare pen
tru a face față greutăților generate 
de criza economică mondială și a 
elimina decalajele, prin făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale — sint tot atîtea alte aspecte 
majore ale actualității mondiale asu
pra cărora s-au desprins puncte de 
vedere și concluzii comune, punîn- 
du-se în evidență hotărîrea de a în
tări în continuare colaborarea și pe 
plan internațional.

Comuniștii. întregul nostru popor 
salută cu deosebită satisfacție „și dau 
o înaltă apreciere rezultatelor fruc
tuoase ale convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Woj
ciech Jaruzelski, ale întregii vizite 
efectuate de delegația de partid și 
de stat a României în Polonia socia
listă prietenă. Nu încape îndoială că 
hotărîrile luate cu acest prilej. înțe
legerile la care s-a ajuns își vor 
găsi materializare într-o nouă și pu
ternică dezvoltare a relațiilor de co
laborare prietenească intre cele două 
partide, țări și popoare, in folosul 
construcției socialismului in Polonia 
și România, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Sub egida Secției de științe eco
nomice și sociologice a Academiei 
Republicii Socialiste România. între 
7 și 9 iunie s-au desfășurat în Ca
pitală lucrările reuniunii științifice 
„Zilele academice economice", orga
nizată împreună cu Secția de ști
ințe economice a Academiei de ști
ințe sociale și politice, Institutul 
central de cercetări economice și 
Academia de studii economice, cu 
tema „Dezvoltarea economico-socială 
a României în perioada 1944—1984".

în cadrul sesiunii — dedicată ce
lor două mari evenimente politice 
ale acestui an — aniversarea jubi
liară de la 23 August și al XIII-lea 
Congres a] partidului — au fost 
prezentate peste 200 de comunicări, 
care au abordat un cerc larg de 
probleme teoretice și practice refe
ritoare la dezvoltarea avuției na
ționale, planificare și prognoză, in-

dustrie, construcții, transporturi, a- 
gricultură, dezvoltarea economiei 
naționale în profil teritorial, meca
nismul economic și eficienta eco
nomică, procese fundamentale în 
economia mondială contemporană și 
participarea României la circuitul 
economic mondial, creșterea nivelu
lui de trai și a calității vieții, per
fecționarea învățămîntului superior 
economic, valorificarea tradițiilor 
înaintate ale gindirii economice ro
mânești.

Au luat parte academicieni, cadre 
universitare, cercetători, specialiști 
din activitatea economică.

în încheierea reuniunii, particl- 
panții au adoptat o telegramă adre
sată TOVARĂȘULUI nicolae 
CEAUȘESCU, secretar genera] a] 
Partidului Comunist Român. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune :

Lucrările sesiunii de comunicări și referate

PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE!

apoi, a 
Europa

In ve- 
a Con-

AI. CAMPEANU

— 9; 11.30: 14: 16.30; 19. FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
• Imperiul contraatacă : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30: 18.
• Vizită la domiciliu : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11.15; 13,30: 15.45; 18;
20.
• Strada Hanovra : COTROCENI 
(49 48 48) — 11 ; 13: 15; 17,15; 19,30.
• Naufragiul : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11.30; 13.30: 15,30; 17,30; 19.30.
© Par și impar : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
• tmi sare țandăra : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.15.
© Legenda șerifului din Tennessee : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII (Arenele Romane, 41 15 36) — 
20,15.

® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 10; 
Fata din Andros — 15,30 (amtnat din 
27 V) ; Iubirile de-o viată — 20;
(sala „Ion Vasllescu", 12 27 45) : 
Cavoul de familie — 10; Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneu! Român) : Concert 
susținut de grupul vocal de jaz al 
Universității statului Wisconsin șl de 
Ansamblul de jaz al Universității 
Marshall (S.U.A.) — 17; Cinci secole 
de aur ale orgii — 20.
• Teatrul de operetă (14 80 11) :

Lucrările din cadrul „Zilelor academice economice" au pus In evidență 
in mod deosebii contribuțiile dumneavoastră de inestimabilă valoare teore
tică și practică la dezvoltarea gindirii economice și social-politice contem
porane, la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii și creației umane, preocu
parea permanentă de a așeza toate domeniile vieții economice și sociale 
pe temelia celor mai avansate cuceriri ale științei.

Vă aducem cele mai profunde mulțumiri pentru rolul determinant pe 
care îl aveți in orientarea fermă a cercetării economice românești spre 
realizarea sarcinilor de progres economico-social al națiunii noastre, pentru 
orientările clarvăzătoare, novatoare, realiste privind integrarea tot mai 
fermă a cercetării științifice, economice in procesul general al dezvoltării 
intensiv-calitalive a economiei românești, al ridicării continue a calității 
muncii și vieții întregului nostru popor.

Aducem un profund omagiu si cele mai respectuoase mulțumiri tova
rășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant revoluționar de 
frunte, savant de renume mondial, pentru contribuțiile remarcabile la îmbo
gățirea științei contemporane, pentru indicațiile nemijlocite și sarcinile 
concrete formulate întregului front al cercetării științifice românești, in 
spiritul cărora și cercetarea economică se Implică tot mai organic la reali
zarea obiectivelor prioritare stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.
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PROGRAMUL S
Teleșcoală.
Almanahul familiei 
De strajă patriei
Viața satului (parțial color) 
Muzica pentru toți 
Lumea copiilor
Telex
Album duminical (parțial color) 
Telesport.

9,30
9.00
9,30

10,00
11.15
11.45
13,00
13,05
17.00 _____ .
18,25 Călătorie prin Portugalia
18.45 1001 de seri
19,00 T .........................................

21,25
21,45

Telejurnal (parțial color) © Sub 
semnul anului Jubiliar
Cîntarea României.
Film artistic : „Trandafirul gal
ben" (color). Premieră TV 
Caleidoscop muzical (color) 
Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2
Formații artistice 
national „Cîntarea 

9,30 Școala educației cetățenești 
10,00 " ' 
11.05
11.35 
12.00 
12,40 
13,00
13.35 Invățămint

9,00 tn Festivalul 
României"

Muzica ?... nimic mal simplu ! 
Teleenciclopedia
Din țările socialiste
Salonul TV al artelor plastice. 
Viața economică
Bucuriile muzicii
2 anul 40. Orașul cu
25 000 de ingineri

14,00 Muzică ușoară
14,30 Din lumea științei

Știri sportive
© în sala „Olimpia" din Timișoara 

au continuat întrecerile competiției 
internaționale de handbal masculin 
„Trofeul Carpăți". echipa României 
obținind victoria in fata formației 
Suediei, cu scorul de 24—15 (13—10). 
In celelalte meciuri s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : România B — 
S.U.A. 31—25 (11—12) ; U.R.S.S. — 
R. D. Germană 21—18 (11—6).
• Sîmbătă. in prima zi a Cam

pionatelor internaționale de atletism 
ale României, sportivii români au 
stabilit trei noi recorduri naționale : 
in proba masculină de săritură in 
înălțime. Sorin Matei a ciștigat cu 
2.34 m. Bedros Bedrosian s-a clasat 
pe primul loc la triplusalt. cu 17,27 
m. iar la aruncarea greutății băr
bați, Sorin Chiricuță a realizat 19,07 
m. Proba feminină de 1 500 m a fost 
cîștigată de Doina Melinte cu timpul 

mai bună per- 
sezonului. La 
femei, primul 

Vali lonescu 
Anișoara Cuș-

m.

de 3’58”10/100 — cea 
formantă mondială a 
săritura in lungime 
Ioc a fost ocupat de 
— 7.09 m. urmată de 
mir-Stanciu )— 7,08

Stelele operetei — 10,30; La calul 
bălan — 19.
9 Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11; Ernani — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 10,30; Mobilă șl 
durere — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 11; Fluturi, fluturi — 19,
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gîndltoare — 11; Necunoscuta 
șl funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10,30 (cedat) ; 
19,30.
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Jocul vieții și al 
morțil — 19,30; (sala Studio) : EX
— 19.
• Teatrul Gluleștl (sala I 
14 72 34) ; Pălăria florentină 
Cum s-a făcut de-a rămas 
fată bătrină — 19,30; Teatrul 
23 August : Milionarul sărac
® Teatrul satiric-muzical „C. ;aua.w 
(50 58 65, sala Victoria) : Băiatul cu 
sticleți — 19,30; (Grădina Boema) : 
Belmondo al II-lea — 19,30.
9 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cintați cu mine un cintec — 11: Tru
baduri și Purim-Spileri — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Petrică și lupul — 11.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 10: 16.
® Estrada Armatei (sala C.C.A..
13 60 64) : Veselia ar® cuvlntul — 
16,30 ; 19,30.

Majestic, 
— 10: 

Cattnca 
de vară 

: — 19.
. Tănase"

româ-Patru decenii de muzică 
nească 
Noi și copiii noștri 
Desene animate : Sindbad 
nărui
Pași de viată lungă 
Serata muzicală TV 
Orizont cultura!
Telejurnal © Sub semnul 
Jubiliar 
Telerama 
Instantanee 
De pe scenele lirice ale tării 
Generația deceniului patru al li
bertății noastre 
Jaz In nocturnă 
România pitorească

SI,45 Telejurnal

18,00

16.30 
17.00
18.30 
19.00

19.20
19.50 
20.05 
20,40

21.00
21.30

mari

anului

LUNI II IUNIE 1984
20,00 Telejurnal (partial color) ® Sub 

semnul anului jubiliar
20,20 Marea epopee revoluționară. Arc 

peste timp. 11 Iunie ’48 — 11 Iu
nie ’84

80,40 Izvor al puterii noastre. Cintece 
șl versuri patriotice șl revoluțio
nare

81.00 Pentru vigoarea și tinerețea na
țiunii. Copiilor, grija șl dragostea 
noastră permanentă 
Tezaur folcloric (color) 
Stop-cadru pe mapamond (color) 
Orizont tehnico-științific 
Telejurnal (partial color)

21.10
21,40
21,55
22,20
22,30 închiderea programului

f-

i
i

*

i-

DINa ORIZONTURI LE CUNOAȘTERII
® TOT MAI ADÎNC IN CĂU

TAREA STRATURILOR CARBONI
FERE. Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Europa consideră că in condițiile foamei 
de energie a devenit necesară exploatarea 
straturilor carbonifere eterogene cu putere 
calorică redusă și aflate la mare adîncime. 
Cantitatea mare de steril pe care o conțin 
aceste straturi carbonifere eterogene nu 
constituie un impediment, întrucît sterilul 
respectiv poate constitui o sursă de materii 
prime ieftine in construcțiile civile, agri
cultură și în alte domenii. Rentabilitatea 
unor asemenea exploatări ar putea fi, 
astfel, sporită deoarece subprodusele 
obținute ar putea fi utilizate de diverse 
ramuri industriale.

© CATAPULTE COSMICE. La
Centrul de cercetări științifice Lewis din

Cleveland a fost realizat proiectul unei 
catapulte electromagnetice pentru lansarea 
în Cosmos de materiale de construcție. 
Viteza de lansare poate să atingă 76 700 km 
pe oră. Instalația constă din două șine 
paralele sub tensiune, între care se află 
obiectul care urmează să fie catapultat. 
Dat fiind zgomotul produs cind se depă
șește bariera sonică, catapulta trebuie in
stalată departe de regiunile populate. Con
struirea unei astfel de instalații 
bilă în următorii 20 de ani. 
său ar fi de 8 miliarde dolari.
cheltuieli, susține revista 
„Science Digest", vor fi de 50 
mici decit in cazul folosirii unor rachete 
pentru transportarea în Cosmos a materia
lelor de construcții. Sistemul nu va | 
fi utilizat pentru lansarea în spațiu a 
nave cu oameni la bord, din cauza 
lerației prea mari la start.

ar fi posi- 
iar costul 
Dar aceste 
americană 

de ori mai

putea 
i unei 
acce-

• AUTOCAMIOANE PRO-

PULSATE CU HIDROGEN. Instltu’ 
tul elvețian de cercetări atomice a anunțat 
că a realizat prototipul unui autocamion 
echipat cu un motor care utilizează hidro
genul drept carburant. Potrivit agenției 
Reuter, specialiștii elvețieni consideră că, 
din cauza volumului mare pe care il ocupă 
rezervoarele de hidrogen, la nivelul teh
nologic actual numai camioanele și autobu
zele pot fi dotate cu asemenea motoare. 
Costul vehiculelor este similar celui al 
camioanelor și autobuzelor obișnuite. Prin 
dotarea parcului cu asemenea vehicule cu 
motoare cu hidrogen — se apreciază — se 
va reduce, intre altele. în mod sensibil, 
gradul de poluare a atmosferei, întrucît 
singurele gaze emanate vor fi... vaporii de 
apă.

• NOUTĂTI IN IMPLANTURI
LE DE LENTILE OCULARE. Un nou

în zilele de 8 și 9 iunie au avut 
loc la Sinaia lu-crările sesiunii de 
comunicări și referate intitulate 
„Participare. Dezvoltare, Pace", or
ganizată de Comitetul județean Pra
hova al U.T.C., Asociația Tineretu
lui și Studenților din România pen
tru Națiunile Unite — secțiunea 
Prahova și Filiala Prahova a Cen
trului de cercetări pentru problemele 
tineretului, în colaborare cu Institu
tul de petrol și gaze (Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști șl 
Catedra de științe sociale). Dedicată 
marilor evenimente pe . care le în
tâmpinăm și le sărbătorim în 1984 — 
a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă si Con
gresul al XIII-lea al partidului — 
precum și Anului Internațional al 
Tineretului, manifestarea științifică 
a reunit un mare număr de partici
pant! — cadre didactice universitare, 
specialiști ai Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului și ai 
filialelor sale, activiști de partid și 
ai U.T.C., juriști, profesori de filo
zofie. sociologi, pedagogi și psiho
logi, precum și tineri din mai multe 
județe ale tării.

în cele aproape 70 de comunicări 
și referate prezentate in 3 secțiuni 
— filozofie-sociologie ; economie ; 
istorie și relații internaționale —

precum și in dezbaterile pe margi
nea lor. a fost relevată preo-r’jparea 
permanentă a P.C.R.. a secretarului 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea și dez
voltarea armonioasă a tineretului 
patriei, pentru stimularea participă
rii sale entuziaste la activitatea eco- 
nomico-socială a României socia
liste. pentru cultivarea idealurilor de 
pace și înțelegere între toate popoa
rele lumii.

în lucrări au fost subliniate rolul 
tineretului ca puternică forță socială 
a contemporaneității, precum și 
semnificațiile Anului Internațional 
al Tineretului. Un loc aparte l-au 
ocupat expunerile referitoare la con
tribuțiile hotărîtoare ale P.C.R. în 
lupta maselor, a forțelor democra
tice și progresiste pentru apărarea 
independenței și suveranității na
ționale. a integrității teritoriale a 
României în perioada interbelică, 
precum și cele privind rolul parti
dului nostru ca inițiator și conducă
tor al acțiunilor pentru pregătirea 
politico-militară și desfășurarea ac
tului istoric de la 23 August 1944. O 
mare parte din comunicări au evi
dențiat rolul P.C.R. ca forță poli
tică conducătoare a poporului nostru, 
rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
revoluția socialistă și în vasta operă 
de făurire a noii-societăți pe pămîn- 
tul României.

Cronica
In perioada 4—9 iunie a.c.. la Ma

maia s-a desfășurat o reuniune a 
specialiștilor din cadrul Organizației 
Internaționale de Metrologie Legală 
(O.I.M.L.), organism ce elaborează 
documente normative referitoare la 
tehnica măsurătorilor constructive si 
verificarea metrologică a mijloace
lor de măsurare utilizate de regulă 
în tranzacții comerciale, in domeniile

zilei
sănătății, protecției muncîl șl me» 
diului ambiant etc.

Au participat specialiști din Fran
ța. R.F.G.. Norvegia. Olanda. Tan
zania. Ungaria și România, care au 
examinat probleme privind condiți
ile metrologice generale pentru 
construcția și calibrarea rezervoare
lor fixe folosite în măsurarea șl 
transportul produselor lichide di
verse. (Agerpres)

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 11/1984
în deschidere este publicat edito

rialul „Trainică mărturie a forței și 
capacității creatoare a poporului ro
mân. a societății noastre socialiste", 
în continuare sint publicate, sub ge
nericul „Epoca marilor transformări 
revoluționare", articolele : „Spiritul 
militant, revoluționar in teoria și 
practica făuririi noii orinduiri" de 
Petre Pânzaru ; „Investițiile în pro
cesul dezvoltării intensive a econo
miei" de Ion Românu ; „Cercetarea 
științifică și noua revoluție agrară" 
de Tiberiu Mureșan ; „Autoconduce
rea muncitorească, etapă nouă, su
perioară a vieții democratice" de 
Iulian Ploștinaru. în continuare sînt

publicate, la rubrica „Consultații®, 
articolele : „Creșterea mai aocentua- 
tă a productivității muncii, a efi
cienței întregii activități economico- 
sociale" de Mihai Părăluță și „Lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale" de Vasile Radu. Revista mai 
publică articolele : „Dimensiuni ale 
mișcărilor contemporane pentru pace 
și dezarmare" de Rodica Culcer, „Pa
cea și suveranitatea națională" de 
Elena Florea, „Ridicarea calității și 
fiabilității mijloacelor de automati
zare si de calcul" de Zeno Dumitraș- 
cu și dezbaterea cu tema : „Rolul 
dreptului socialist în conducerea vie
ții social-politice" (III).

1

Puterea economică a poporului
(Urmare din pag. I)

tinuu al patriei. Și a muncit cu 
abnegație patriotică, revoluționară, 
cu elan creator pentru ca. an de 
an. tara să fie mai puternică.

Azi, România socialistă se înfă
țișează întregii lumi ca fiind anga
jată intr-un vast program de dez
voltare economico-socială. Avem o 
industrie in continuă dezvoltare si 
o agricultură in plin proces de mo
dernizare. O activitate continuu 
ascendentă se desfășoară si în cele
lalte ramuri ale economiei naționa
le. în cercetarea științifică.' în în- 
vătămînt si cultură : s-a asigurat, 
totodată. înflorirea tuturor orașelor 
și satelor, consolidarea bazei ma
teriale a egalității sociale si națio
nale a tuturor cetățenilor patriei.

Producția industrială a tării este 
astăzi de 53 de ori mai mare decît 
In 1938. Dezvoltarea puternică, a 
Industriei și-a pus in mod hotărîtor 
amprenta și pe dezvoltarea celor
lalte ramuri. Astfel, a fost posibilă 
creșterea producției agricole de 
aproape 4 ori.

Viata a dovedit că numai indus
trializarea este în măsură să asi
gure înscrierea patriei noastre pe 
coordonatele civilizației moderne ; 
fără industrie am fi continuat să 
rămînem in urma țărilor dezvolta
te ale lumii. Ca urmare a indus
trializării susținute, realizată pe 
baza unei judicioase politici de.a- 
cumulare. România are. azi. pe în
tregul ei cuprins uzine dintre cele 
mai mo.derne, in stare să se În
treacă. de la egal la egal, cu cele 
mai bune unltăti similare din lume. 
An de an s-au extins capacitățile 
de producție, s-a lărgit gama pro
duselor. s-au îmbunătățit condițiile 
de muncă, de viată. An de an. 
partidul, secretarul său general au 
trasat direcții clare de acțiune, au 
cerut tuturor oamenilor muncii — 
în condițiile trecerii la o nouă ca
litate a muncii si vieții — să sti
muleze spiritul de Inițiativă, să ge
neralizeze 
pentru ca 
înscrie în 
ciențe.

Politica 
în anii de după cel 
Congres și-a aflat magistrale di
recționări în doctrina politică si e- 
conomică a secretarului general al 
partidului. Una dintre tezele de 
bază cuprinse in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este aceea că 
„făurirea socialismului presupune 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al 
țării, intr-o concepție unitară si de 
largă perspectivă". Congresele parti-

experiența înaintată, 
tntreaga activitate să se 
parametrii înaltei efi-

de industrializare a tării 
de-al IX-lea

dului. Conferințele Naționale din 
acești 19 ani. ce constituie perioada 
cea mai rodnică din întreaga istorie 
a României, au transpus in planu
rile cincinale ideea revoluționară 
a accelerării procesului de indusr 
trializare socialistă în condițiile 
repartizării armonioase a forțelor 
de producție pe întregul teritoriu 
al tării. Au fost ridicate. în abso
lut toate județele, noi obiective e- 
conomice. grupate in mari platfor
me Industriale, fapt care a asigu
rat condiții superioare pentru valo
rificarea integrală a importantelor 
resurse și posibilități de creștere 
economică existente în toate zonele 
țării : totodată, prin crearea de noi 
locuri de muncă în toate centrele 
urbane, dreptul la muncă înalt ca
lificată s-a asigurat tuturor cetățe
nilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate. Industrializarea a con
tinuat în condițiile trecerii la apli
carea măsurilor pentru asigurarea 
unei eficiente economice maxime.

Fondurile fixe ale tării in totali
tate constituie materializarea mun
cii prestate de către producători în 
anii socialismului. Se desprinde 
concluzia că mijloacele de produc
ție. asupra cărora statul socialist a 
devenit proprietar în urmă cu 38 
de ani. prin actul naționalizării, au 
fost practic Integral înlocuite în 
această perioadă. De aici Izvorăsc 
noi raporturi economice, politice și 
juridice între oamenii muncii și 
proprietatea socialistă. La plenara 
din iunie 1982. secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sublinia că statul nu este 
proprietar în sensul juridic al 
cuvîntuiui. că proprietatea so
cială aparține poporului. Desigur, 
obiectul proprietății a rămas același 
— mijloacele de producție. S-a 
schimbat. însă, subiectul : el nu 
mai este statul, ci întregul popor. 
Din această perspectivă, răspun
derea politică și socială tot mai 
mare a oamenilor muncii fată de 
valorificarea deplină a tuturor re- ' 
surselor materiale si de muncă ale 
țării decurge din calitatea lor de 
producători, proprietari si benefi
ciari ; din calitatea lor de partici
pând activi la autoconducerea și 
autogestiunea întreprinderilor.

Măsurile inițiate de partid pentru 
perfecționarea noului mecanism 
economico-financiar. pentru afir
marea mai puternică a principiilor 
cointeresării materiale, pentru dez
voltarea spiritului gospodăresc sînt 
în strînsă corelație cu statutul so
cial al oamenilor muncii de produ
cători. proprietari și beneficiari. 
Sint asigurate cele mai bune con
diții — așa cum a arătat tovarășul

Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii — pentru ca întreaga activitate 
economico-socială să se desfășoare 
pe coordonatele eficientei maxime, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice, valorificarea 
rațională a tutilror resurselor ma
teriale și umane : pentru a pune 
mai bine în valoare forțele proprii, 
capacitatea oamenilor de știintă. a 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor români și a soluționa în 
tară cele mai dificile probleme eco
nomice. științifice și tehnice.

într-o perioadă în care. așa 
cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se produce o cotitură 
radicală în perfecționarea întregii 
activități economico-sociale. în in
dustrie. in agricultură. în cerceta
rea științifică, in pregătirea profe
sională. poporul întreg — dețină
torul puterii economice — are răs
punderi mai mari. îndatoriri mai 
mari. Partidul a adoptat o serie de 
măsuri 
pentru 
muncii. îmbunătățirea calității pro
duselor, reducerea cheltuielilor 
materiale. Toate aceste măsuri sînt 
de natură să contribuie la obține
rea unor rezultate superioare în 
toate domeniile de activitate. în
făptuirea acestor programe depin
de de activitatea fiecărui om al 
muncii.

Aniversăm cu îndreptățită mîn- 
drie patriotică patru decenii de 
cind ponorul român a devenit stă- 
pîn deplin 
timpinarea 
nli muncii 
raportează 
niri în toate domeniile vieții eco
nomico-sociale. Milioanele de mun
citori. țărani, intelectuali, fără 
deosebire de naționalitate, și-au în
tipărit in conștiințe adevărul că nu 
sărbătorim numai o zi. ci o epocă, 
toti cei 40 de ani ce au trecut de 
atunci. între care istoria a înscris 
la loc de cinste si momentul 11 iu
nie 1948.

Puterea economică a poporului, 
cucerită în procesul marilor trans
formări revoluționare de dună 23 
August 1944. afirmată plenar în cea 
mai rodnică perioadă din întreaga 
existentă a României, ce s-a con
stituit intr-un triumfător arc peste 
timp, de la cel de-al IX-lea Con
gres si pînă in prezent, cind țara 
întâmpină cu noi si mărețe fapte 
de muncă Congresul ai XIII-lea al 
partidului, este. azi. temelia trai
nică a progresului neîncetat al pa
triei. a prosperității întregii noas
tre națiuni.

deosebit de importante 
creșterea productivității

în propria tară, 
marii sărbători, 

de la orașe si de 
noi izbinzi. noi

în în- 
oame- 
la sate 
împli-

tip de lentile implantablle a fost pus la 
punct de oftalmologul american dr. Tho
mas Mazzoco, relatează agenția U.P.I. Len
tilele, care au pînă la șase milimetri lă
țime, sînt confecționate din silicon, fiind 
flexibile, ceea ce permite implantarea lor 
printr-o incizie de numai trei milimetri. 
Noile lentile sint foarte eficiente in spe
cial în cazul suferinzilor de cataractă, prin 
implantarea lor fiind eliminată operațiu
nea de deschidere a globului ocular. In 
plus, implantarea printr-o astfel de Incizie 
minusculă a noilor lentile permite pacien
tului să nu-și întrerupă, practic, activita
tea și să-și refacă pe deplin vederea in 
numai citeva zile.

materie primă pot fi folosite paiele șl 
tulpinele de orez, de trestie de zahăr, coji 
de copac etc. O unitate experimentală se 
construiește în orașul Kofu (prefectura 
Yamaguchi), urmînd să intre foarte curind 
in funcțiune. Zilnic, ea va prelucra 720 kg 
celuloză din care va produce 200 1 metanol. 
Costul de fabricație va fi de 2,3 ori mai 
mic decit al metanolului obținut prin pro
cedeele clasice și cu 30 la sută mai redus 
decît al benzinei.

puternică reacție de imunizare, mai ales 
atunci cind vine in contact cu sîngele re
coltat de la un purtător de virus hepatic. 
Dacă testele se vor dovedi fructuoase, noul 
vaccin va fi disponibil la începutul anu
lui 1987.

• METANOL DIN DEȘEURI 
VEGETALE. Oamenii de știință japonezi 
sint autorii unei noi tehnologii pentru 
obținerea metanolului din celuloză. Drept

• NOU VACCIN ANTIHEPA- 
TIC. Cercetători de la Institutul de tehno
logie din California și de la Centrul de 
hematologie din New York au pus la punct 
un vaccin ieftin împotriva hepatitei de tip 
B, vaccin la baza căruia se află o proteină 
virală. Proteina se prezintă sub forma 
unei pelicule protectoare a virusului he
patic. Folosită ca vaccin, ea provoacă o

• PREMIERĂ LEXICOGRAFI
CĂ. Volumul întâi al primului dicționar 
din lume de limbă sumeriană, considerată 
cea mai veche limbă scrisă din lume, a 
văzut de curind lumina tiparului, sub în
grijirea prof. Ake Sjoberg, specialist in 
sumeriană de la Universitatea din Pennsyl
vania. Dicționarul va fi de mare folos ce
lor aproximativ 250 de specialiști existențl 
pe glob în domeniul limbii sumeriene, care 
pînă in prezent iși desfășurau cercetările 
pe baza unor lucrări lexicografice proprii 
în manuscris, cu inerentele dificultăți și 
lacune ale unei asemenea metode.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)



Importante contribuții la dezvoltarea colaborării 
multilaterale prietenești a României cu tarile socialiste, 
la promovarea cauzei păcii si progresului in întreaga lume

Vizita oficială de prietenie a delegației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Republica Populară Polonă, pozițiile exprimate cu acest prilej de secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, in marile probleme ale lumii 
contemporane au generat un amplu ecou in presa de peste hotare. De 
asemenea, mijloacele de informare in masă din numeroase țări ale lumii 
consacră spații largi recentei vizite de lucru efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Uniunea Sovietică.

Sint evidențiate in mod deosebit aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la situația internațională actuală, inițiativele și pro
punerile românești pentru rezolvarea problemelor majore cu care se con
fruntă omenirea, demersurile avind ca obiectiv oprirea cursei inarmărilot 
și trecerea la dezarmare, in primul rind la dezarmare nucleară, asigurarea 
păcii și securității, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Toate ziarele varșoviene publică 
pe primele pagini ample relatări 
asupra încheierii vizitei oficiale de 
prietenie in Republica Populară Po
lonă a delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România. 
Reportajele sint însoțite de foto
grafii care prezintă principalele 
momente ale ultimei zile a vizitei
— semnarea Declarației comune, 
încheierea convorbirilor oficiale, 
ceremonia oficială de la aeroport.

„TRYBUNA LUDU" a publicat 
textul integral ăl Declarației comu
ne româno-polone.

Același ziar a inserat în prima 
pagină un comentariu, sub titlul 
„Realizări și perspective", în care 
subliniază importanța deosebită a 
vizitei in cronica relațiilor româno- 
polone. în timpul convorbirilor 
dintre conducătorii țărilor noastre
— arată ziarul — a fost analizată 
desfășurarea cu succes a colaboră
rii .în toate. domeniile și au fost 
trasate noi direcții de lungă durată.

In Declarația comună sint rele
vate progresul înregistrat in relații
le dintre țările noastre în perioada 
ce a trecut de la vizita în România 
a delegației de partid și de stat în 
frunte cu Wojciech Jaruzelski, din 
1982, dezvoltarea colaborării dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., precum și ex
tinderea contactelor dintre parla
mentele, organizațiile social-politi- 
ce și de tineret, care au o mare în
semnătate pentru îmbogățirea ex
perienței în edificarea socialismu
lui în țările noastre, pentru o mai 
bună cunoaștere a popoarelor 
noastre.

Atît în cadrul convorbirilor, cît 
șf în Declarația comună un loc de 
seamă s-a acordat problemei dez
voltării continue și perfecționării 
colaborării economice și tehnlco- 
Stiințifice.

A fost „relevat — scrie ..Trybuna 
Ludy“ — progresul important al 
relațiilor bilaterale, a cărui eXDre- 
sio este, printre altele, înalta dina
mică a . schimburilor comerciale, 
afirrnîndu-se în același timp că 
există rezerve si posibilități pentru 
extinderea și diversificarea acestor 
raportori. Sîtitem parteneri care 
avem ndvdie țînitl'de altul. Nivelul 
de dezvoltare economică, ati-pș 
de România și Polonia permite să 
fie satisfăcute într-o mai mare 
măsură, decît pînă acum, necesită
țile celor două țări.

Aprecierea actualei situații in
ternaționale — relevă ziarul po
lonez — a constituit o temă impor
tantă a convorbirilor. In Declarația 
comună, conducătorii României și 
Poloniei și-au exprimat îngrijora
rea în legătură eu înrăutățirea Si
tuației politice din lume, in urma 
accentuării politicii imperialiste de 
intensificare a cursei înarmărilor, 
de forță și dictat, de amestec în 
treburile interne, de știrbire a in
dependenței și suveranității națio
nale. menținerii stărilor de război 
în diferite părți ale lumii, deterio
rării legăturilor economice reciproc 
avantajoase, înrăutățirii situației 
economice a țărilor în curs de dez
voltare. Analiza aprofundată a si
tuației internaționale a cunrins 
practic toate problemele fundamen
tale ale relațiilor internaționale.

Ziarul „RZECZPOSPOLITA" a 
publicat, la rîndul său, textul in
tegral al Declarației comune ro
mâno-polone. precum și articolul 
„întărirea prieteniei și colaborării", 
îri care' arată că vizita dele
gației de partid și de stat, 
condusă de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintei»' Republicii' Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a con
tribuit la adîncirea și consolidarea 
în toate domeniile a. relațiilor tra
diționale și bogate româno-polone. 
în urma vizitei vor cunoaște o dez
voltare și mai mare contactele po
litice. economice, științifice și cul
turale. Va fi și mai strînsă colabo
rarea dintre P.C.R. și P.M.U.P., 
dintre parlamentele, organizațiile 
sociale, instituțiile științifice și 
culturale, dintre mijloacele de In
formare în masă.

Asupra actualelor relații dintre 
România și Polonia o influentă 
fundamentală au avut transformă
rile socialiste din țările noastre, 
care au făcut ca astăzi să ne lege 
comunitatea de țeluri.

Un element important al vizitei 
a fost semnarea programului de 
colaborare economică pe termen 
lung, apreciază apoi ziarul.

Sub titlul „O vizită fruc
tuoasă", „ZYC1E WARSZAWY" 
publică un comentariu în care sub
liniază că in timpul convorbirilor 
de. la Varșovia au fost adoptate 
hotărîri importante ce vor contri
bui la dezvoltarea colaborării din
tre România si Polonia, la conso
lidarea relațiilor frățești -care 
cele două popoare. De asemenea, 
ziarul face p trecere, ,:n revistă a 
desfășurării vizitei si'a conținutu
lui' Declarației comune româno- 
polone.

„ZOLNIERZ WOLNOSCI" a pu
blicat. la rîndul său. un comenta
riu sub titlul „Contribuție la întă
rirea colaborării".

RADIOUL SI TELEVIZIUNEA 
au reluat sîmbătă. in emisiunile 
lor, fragmente din Declarația co
mună româno-Dolonă. precum si 
rezumate ale comentariilor apărute 
în presă.

în relatările consacrate vizitei 
oficiale de prietenie în R. P. Po
lonă a delegației de partid și de 
stat, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, AGENȚIA T.A.S.S. a 
informat că în cadrul convorbirilor 
oficiale au fost examinate proble
me privind colaborarea polono- 

. română. Referindu-se la sublinie- 
K—. .. ' '_______ ____________  

rile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. agenția relevă că parti
dul și statul nostru acordă o aten
ție deosebită întăririi colaborării și 
conlucrării cu țările socialiste. în 
primul rind cu vecinii noștri, în
deosebi cu Uniunea Sovietică, că 
România participă activ la colabo
rarea și cooperarea în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

în Declarația comună sint expri
mate satisfacția în legătură cu re
zultatele convorbirilor româho-po- 
lone la nivel înalt și convingerea 
că vizita delegației de partid și de 
stat a tării noastre la Varșovia va 
Contribui la extinderea și consoli
darea colaborării multilaterale din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă, 
spre binele' celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii pe pla
neta noastră, arată agenția T.A.S.S.

Părțile — subliniază agenția — 
consideră că inițiativele statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia constituie o bază trainică 
pentru rezolvarea problemelor men
ținerii păcii și dezarmării și a altor 
probleme internaționale majore.

•De asemenea.' ziarul „PRAVDA" 
a informat despre vizita oficială de 
prietenie in R. P. Polonă a dele
gației de partid și de stat conduse 
de tovarășul Nico-lae Ceaușescu.

AGENȚIA IUGOSLAVA TAN- 
XUG a arătat că în timpul con
vorbirilor conducătorului partidului 
și statului nostru cu conducătorii 
polonezi o atenție deosebită a fost 
acordată promovării relațiilor eco- 

Ample relatări și comentarii ale presei 
internaționale consacrate recentelor dialoguri 
la nivel inalt româno-polon și romăno-sovietic

noțnice bilaterale, ilustrînd cu cifre 
semnificative sporirea schimburilor 
comerciale., în continuare, agenția 
a subliniat că Polonia urmărește cu 
atenție și simpatie eforturile Româ
niei , vizînd crearea unei zone denu- 
clear.lzate în Balcani și. dezvoltarea 
relațiilor ei cu țările lumii a treia. 
Sint citate aprecieri ale presei po
loneze potrivit cărora Polonia .și 
România contribuie, prin diversifi
carea cooperării lor. la întărirea 
unității țărilor socialiste, în actuala 
situație internațională intensifi
carea cooperării polono-române do- 
bindind o. și mai mare imoortanță.

PRESA CEHOSLOVACA, infor- 
mînd pe larg despre vizită, subli
niază că discuțiile la nivel înalt 
româno-polone s-au. referit la dez
voltarea relațiilor bilaterale, la co
laborarea economică, precum și la 
situația internațională., în cadrul 
convorbirilor a fost exprimată con
vingerea că apropiata reuniune la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. va contribui la realizarea 
sarcinilor dezvoltării economice a 
tuturor țărilor membre.

„NEUES DEUTSCHLAND". in
formează despre încheierea con
vorbirilor româno-polone la nivel 
înalt de la Varșovia. România și 
Polonia, arată ziarul. sint de părere 
că oprirea imediata a cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmarea 
reală și la asigurarea păcii sînt 
cele mai importante probleme 
actuale. . opinie exprimată în 
cursul convorbirilor, dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Wojciech Jaruzelski.

Conducători! României și Polo
niei și-âu exprimat îngrijorarea în 
legătură cu situația internațională 
încordată și au cerut celor două 
puteri nucleare — Statele Unite și 
Uniunea Sovietică — să reia nego
cierile. se subliniază in relatarea 
AGENȚIEI CHINA NOUA. Pre
ședintele României a apreciat că 
gravitatea situației internaționale 
depășește orice altă perioadă ante
rioară de la terminarea celui de-al 
doilea război mondial, menționează 
agenția, ounind în lumină cerința 
subliniată de tovarășul Nicdlae 
Ceaușescu cu privire la necesitatea 
de a se face totul pentru reluarea 
tratativelor sovjeto-americane in 
vod°rea realizării unui acord care 
să ducă la eliminarea totală a ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
și anoi a celorlalte arme nucleare 
din Europa si din întreaga 'lume.

înaltul spirit de răspundere~pen- 
tru soarta păcii ne continent ri în 
lume al președintelui României, 
manifestat si cu acest, prilei. este 
relevat și de AGENȚIA D.P.A., 
din R.F. Germania, care mențio
nează in relatările sale că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru reluarea tratativelor sovieto- 
âmericane în vederea realizării 
unui acord care să ducă la elimi
narea totală a rachetelor cu rază 
medie de acțiune și. aooi. a celor
lalte arme nucleare din Europa si 
din întreaga lume..

Președintele Nicolae Ceaușpscu. 
serie ziarul vest^eferman ..DIE 
WELT", s-a pronunțat, la Varșovia, 
pentru reluarea tratativelor sovis- 
to-americane cu privire la rache
tele nucleare, precum si pentru 
negocieri intre statele europene 
membre ale celor două blocuri 
militare în vederea încheierii unui 
tratat de interzicere a armelor nu
cleare in Europa și în întreagă 
lume.

Agenția italiană de presă ANSA 
a evidențiat poziția exprimată 
cu prilejul vizitei de către pre
ședintele României privind ne
cesitatea participării la tratativele 
în problema rachetelor nucleare a 
statelor europene, in primul rind a, 
țărilor din Tratatul de la Varșovia 

și din N.A.T.O.. cu scopul de a se 
ajunge la un acord care să ducă la 
eliminarea armelor nucleare din 
Europa și din întreaga lume.

Sub titlul „Dezvoltarea priete
niei", ziarul „PRAVDA" a publicat 
o amplă relatare despre ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în cadrul căreia 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a prezentat o 
informare cu privire la convorbi
rile avute la Moscova cu secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al UiR.S.S.. tovarășul 
Konstantin Cernenko. în cadrul șe
dinței a fost subliniat faptul că re
zultatele vizitei. înțelegerile conve
nite și concluziile comune la care 
s-a ajuns în cursul convorbirilor 
din capitala sovietică marchează un 
moment deosebit de important în 
dezvoltarea colaborării și a coope
rării dintre cele două țări, partide 
și popoare, relevă ziarul.

Sub titlul „In interesul colaboră
rii" șl avind ca subtitlu „A 50-a 
aniversare a stabilirii relațiilor di
plomatice dintre U.R.S.S. și Româ
nia", ziarul „IZVESTIA" a publicat 
un amplu articol consacrat acestui 
eveniment important din cronica 
legăturilor prietenești dintre po
poarele român și sovietic.

România a devenit un stat în- 
dustrial-agrar cu un mare poten
tial industrial. într-o perioadă isto
rică comparativ scurtă, consemnea
ză ziarul sovietic,, care, scoate in 
evidentă faptul că tratatul încheiat 
în 1970 și Declarația româno-sovie- 

tică semnată în 1976 au deschis noi 
perspective raporturilor de priete
nie dintre cele două țări.

Lîzvestia" a relevat importanța 
deosebită pentru dezvoltarea legă
turilor dintre România și U.R.S.S. 
în toate domeniile a convorbirilor 
de la Kremlin dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Konstantin Cernenko.

în cursul convorbirilor a fost ex- 
primată hotărîreâ de a depune în 
continuare eforturi neobosite pen
tru întărirea relațiilor de alianță, 
extinderea colaborării economice și 
tehnjco-științifice multilaterale și 
reciproc avantajoase, pentru per
fecționarea formelor și metodelor 
ei. S-a reafirmat, de asemenea, nă
zuința de activizare a legăturilor 
în domeniile politic, ideologic, cul
tural și in alte domenii, menționea
ză ziarul.

„Marcind cea de-a 50-a aniver
sare a stabilirii relațiilor diploma
tice dintre Uniunea Sovietică și 
România, oamenii sovietici constată 
cu satisfacție că rodnica colaborare 
dintre cele două țări contribuie la 
adîncirea și lărgirea legăturilor de 
prietenie ale statelor socialiste, răs
punde intereselor păcii și înțele
gerii reciproce pe continentul euro
pean", a arătat „Izvestia", in în
cheiere.

Revista sovietică „NOVOE VRE
MEA", sub titlul „Spre binele re
ciproc", se referă, la rindul său. la 
aniversarea a 50 de ani de la stabi
lirea de relații diplomatice între 
Uniunea Sovietică și România. Ana- 
lizînd cadrul, istoric în care au fost 
stabilite relațiile diplomatice dintre 
cele doua țâri, revista subliniază 
că, în anii care au trecut de la în
făptuirea în România a actului is
toric de la 23 August 1944, relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia s-au transformat radical, o im
portanță deosebită avind Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din iunie 1970 și Declara
ția privind dezvoltarea continuă a 
colaborării și prieteniei frățești 
dintre Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice și Partidul Comu
nist Român, dintre Uniunea So
vietică și România, adoptată in 
noiembrie 1976.

Rolul organizatoric și călăuzitor 
în întărirea și dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor sovieto-române 
revine Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și Partidului Comu
nist Român. Intîlnirile la nivel 
înalt, în cadrul cărora sînt exami
nate problemele principale ale co
laborării, se stabilesc perspectivele 
dezvoltării ei, au devenit, de mul
tă vreme, o practică obișnuită.

Nu demult, subliniază in conti
nuare revista, la 4 iunie, la Mosco
va au avut loc convorbiri intre 
K. U. Cernenko și Nicolae 
Ceaușescu. în cursul convorbirilor 
s-a reafirmat hotărîreâ reciprocă 
de a întări și pe mai departe re
lațiile dintre Uniunea Sovietică și 
România socialistă, de a extinde 
colaborarea in domeniile politie, 
economic, al apărării, culturii și în 
alte domenii, atît pe bază bilate
rală, cît și in cadrul Tratatului de 
la Varșovia și in C.A.E.R. Conducă
torii celor două partide și state 
frățești au ajuns la un acord de 
principiu cu privire la acțiunile in 
această direcție. Ei s-au pronunțat 
pentru sporirea eficienței legături
lor dintre P.C.U.S. șl P.C.R., inclu
siv pentru colaborarea, ideologică și 
schimbul sistematic de experiență 
în construirea socialismului și co
munismului, pentru o mai strînsă 
coordonare a planurilor economi
ilor naționale ale U.R.S.S. și Repu
blicii Socialiste România, pentru 
dezvoltarea pe toate căile a specia
lizării și cooperării în. producție, 
pentru creșterea schimburilor de 

mărfuri pe o bază reciproc avan
tajoasă.

Apreciind noua întîlnire sovieto- 
română la nivel înalt, revista so
vietică subliniază că importanța ei 
depășește cadrul relațiilor reciproce. 
„Novoe Vremia" arată că partici- 
panții la întîlnire au confirmat ac
tualitatea programului larg de ac
țiune în vederea consolidării păcii 
și preintîmpinării războiului nu
clear, prezentat de statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
în Declarația politică de la Praga 
din 5 ianuarie 1983, în Declarația 
comună de la Moscova din 28 iu
nie 1983 și în alte documente comu
ne ale statelor socialiste. O impor
tanță principială o au și alte po
ziții convenite ale U.R.S.S. și Re
publicii Socialiste România in 
problemele politicii internaționale.

Apreciind rezultatele convorbi
rilor — relevă revista — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat : „în 
cadrul convorbirilor am ajuns la 
concluzii comune privind ridicarea 
la un nivel și mai înalt a colabo
rării româno-sovietice — pe plan 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și in alte domenii..." 
și a subliniat : „înțelegerile stabi
lite se vor înscrie ca un nou mo
ment de o însemnătate deosebită 
in întărirea prieteniei și colabo
rării româno-sovietice".

Ziarul „NEPSZABADSAG" a 
prezentat pe larg convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Konstantin Cernenko, subliniind 
hotărîreâ exprimată de cei doi con
ducători -de partid și de stat de a 
depune noi eforturi pentru dez
voltarea colaborării pe baze reci
proc avantajoase, pentru lărgirea 
formelor colaborării economice in 
domeniile științei și tehnicii, învă- 
țămîntului și culturii, precum și 
in alte domenii de interes reci
proc. Ziarul a relevat, de aseme
nea, faptul că România și Uniu
nea Sovietică acordă o mare în
semnătate apropiatei consfătuiri 
economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Referindu-se la problematica in
ternațională examinată în cursul 
convorbirilor, ziarul a subliniat că 
participanta și-au exprimat îngri
jorarea in legătură cu agravarea 
situației in Europa și in lume. Co
tidianul pune în evidentă aprecie
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind posibilitățile dezvoltării in 
continuare a relațiilor român 3- 
șovietice, de amplificare a colabo
rării in. cadrul C.A.E.R., de conlu
crare cu celelalte țări membre 
ale Tratatului de la Varșovia.

Ziarul „UNEN", care apare la 
Ulan Bator, referindu-se pe larg 
la conținutul convorbirilor ro
mâno-sovietice, a evidențiat do
rința, exprimată cu acest prilej, de 
a extinde și adinei relațiile dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre România 
și U.R.S.S., de a dezvolta și mai 
puternic colaborarea în diferite 
domenii de interes reciproc.

PRESA, TELEVIZIUNEA DIN 
R.S, VIETNAM au transmis rela
tări și imagini, cu privire la vizita 
de lucru efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică, convorbirile avute eu to
varășul Konstantin Cernenko și 
pozițiile exprimate în acest cadru.

PRESA, RADIOUL ȘI TELEVI
ZIUNEA DIN CUBA au reflectat pe 
ample spații vizata de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Moscova, prezentînd principalele 
momente ale desfășurării ei, difu- 
zind ample extrase din toasturile 
rostite, precum și din comunica
tul dat publicității.

.Cotidianul italian „IL POPOLO", 
informînd pe larg despre vizita de 
lucru la Moscova a .președintelui 
Nicolae Ceaușescu, s-a referit la 
agenda convorbirilor dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, 
consacrate dezvoltării colaborării și 
cooperării dintre țările, partidele 
și popoarele noastre. La rindul 
său, „CORRIERE DELLA SERA" 
a reluat pe larg aprecierile făcu
te de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Konstantin Cernenko, consacra
te în special situației politice in
ternaționale. Referindu-se la con
vorbirile de la Moscova, ziarul 
„L’UNITA" a arătat că in cadrul 
acestora a fost reafirmată hotări- 
rea celor două țări de a-și inten
sifica colaborarea în diverse do
menii. în încheiere, „L’Unitâ" a 
consemnat faptul că președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost înmî- 
nat Ordinul „Revoluția din Octom
brie".

Cotidienele „THE TIMES". „THE 
GUARDIAN", „THE DAILY TELE
GRAPH", „MORNING STAR". din 
Marea Britanie, au relevat, in cores
pondențele lor, semnificația vizitei 
atît pentru dezvoltarea legăturilor 
economice dintre România și 
U.R.S.S., cît și în contextul actualei 
situații internaționale, al preocu
părilor față de evoluțiile de pe con
tinentul european, îndeosebi ca ur
mare a instalării de noi rachete 
nucleare.

Evidențiind îngrijorarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu situația creată prin am
plasarea de noi rachete ale N.A.T.O. 
în Europa occidentală, prin suspen
darea negocierilor americano-so- 
vietice, AGENȚIA REUTER redă 
aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la faptul că 
trebuie să se facă totul pentru a se 
ajunge la reluarea tratativelor in 
vederea realizării unui acord care
să ducă la eliminarea totală a ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
și. apoi, a celorlalte arme nucleare
din Europa și din întreaga lume.

Cotidianul 'sirian „AL BAAS" a 
prezentat conținutul Comunicatului 
cu privire la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în -Uniunea So
vietică. arătînd că acesta lansează 
un apel Ia salvarea omenirii de
pericolul nuclear.

Restringerea activităților 
militare - mijloc esențial 
de creștere a încrederii

intre state
Lucrările reuniunii 
de la Stockholm

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Lucrările Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere si secu
ritate și pentru dezarmare în Euro
pa se desfășoară in ultimele zile pe 
două planuri. în ședințele plenare 
a continuat, intr-un mod mai activ, 
schimbul de păreri asupra propune
rilor aflate in atenția conferinței, 
printre care cele ale Românîei. Si
multan, in contacte și convorbiri 
neoficiale se caută o formulă gene- 
ral-acceptabilă pentru organizarea 
negocierilor și începerea procesului 
de formulare a măsurilor ee urmea
ză ă fi adoptate pentru întărirea în
crederii și. securității în Europa.

Din dezbateri se desprinde un 
element semnificativ — interesul 
crescînd față de propunerile^vizînd 
limitarea și reducerea activităților 
militare pe continentul european, ca 
un mijloc esențial de creștere a în
crederii între state și de diminuare 
a pericolului de conflict. Asemenea 
propuneri ocupă, după cum se știe, 
un loc de frunte în documentul pre
zentat de România incă de la în
ceputul conferinței. în opinia șefu
lui delegației Iugoslaviei, măsurile 
care au ca obiectiv restrîngerea ac
tivităților militare trebuie să devi
nă o componentă necesară a orică
rui sistem credibil de întărire a în
crederii și securității. O reducere a 
forțelor arfnate și arsenalelor mili
tare amplasate de-a lungul frontie
relor cu acele state care, prin capa
citatea lor militară, nu reprezintă o 
amenințare pentru alte state — a 
subliniat el — ar constitui într-a- 
devăr o contribuție substanțială la 
consolidarea încrederii și securității 
în Europa. După părerea șefului de
legației Suediei, măsurile de restrîn- 
gere a activităților militare, al că
ror principal scop este diminuarea 
pericolului unui atac prin surprinde
re, vor juca un rol major în vii
toarele negocieri de la Stockholm.

Propunerile și activitatea Româ
niei la Conferința de la Stockholm 
fac, in continuare, obiectul unor a- 
precieri pozitive din partea delega
țiilor altor state. Șeful delegației 
Turciei ’a exprimat părerea că do
cumentul propus de țara noastră re
prezintă o contribuție utilă la acti
vitatea conferinței. O opinie simi
lară a exprimat și reprezentantul 
Iugoslaviei, care a subliniat că docu
mentul românesc — prin orientarea 
sa fundamentală și prin substanța 
multora din măsurile propuse — 
abordează sarcinile conferinței în 
mod echilibrat. Șeful delegației Gre
ciei a scos în evidență ca un element 
important punctul de vedere al țării 
noastre potrivit căruia toate proou- 
nerile prezentate la conferință tre
buie să fie examinate și că a sosit 
momentul să se treacă la o nouă 
fază, mai activă și fructuoasă, a lu
crărilor reuniunii.

Necesitatea reducerii 
dobînzilor înalte 

relevată la reuniunea econo
mică la nivel înalt de la 

londra
LONDRA 9 (Agerpres). — Sîmbă- 

tă s-au încheiat la Londra lucrările 
reuniunii economice la nivel înalt 
a principalelor șapte țări occidenta
le industrializate — S.U.A., Marea 
Britanie, Franța. R. F. Germania, 
Italia, Canada și Japonia. Partici- 
panții au adoptat declarații in pro
bleme economice, asupra relațiilor 
Est-Vest, situației din zona Golfu
lui, precum și in alte domenii.

Declarația în probleme economice 
trece in revistă problemele abor
date timp de două zile de repre
zentanții celor șapte state, care au 
fost nevoiți să admită că strategia 
utilizată pină acum pentru redre
sarea economică este . influențată 
negativ de ratele ridicate ale do- 
binzilor, de natură să exacerbeze și 
dificultățile țărilor in curs de dez
voltare, Este recunoscută necesita
tea de a se aplica politici care să 
implice reducerea ratelor dobînzi
lor și de a se ține seama de im
pactul politicii țărilor occidentale 
asupra celor ale altor state.

Agențiile de presa 
? -• pe scurt

SESIUNEA CONSILIULUI GUVERNATORILOR AL AGENȚIEI INTERNA
ȚIONALE PENTRU ENERGIE ATOMICĂ (A.I.E.A.), în cadrul căreia au fost 
analizate probleme legate de activitatea organizației, și-a încheiat lucră
rile, la Viena. in cadrul dezbaterilor s-a subliniat preocuparea A.I.E.A. 
față de diseminarea armelor nucleare, evidențiindu-se necesitatea pregă
tirii temeinice a celei de-a lll-a conferințe pe marginea Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, preconizată să se desfășoare in 1985, 
la Geneva. Consiliul a adoptat o hotărire vizînd extinderea cooperării 
internaționale pentru folosirea energiei atomice in scopuri pașnice.

sărbătoarea națională a portugaliei

VyuplpYitpi Snip
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Portugaliei, vă adresez calde felici
tări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
pentru poporul portughez.

Exprim convingerea că relațiile de tradițională prietenie și cooperare 
dintre țările noastre se vor amplifica și dezvolta continuu, în interesul 
reciproc, al politicii de destindere, colaborare și pace în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul portughez a- 
niversează astăzi crea
rea statului național.

De-a lungul existen
tei sale statale de pes
te opt secole, Portu
galia a cunoscut o 
evoluție complexă, pe
rioadele de înflorire 
alternind cu cele de 
declin. Țara a devenit 
republică la sfîrșitul' 
primului deceniu al 
acestui secol, dar, în 
urma unei lovituri mi
litare, regimul parla
mentar a fost răstur
nat în 1926, ceea ce a 
înlesnit instaurarea, 
în 1932, a unei dicta
turi de tip fascist, 
care a supus poporul 
portughez, vreme de 
aproape cinci decenii, 
unui regim de te
roare.

Acelui regim anti
popular i s-a pus ca
păt prin acțiunea re
voluționară de la 25 
aprilie 1974, înfăptuită 
de militari patrioți, 
sprijiniți de masele 
populare, ceea ce a
deschis calea spre
făurirea unei vieți li- 
bere și democratice, 
determinind, în același 
timp, sfirșitul celui
mai vechi imperiu 
colonial.

După „revoluția ga
roafelor", cum a fost 
numită insurecția de 
acum zece -ani. Portu
galia a cunoscut un 
proces Ve transfor
mări înnoitoare de or
din . politic, economic 
și social, nelipsit însă 
de evoluții sinuoase și 
elemente contradicto
rii, desfășurat într-o 

"permanentă înfrunta
re cu forțele conser
vatoare, cu repetatele 
încercări ale acestora 
de a-și redobindi ve
chile poziții și privi
legii.

Alături de schimbă
rile pe plan intern. 
Portugalia a promovat 
in acești ani- o politică 
de lărgire a legături
lor ' cu toate țările, 
indiferent de orîndui- 
rea lor social-politică.

Poporul român, a- 
propiat ■ de poporul 
portughez prin origi
nea latină comună, 
prin afinități de limbă 
și cultură, a salutat cu 
simpatie răsturnarea 
regimului fascist din 
Portugalia, și-a expri
mat solidaritatea de
plină cu lupta forțelor 
progresiste din aceas
tă tară pentru înfăp
tuirea de transformări

Încheierea vizitei delegației de partid și de stat
a R. P. D. Coreene în R. P. U

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
Delegația de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, și-a încheiat sîmbă- 
tă vizita oficială de prietenie în
treprinsă în R.P. Ungară — infor

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LlBAw
BEIRUT 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
și premierul guvernului libanez de 
uniune națională, Rashid Karame, 
au avut, sîmbătă. în apropiere de 
Beirut. o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, care întreprinde o serie de 
vizite în mai multe state din .Orien
tul Mijlociu, inforniează agențiile 
internaționale de presă.

După întrevedere — transmite 
U.P.I. — premierul Karame a re
afirmat necesitatea retragerii nein-

„Beirutul poartă stigmatul războiului'* 1

CONVORBIRI. Cea' de-a dbua
I rundă a convorbirilor desfășurate 

la Beijing între Hu Yaobang, secre- 
' tar general al C.C. al P.C. Chinez, 
. și Gerardo Iglesias, secretarul ge

neral al P.C. din Spania, a prile- 
I juit un schimb de păreri asupra re

lațiilor dintre cele două partide i— 
| relatează agenția China Nouă. Hu 

Yaobang i-a prezentat oaspetelui 
situația politică internă din China, 

■ cu accent pe construcția de partid, 
și s-a referit la politica externă a 

I R.P. Chineze. S-au subliniat iden
titatea de păreri a celor două parti- 

Ida in multe probleme internațio
nale majore, precum și faptul că 
relațiile dintre ele se bazează pe 

| respectul reciproc, independență și 
neamestec in treburile interne.

REUNIUNEA GRUPULUI DE LA 
CONTADORA. Reuniți la Ciudad

I de Panama pentru a-și continua 
eforturile consacrate realizării pă- 

Icii în America Centrală, miniștrii 
relațiilor externe din țările Grupu
lui de la Contadora au ajuns la 

I concluzie că negocierile purtate 
pmă in prezent permit trecerea la 
etapa redactării documentului final 
— Tratatul general de pace in re- 

I giune. Reprezentanții Columbiei.

O relatare a agenției „France Presse"
Agenția France Presse prezintă, 

intr-o relatare transmisă din Beirut, 
situația actuală a capitalei liba
neze :

Capitala Libanului poartă stig
matul războiului la fiecare colț de 
stradă. In inima orașului — la linia 
de demarcație dintre sectoarele de 
vest și est — ca și in împre
jurimi, aproape totul este distrus. 
Mai grav este insă pericolul pre
lungirii. acestui război.

In cartierele capitalei, din est 
sau din vest, viața iși continuă, fi
rește, cursul. Dar totul are mai cu-

Mexicului, Republicii Panama și 
Venezuelei vor prezenta propuneri
le avansate in acest sens șefilor de 
stat și de guvern din Costa RiCa, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala 
și Salvador, pentru' a se începe ela
borarea efectivă a textului Trata
tului general de pace.

VIZITA ÎN DANEMARCA. Con
vorbirile desfășurate la Copenhaga 
între primul ministru al Danemar
cei, Poul Schlueter, și premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, aflat în vizită oficială 
in capitala daneză, s-au concentrat 
asupra relațiilor bilaterale și a 
problemelor internaționale de inte
res reciproc — relatează agenția 
China Nouă. A fost subliniată, cu 
acest prilej, utilitatea contactelor 
și a schimburilor de vizite dintre 
conducătorii celor două țări, expri- 
mindu-se dorința comună de a dez
volta cooperarea economică și teh- 
nico-științifică dintre Danemarca și 
China. Interlocutorii au fost, de 
asemenea, de acord asupra unei 
serii de probleme internaționale 
discutate. Premierul danez a accep
tat invitația de a face o vizită în 
China.

democratice, potrivit 
aspirațiilor poporului 
portughez spre dezvol
tarea pe calea pro
gresului economic și 
social.

Spre satisfacția re
ciprocă, raporturile ro- 
mâno-portugheze au 
cunoscut în acești ani 
o puternică amplifica
re și diversificare pe 
toate planurile. Acest 
curs a fost puternic 
stimulat de întilnirile 
la cel mai înalt nivel, 
de acordurile și înțe
legerile stabilite între 
președinții celor două 
țări cu prilejul vizite- - 
lor și convorbirilor de 
la București și Lisa
bona, de extinderea 
dialogurilor româno- 
portugheze, care au 
creat un cadru favo
rabil amplificării pe 
multiple planuri a ra
porturilor- reciproc a- 
vantajoase.

Sărbătoarea națio
nală a Portugaliei 
prilejuiește poporului 
nostru reafirmarea 
sentimentelor de prie
tenie față de poporul 
portughez, căruia ii 
adresează urări de 
succes in dezvoltarea 
democratică a țării, de 
prosperitate și pace.

mează agenția M.T. 
avut convorbiri cu 
partid și de stat a B 
lare Ungare, in fr 
Kâdăr, prim-secret 
Partidului Muncitore 
gar, in probleme a 
laterale și ale actui 
ționale.

tîrziâte a trupelor israeliene din su
dul Libanului și a lansat un apel 
comunității internaționale. Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. să sus
țină eforturile depuse în acest sens.

Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă informează că. 
după incidentele violente înregistra
te în cursul nopții, sîmbătă a inter
venit o oarecare acalmie. în loca
litatea Saida, din sudul țării, s-au 
produs mai multe explozii, în con
textul unor raiduri întreprinse de 
forțele israeliene de ocupație, 
transmite agenția U.P.I.

rind aerul intenției de a supravi - 
țui decit acela de a trăi. Ferestre
le sparte ale locuințelor sint aco
perite cu folii de plastic, șoselele 
sint de cele mai multe ori desfun
date. In zonele mai grav afectate, 
săracii trăiesc intre ruine.

Cei mal afectați sint locuitorii 
care au cunoscut Libanul înaintea 
războiului. Cei care au trăit in ar
monie cu vecinii lor, fără a ști, sau 
fără a dori să știe, că erau suniți, 
Știți, creștini sau evrei. Toți aceș
tia refuză mentalitatea de ghetou...

(Agerpres)

GUVERNUL ARGENTINIAN și 
un număr de 16 partide din opo
ziție au ratificat „Pactul de uniu
ne naționali", avind drept scop in- I 
tărirea sistemului democratic și 
stabilirea obiectivelor in materie 
de reconstrucție economică și de I 
politică socială.

COMITETUL PENTRU PROBLE- . 
ME AGRICOLE al Acordului Ge- | 
neral pentru Tarife și Comerț I 
(G.A.T.T.), întrunit la Geneva, a 
aprobat un proiect de raport care I 
recomandă reforme majore in co- ] 
merțul cu produse agricole. Docu- * 
mental se pronunță pentru nego- , 
cieri globale in vederea realizării I 
unei mai mari liberalizări in co- | 
merțul cu produse agricole. Proiec
tul urmează să fie prezentat reu- I 
niunii anuale a țărilor membre ale I 
G.A.T.T.. care va avea loc în luna 
noiembrie. j

O MARE MANIFESTAȚIE ÎM- ' 
POTRIVA ACTIVITĂȚII ORGA- , 
NIZAJIILOR NEOFASCISTE DIN 
R.F. GERMANIA a avut loc la | 
Hamburg. Coloanele de manifes- 
tanți — intre care se aflau sute de I 
partlcipanți la mișcarea de rezis
tență împotriva nazismului — pur- 
tau lozinci pe care se putea citi : •
„Să se pună capăt toleranței față 
de neonaziști I"; „Să fie interzisă I 
activitatea adepților lui Hitler !".
La încheierea manifestației a avut | 
loc un miting, in cadrul căruia vor- | 
bitorll au cerut autorităților să in
terzică adunările și organizațiile | 
neofasciste din R.F. Germania.

AMÎNAREA LANSĂRII NAVEI , 
„DISCOVERY". Lansarea navetei j 
spațiale americane „Discovery", în | 
primul său zbor orbital, a fost din 
nou amânată și nu va avea loc ina- I 
inte de 25 iunie, s-a anunțat la j 
Washington. Se precizează că ami- ’ 
narea lansării a fost determinată i 
de constatarea unei defecțiuni, la 
unul din cele trei motoare prind- ’ 
pale, care urmează să fie înlocuit.
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