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/ntr-e atmosfera cordială, de stimă și încredere reciprocă, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A CĂPITANULUI THOMAS SANKARA
președintele Consiliului Național al Revoluției din Republica Volta Superioară, șef al statului

încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceausescu și președintele Thomas Sankara

Istoricul eveniment de la 23 August
- act revoluționar cu profunde 

implicații internaționale

In stațiunea Neptun s-au încheiat, 
joi după-amiază, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și căpitan Thomas Sankara, 
președintele Consiliului Național al 
Revoluției, șeful statului Volta Supe
rioară.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, celelalte persoane ofi
ciale române participante la convor
biri.

Au participat, de asemenea, 
Daouda Traore, membru al Consiliu
lui Național al Revoluției, Hama 
Arba Diallo, ministrul afacerilor ex
terne, Diagbougou Diagnoagou, 
membru al Consiliului Național al 
Revoluției, ceilalți membri ai delega
ției volteze.

Schimbul de păreri in probleme in
ternaționale a evidențiat preocuparea 
celor două țări față de încordarea 
fără precedent la care s-a ajuns in 
viața internațională, ca urrfare a in
tensificării cursei înarmărilor, indeo- 
sebi a înarmărilor nucleare, a adin- 

cirii continue a decalajelor dintre ță
rile bogate și cele sărace, a perpetuă
rii și agravării stărilor conflictuale 
din diferite regiuni ale globului. Cei 
doi președinți au subliniat că in 
aceste condiții deosebit de grave se 
impune să se facă totul pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor 
spre catastrofă și război, pentru re
luarea și consolidarea politicii de 
destindere, pentru respectarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor.

S-a subliniat că în condițiile inten
sificării înarmărilor nucleare, ale 
primejdiei unui război atomo-nu- 
clear, este necesar astăzi, mai mult 
ca oricind, ca popoarele, toate forțele 
democratice, progresiste, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni să acționeze 
unite pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, in 
primul rînd la dezarmare nu
cleară. pentru asigurarea și cdnso- 
lidarea păcii în întreaga lume. 
S-a arătat că o situație deosebit 
de gravă continuă să se mențină în 
Europa și s-a relevat in acest sens 
necesitatea ca Statele Unite ale 

Americii să oprească amplasarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune, iar Uniunea Sovietică să 
oprească realizarea contramăsurilor 
nucleare, ă reluării tratativelor so- 
vieto-americane in vederea ajungerii 
la un acord care să ducă la elimi
narea rachetelor și, in perspectivă, a 
oricăror arme nucleare de pe con
tinent.

în timpul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată situației 
din Africa, evidențiindu-se impor
tanța întăririi unității și solidarității 
popoarelor de pe acest continent, in 
vederea asigurării progresului lor 
economico-social, a întăririi inde
pendenței naționale. A fost relevat 
rolul important ce revine Organiza
ției Unității Africane in rezolvarea 
pe cale politică, prin negocieri, a tu
turor diferendelor existente in aceas
tă parte a lumii, in amplificarea co
laborării și înțelegerii in folosul dez
voltării libere, independente a țări
lor de pe acest continent.

A fost exprimată solidaritatea mi
litantă a României și a Voltei Supe
rioare cu lupta dreaptă a Namibiei 

pentru asigurarea dreptului Ia inde
pendentă a acesteia, in baza rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U., in vederea edificării unei 
țări unite, sub conducerea S.W.A.P.O., 
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian, pentru abolirea 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială din Africa de Sud.

Cei doi președinți au subliniat gra
vele dificultăți cu care sint confrun
tate țările în curs de dezvoltare, ca 
urmare a crizei economice mondiale, 
a politicii dobinzilor excesiv de 
înalte și a datoriilor externe împovă
rătoare, a adincirii decalajelor dintre 
țările sărace și cele bogate, relevînd 
necesitatea de a se acționa pentru 
eliminarea vechilor raporturi de do
minație, exploatare și inechitate și 
instaurarea unor noi principii de re
lații economice pe arena mondială, 
bazate pe egalitate și echitate. în 
același timp, s-a arătat că in 
prezent este de o deosebită im
portanță să se acționeze unit pentru 
stabilirea unei strategii comune in
(Continuare în pag. a V-a)

In multimilenara noastră istorie 
sint nenumărate faptele, evenimen
tele care, înscriindu-se în cronica 
trecutului național drept momente 
definitorii pentru evoluția noastră, 
au avut totodată multiple implicații 
în desfășurările social-politice ori 
militare din sud-estul european, pre
cum și la scară continentală. Aseme
nea momente stau mărturie, prin 
vreme, forței de creație a poporului 
român, capacității sale de a-și îm
plini menirea istorică.

Privind retrospectiv asemenea mo
mente, de la eroica încleștare a ge- 
ților celor viteji și drepți cu perșii lui 
Darius al lui 'Histaspe și pină in con
temporaneitatea imediată, ni se re
levă cu putere faptul că la temelia 
tuturor acestor fapte au stat idealuri 
și aspirații, speranțe și năzuințe 
aflate sub semnul unor înalte prin
cipii politice și morale, corespunză
toare sensului devenirii istorice, pro
gresului social-economic : dragostea 
pentru glia străbună, atașamentul 
față de limba, datinile și tradițiile 
neamului, setea de dreptate și liber
tate socială, voința de a-și orîndui 
viața conform justelor lui interese, 
de a fi singur stăpin în vatra stră
moșească. Asemenea evenimente au 
arătat lumii ce nebănuite energii clo
cotesc în rindul unui popor hotărît 
să biruie in dreapta sa luptă, care 
acționează unit ca un singur om, 
care înțelege să nu precupețească 
nici un efort și nici o jertfă pentru 
a-și atinge idealurile sociale și națio
nale. între aceste evenimente de re
lief ale istoriei românești, cu ample 
și profunde consecințe internaționa
le se numără — deținînd un loc dis
tinctiv, de marcantă pregnanță — 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă, de la a cărei declanșare, la 23 Au
gust 1944, se împlinesc patru decenii.

Istorica victorie de la 23 August 
1944 a însemnat într-adevăr o piatră 
de hotar in istoria țării noastre. Act 
de voință energică al întregii națiuni, 
înfăptuit sub conducerea gloriosului 
nostru partid comunist, care a asi
gurat unirea pe platforma politică 
unică a marilor imperative ale mo
mentului a tuturor forțelor patriotice 
progresiste, a. tuturor celor care urau 
pe cotropitori și doreau fierbinte li
bertatea țării, revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă a constituit un mo
ment decisiv in istoria contemporană 
a pâtriei, deschizînd epoca unor 
structurale prefaceri revoluționare. 
Concomitent cu însemnătatea sa car
dinală pentru istoria națională, revo

In județul Ialomița s-a încheiat 

recoltarea griului
Oamenii muncii din agricultura 

județului Ialomița au încheiat re
coltarea griului de pe cele 71 572 
hectare cultivate.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, de comitetul județean de 
partid, separată: Urmind in mod 
neabătut prețioasele dumneavoas
tră orientări și îndemnuri adresa
te lucrătorilor ogoarelor cu privire 
la executarea lucrărilor agricole in 
perioadele optime și de calitate su
perioară, eforturile noastre sint în
dreptate spre eliberarea suprafe
țelor recoltate și insămintarea 
culturilor duble, pe care le-am 
realizat pină în prezent în propor
ție de 93 la sută și sintem hotăriți 
ca în următoarele două zile să fi
nalizăm insămințările pe toată su
prafața prevăzută. Totodată, acțio
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Înfăptuiri în anii socialismului

Drum într-o lume a eroismului legendar

luția română declanșată la 23 August 
1944 a avut o însemnătate internațio
nală deosebită, reprezentînd unul 
dintre momentele hotăritoare ale în
cheierii mai grabnice a celui de-al 
doilea război mondial, grăbind în
frângerea fascismului. Opțiunea is
torică românească a contribuit la 
afirmarea și mai puternică a fron
tului luptei antifasciste și antiimpe- 
rialiste, căruia i-a adăugat milioa
nele de inimi și brațe ale poporu
lui nostru. încununind astfel cu stră
lucire mișcarea de rezistență an- 
tihitleristă desfășurată de el pină 
atunci. Mărturie a spiritului de 
jertfă al poporului român, revo-
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luția română declanșată în urmă 
cu patru decenii reprezintă, așadar, 
o elocventă expresie a solidarității 
internaționale manifestată de poporul 
nostru cu cauza popoarelor iubitoare 
de pace și democrație, a zdrobirii ce
lui mai aprig și feroce dușman al li
bertății popoarelor — fascismul. 
Toate acestea explică largul răsunet 
al revoluției române în opinia publi
că internațională, aprecierea ei ca un 
moment cardinal al celui de-al doi
lea război mondial.

Amplitudinea, însemnătatea inter
națională a glorioasei revoluții ro
mânești decurg, firesc, din profun
dele mutații pe care le-a determinat 
in raportul de forțe ale puterilor be
ligerante, in situația strategică a 
taberelor aflate în conflict. Declan
șată intr-un moment în care, așa 
cum s-a subliniat la Conferința păcii 
de la Paris, „nu erau evidente per
spectivele desfășurării evenimente
lor militare și... soarta Germaniei 
era departe de a fi clarificată", re
voluția română a adus, prin triumful 
său, o adincă înrăutățire a situației 
strategice a trupelor germane intr-o 
zonă considerată de Reichul nazist de 
importanță vitală pentru el. a dat o 
grea lovitură mașinii de război hi- 
tleriste. „Ieșirea României din răz
boiul antisovietic și alăturarea sa

năm cu înalt simț de răspundere 
pentru pregătirea campaniei de 
toamnă, executarea arăturilor de 
vară și asigurarea întregului com
plex de măsuri tehnico-organizato- 
rice pentru a pune baze temeinice 
obținerii. unor producții sporitb in 
anul viitor.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. urmind neabătut pilduitorul 
dumneavoastră, exemplu de muncă 
și viață revoluționară, vom munci 
cu abnegație, dăruire și răspundere 
comunistă pentru a întîmpina cele 
două mari evenimente — a 40-a 
aniversare a glorioasei noastre re
voluții și cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului — cu noi și 
remarcabile fapte de muncă, răs- 
punzind astfel grijii permanente 
ce o acordați agriculturii, dezvoltă
rii ei ascendente spre înfăptuirea 
noii revoluții agrare.

(Agerpres) 

Uniunii Sovietice, coaliției anti
hitleriste — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — au avut o importanță 
deosebită în desfășurarea evenimen
telor militare în Balcani, deschizînd 
calea spre zdrobirea rapidă a arma
telor hitleriste din această zonă, 
contribuind la accelerarea victoriei 
celorlalte popoare".

înainte de toate, pină la sfîrșitul 
lunii august 1944, prin grele lupte, 
armata română — avînd concursul 
cald și entuziast al întregului nostiu 
popor — a eliberat și curățit de 
unitățile hitleriste un vast spațiu 
însumind circa 150 000 kmp, repre- 
zentind aproximativ două treimi din 
teritoriul de atunci al țării. în acest 
răstimp, forțele insurecționale româ
ne au provocat hitleriștilor pierderi 
echivalînd cu efectivele a 6 divizii, 
capturînd sau distrugînd sute de 
nave fluviale și maritime, de avioa
ne, mii de tunuri, mitraliere, auto
vehicule etc.

Au fost spulberate „scenariile" pre
conizate de comandamentul nazist 
de a stabiliza frontul pe pămintul 
țării noastre, folosindu-se de posi
bilitățile naturale sau amenajările 
defensive de pe teritoriul românesc, 
în vastul spațiu eliberat de revo
luția română, forțele annate sovie
tice au avut asigurată o înaintare 
strategică rapidă, străbătind în pu
ține zile distanța de aproximativ 
600—800 de kilometri pină la fron
tierele cu Bulgaria, Iugoslavia și 
Ungaria. Astfel a putut fi străbătută 
într-un timp scurt „Poarta Focșani
lor", ale cărei importante dotări de
fensive au fost făcute inoperante 
de către revoluția română. Conco
mitent . cu împiedicarea hitleriștilor 
de a folosi posibilitățile create de 
puternicul aliniament defensiv ce 
lega, prin Focșani — Nămoloasa — 
Galați, Carpații de Dunăre, arma
tele române au păstrat deschis „ză
vorul" Carpaților meridionali. Asi- 
gurind prin luptele grele purtate în 
sudul Transilvaniei și in Banat 
un uriaș „cap de pod" ce măsura 
peste 50 000 kmp, inclusiv toate tre- 
cătorile Carpaților sudici. armata 
română a dat posibilitatea trupelor 
sovietice să străbată rapid „zăvorul 
carpatic" și să ajungă, în prima par
te a lunii septembrie, in centrul 
Transilvaniei și in Cimpia de Vest, 
de unde se va declanșa ofensiva fi
nală pentru eliberarea întregului te
ritoriu al României.

Silviu ACHIM
(Continuare în pag. a V-a)

în premieră — simulator 
pentru testarea 
catalizatorilor

Un colectiv de specialiști de la 
Institutul de cercetări produse 
auxiliare organice din Mediaș a 
realizat, prin autodotare, un simu
lator pentru testarea catalizatorilor. 
Aparatul, de concepție originală; 
care prin p'erl'ornrtărtțeic'1 sale teb- 
nico-funcționale se ridică la nive
lul celor mai perfecționate aparate 
similare existente pe plan interna
țional. are posibilitatea de a testa 
o serie de parametri chimici ai ca
talizatorilor — activitate, selectivi
tate, capacitate de oxido-reducere. 
Noul tip de simulator prezintă nu
meroase avantaje față de soluțiile 
clasice. între care scurtarea de 
peste 10 ori a timpului de cerceta
re. posibilitatea îmbinării. în ace
lași flux, a sintezei și analizei pro- 
dușilor de reacție, precum și faci
litarea aplicării sistemelor de opti
mizare matematică a rezultatelor. 
(Nicolae Brujan, corespondentul 
„Scînteii").

CEREMONIA SEMNĂRII DECLARAȚIEI COMUNE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și căpitan Thomas Sankara, pre
ședintele Consiliului Național al Re
voluției, șeful statului Volta Superi
oară, au semnat, în cadrul unei ce
remonii care a avut loc in stațiunea 

Neptun, declarația comună privind 
întărirea prieteniei și dezvoltarea co
laborării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Volta Superi
oară și Acordul-program privind dez
voltarea pe termen lung a cooperării 
economice și a schimburilor comer

ciale intre Republica Socialistă 
România și Republica Volta Superi
oară.

După semnarea documentelor, cel 
doi președinți și-au strins miinile în
delung, s-au felicitat călduros.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, alte persoane 
oficiale române.

Au fost prezenți Daouda Traore, 
Diagbougou Diagnoagou, Hama Arba 
Diallo, alte persoane oficiale volteze.

A fost un drum de vară, dar eu 
aș spune că a fost un drum al tu
turor anotimpurilor noastre, ba 
chiar și al tuturor anilor noștri și 
chiar al întregii noastre istorii de 
popor milenar, fiindcă pe acel iti
nerar eroic ni s-au înfățișat trecu
tul, prezentul și viitorul acestor 
linii pe o hartă strălucitoare in un
ghiul lor de miez și margine de 
țară : București, capitala, apoi ju
dețele Prahova, Brașov, Covasna, 
Harghita, Mureș, Cluj, Bistrița-Nă- 
săud, Satu Mare, Baia Mare și Ma
ramureș ; iar apoi, prin partea de 
apus și miazăzi : Bihor, Arad, Ti
miș, Caraș-Severin, Mehedinți, 
Dolj, Olt, Giurgiu, ajungind, iarăși, 
la locul de pornire.

A fost un drum care, din per
spectiva timpului, a luminat și mai 
puternic rolul istoric al Partidului 
Comunist Român, strălucitul strateg 
al declanșării și desfășurării victo
rioase a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din țara noastră. A 
fost un drum într-o lume a erois
mului legendar — chiar așa s-a 
și numit : „Pe drumul de glorii 
al Armatei Române în războiul 
antifascist" — si. totodată, un drum 
într-o lume a muncii de azi si a 
spiritului ei eroic. în care, plecînd 
cumva de dinlăuntrul tău. te în
torci uimit, asa cum se întîmplă 
după ce ai citit o carte bună, me
reu mai bună si pe care o soco
tiseși știută din copilărie. Senti
mentul care pe moment fusese doar 
o fulgerare de tablouri abia con
turate devine, in cele din urmă, o 
înzestrare atît de profundă. îneît 
simți nevoia să-ti refaci itinera
rul. Iată-1 măcar parțial : zona 
Bucureștiului și Valea Prahovei 
sint locuri celebre ale luptelor de 
acum patru decenii, ale luptelor 
împotriva fascismului. Ne-am oprit 
la Băneasa. apoi la Păulesti. unde 
armatele germane se cram
ponaseră conduse de un ge
neral fanatic care era hotărît 
să execute întocmai ordinele la fel 
de fanatice ale lui Hitler, voind să 
pună întregul armament in bătaie 
(nu zic și forțe umane, fiindcă sol- 
dații germani se transformaseră ei 

înșiși în arme automate !) împotri
va a tot ceea ce era românesc, deci 
să se fi distrus nu numai așezări, 
ci și oameni de orice virstâ, bărbați

EE22EZ33J
de Vasile BĂRAN

femei și copii. Apoi ne-am oprit la 
Predeal și, în aceeași zi, la Brașov, 
unde in toată zona au ars ierburile 
sub focul mitralierelor. Ne-am dus 
apoi sure Prejmer revenind spre 

Intrindul Secuiesc și spre Hărman, 
și spre Ghimbav. și spre Bod, unde 
ni s-au evocat operațiunile „Bate
riei albastre"’, formată din munci
tori imbrăcați în salopetă, membri 
ai gărzilor patriotice. Seara am 
stat de vorbă cu veteranii iar a 
doua zi am văzut din nou zona. 
Veneam ca de pe front, timpul se 
condensase — cind a trecut? — și tot 
ceea ce aveam în față era acum ta
bloul înfăptuirilor socialiste. Ciudat? 
Nu : au trecut 40 de ani ! Patruzeci 
de ani de la Revoluție. Și iată 
marea platformă industrială a Brașo-

[Confinuare în pag. a IV-a)
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-o impresionantă carte de vizită a construcției
Realități din anii trecutului, 
cînd litoralul era inaccesibil 

celor mulți
litoralul românesc 

al Mării Negre. O bo
găție neasemuită, un 
neprețuit dar al natu
rii despre care gene
rațiile din vechea 
Românie, milioane și 
milioane de oameni 
din popor, nici nu 
știau cum arată. Mulți 
au visat marea, fără 
să o poată vedea 
aievea. Dar, în timp 
ce nici măcar ță
ranii din Dobrogea, 
care trudeau la doi 
pași de țărm, nu vă
zuseră marea, pentru 
elita societății burghe
ze, pentru cei puțini 
existau cele cîteva ho
teluri luxoase la care 
se limitau „construc
țiile" litoralului -
„Rex" la Mamaia, 
„Belona" la Eforie 
Nord și cîteva vile în 
actuala stațiune Eforie 
Sud. Și, bineînțeles - 
trei cazinouri — Io

Constanța, Mamaia și 
Eforie Sud, unde bo
gății își alungau plic
tisul la jocurile de 
noroc. în rest, un țărm 
uscat, stăpînit de bă
lării și mărăcini, mlaș
tini și bălți, o pustie
tate aridă, sub orșița 
verii și biciul crivățu
lui, iarna.

Ici, colo, la Manga
lia sau la Constanța 
se mai aventura - vara 
- cite un pictor dor
nic de pitoresc. Mu
zeul național de artă 
stă mărturie prin une
le din pînzele expu
se, ce fel de „pito
resc" era acela : un 
peisaj dezolant, întin
deri triste de nisip, a 
umilă barcă de pes
car, o umbrelă sub 
care se aflau două- 
trei mese ale unei jal
nice cafenele, un pei
saj apăsător și dez
umanizat, în care vie

era doar marea. Chiar 
și Constanța, cea mai 
importantă dintre loca
litățile riverane, nu 
avea plajă... Sau, mai 
precis, avea una că
reia localnicii îi zi
ceau... „trei papuci".

Muncitorii, țăranii, 
categoriile mai nevo
iașe ale intelectualității 

nu trebuiau căutați pe 
plajă, de parcă litora
lul n-ar fi făcut parte 
din Țară.

Aceasta a fost moș
tenirea lăsată de ve
chiul regim. Litoralul 
românesc, așa cum il 
știm cu toții astăzi, 
bogat, de nerecunos
cut, este creația exclu
sivă a socialismului. O 
creație închinată omu
lui, o minunată expre
sie a grijii partidului 
și statului față de bu
năstarea și sănătatea 
poporului.

litoralului de acum 40 de ani : băile MangaliaDin „pitorescul

Stațiuni vechi

astăzi de nerecunoscut
Sub impulsul transformărilor care 

au cuprins întreg litoralul, vechile 
stațiuni au renăscut. Ce comparație 
se poate face, vorbind de Mamaia, 
între fîșia de nisip pustie, dintre 
„Rex" și „Cazinou", unde iarna 
hălăduiau lupii, și puzderia de 
blocuri ultramoderne, hotelurile de 
mare capacitate ale stațiunii de azi, 
reputată pe plan mondial ? Eforie 
Nord, unde exista o singură clădire 
mai răsărită - hotelul „Belona" cu... 
158 de locuri - a devenit un splen
did și vast oraș vilegiaturistic, cu 
frumoase hoteluri, vile, baze de tra
tament, așezăminte culturale. Eforie

Sud și-a reîmprospătat, din temelii, 
înfățișarea : vechile construcții au 
fost refăcute, conferindu-ii-se un 
grad de confort asemănător celor 
noi, apărute îndeosebi pe faleză. 
Cît privește vechea stațiune Man
galia, din aceasta... n-a mai rămas 
aproape nimic. Maghernițele și co
cioabele în care se căuta „farme
cul oriental" au fost demolate. In 
locul lor, socialismul a, ridicat 
hoteluri și sanatorii de renume pe 
plan internațional.

lată, în cifre, evoluția acestor 
stațiuni devenite de nerecunoscut :

19841944

MAMAIA 600 locuri 34 200 locuri
EFORIE NORD 158 I® 17 300 IB

EFORIE SUD 5 300 »» 12 000 »»

MANGALIA SUD 150 tt 1 500 H

UN LITORAL DE 21 DE ORI MAI ÎNCĂPĂTOR
NUMĂRUL LOCURILOR DE CAZARE PE SERIE DINAMICA INVESTIȚIILOR TURISTICE

6.200

130.000

36.800

Suita noilor stațiuni - la niveluri 
competitive pe plan mondial

Anii care au urmat Congresului 
al IX-lea al partidului ou înscris 
nume noi în geografia litoralului 
românesc. In spațiul dintre Eforie 
Sud și Ma'ngalia, pe locuri pină 
atunci pustii,- au apărut stațiuni de 
o rară frumusețe, cu nimic
prejos decît cele mai vestite din 
lume - Neptun, Jupiter, Olimp, Cap 
Aurora, Venus, Saturn — „perlele" 
noi ale litoralului, apărute strălu
citor in acești ani de mărețe îm
pliniri socialiste.

mai

Toate aceste stațiuni s-au ridicat 
din indicația și sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca o expresie grăitoare 
a preocupării partidului pentru va
lorificarea superioară a potențialu
lui turistic al litoralului, 
constante pentru continua 
tățire a calității vieții celor 
cesc. Intrarea în funcțiune
stațiuni a sporit considerabil capa- 

cazare a litoralului : 
peste 54 000 de locuri 
mai concret...

a grijii 

îmbună- 
ce mun- 
a noilor

citatea de 
concret, cu 
pe serie. Și

NEPTUN

SATURN

VENUS

că

18 000

13 000

11000

locuri

locuri

locuri

cifrele reprezintăDe reținut 
locuri pe serie. Înmulțiți aceste cifre 
cu numărul de serii care vin astăzi 
la mare din iunie pină în octom
brie, adăugați-i pe cei care vin și

JUPITER 8 500 locuri

CAP AURORA 3 000
OLIMP 1 050

locuri
locuri

Iarna, la tratament balnear, șl abia 
atunci veți avea adevărata imagi
ne contemporană a acestor sta
țiuni I

0 grădină 
pe locuri altădată aride

Așa s-ar putea intitula veșmîntul verde ce împreseară construcțiile 
de pe litoral.. Puțini dintre cei care se bucură de umbra și răcoarea 
parcurilor, de peisagistica rafinată a spațiilor dintre hoteluri știu ce efor
turi s-au depus pentru ca, printre bălării, pe nisip sau, in unele părți, 
chiar pe stîncă, adică pe locuri sterpe să crească iarbă și flori, să se 
poată planta arbori. Milioane de metri cubi de pămînt fertil s-au adus 
din alte părți, plantă cu plantă a fost stropită și îngrijită, astfel încît 
vegetația să fie viabilă. Rezultatul este deosebit : aridul peisaj de 
-~ —‘.ă_i ca o adevărată grădină.odinioară ai litoralului arată astăzi

® Suprafața parcurilor și a 
zonelor verzi amenajate a 
crescut de la 297 ha, în 1965, 
la 700 ha în prezent.

® Milioane de flori alcătu
iesc adevărate covoare natu
rale multicolore, în tot timpul 
sezonului, zeci de mii de ar
bori și arbuști sînt îngrijiți și 
ocrotiți pentru a crea zone de 
umbră în zilele toride.

© Podoaba vegetală est® 
de neconceput fără apă. Re
țelele de distribuție a apei 
potabile s-au extins de la 270 
km, în 1965, la 671 km în pre-

zent, cantitatea de apă pom
pată pe conducte într-o zi 
de vară ajungînd de la 
97 000 mc, în 1965, la 600 000 
rftc în 1984 ; lungimea rețelei 
de canalizare a crescut de la 
195 km la 647 km în același 
răstimp.

® O atenție deosebită se 
acordă protecției plajelor și 
falezelor. In continuare sînt 
alocate fonduri pentru con
struirea a 6 600 m diguri, con
solidări de maluri, amenaja
rea a încă 90 000 mp plajă.

„Florile" arhitecturii și cele ale naturii intr-o perfectă armonie, în sta
țiunea Venus, ca pretutindeni pe litoralvacanțe pentru sute de mii de oameni ai muncii

Un avanpost 
al 
arhitecturii 

românești
Cum arată litoralul astăzi ? 

„Ca o superbă tapiserie așter
nută pe malul mării, în care 
geometria edificiilor are ca fond 
verdele vegetației, totul într-o 
perfectă armonie" - ne spune 
Aurelian Marin, comandantul 
aeronavei TU-154, abia sosit din 
cețurile Amsterdamului. „De 15 
ani, de cind cutreier mările și 
oceanele lumii, am văzut sute de 
porturi celebre și am navigat 
de-a lungul tuturor țărmurilor cu 
nume de rezonanță. Litoralul 
nostru nu este cu ni,mic mai pre
jos decît ele, dimpotrivă I" — 
opinează luliu Ciolacu, coman
dantul navei „Pașcani", întors 
dintr-o călătorie in Canada. 
„Distanța dintre Constanța și 
Mangalia o cunosc metru cu 
metru. Am parcurs-o de sute de 
ori în cei 21 de ani, de cînd 
sînt mecanic de locomotivă, șl 
i-am urmărit transformările. Cred 
că nicăieri în lume nu s-a con
struit atit de sistematic. Urba
nistica modernă a cucerit, pas 
cu pas, terenurile aride" - a- 
daugă Dumitru Dima.

Ori de unde l-ai privi, de pe 
mare, din aer, de pe uscat,' li
toralul românesc incintă ochiul 
prin diversitatea de linii și cu
lori, prin integrarea rafinată a 
edificiilor în natură și, totodată, 
prin unitatea de concepție care 
leagă între ele toate stațiunile. 
Este meritul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acela de a fi orien
tat activitatea constructorilor 
conform unui plan bine gîndit, 
cuprinzător, prin care fiecărei 
stațiuni - veche sau nouă - i 
s-a conferit o personalitate dis
tinctă, un specific arhitectural

Diversitatea de forme, culori 
și linii se supune cerințelor unei 
armonii perfecte. O caracteristi
că proprie construcțiilor de pe 
litoralul nostru este tocmai a- 
ceea că nu s-a clădit disparat, 
în perioade de timp îndelunga
te sau conform unor gusturi și 
mijloace diferite - așa cum 
s-au petrecut lucrurile în multe 
stațiuni celebre din lume, ade
vărate conglomerate de stiluri 
arhitectonice, tot atitea citi pro
prietari există. Ceea ce s-a con
struit de-a lungul țărmului Mă
rii Negre face parte dintr-un an
samblu arhitectonic, se înca
drează unei viziuni unitare, me
nite să pună în valoare și să 
folosească rațional condițiile na
turale. Arhitectura litoralului ro
mânesc este, în totalitate, nouă, 
modernă.

Încă din 1965 conducătorul 
partidului și statului nostru a dat 
indicații precise privitoare la 
elaborarea unui program de 
dezvoltare a litoralului în an
samblu, a fiecărei stațiuni in 
parte, fiind, de fapt, ctitorul con
stelației de stațiuni din nordul 
Mangaliei. In mai multe rînduri 
a vizitat șantierele în lucru, ur
mărind îndeaproape înfăptuirea 
celor stabilite. S-a născut, ast
fel, o arhitectură nouă, luminoa
să, îndrăzneață și ingenioasă, 
estetică și funcțională in același 
timp. Spre deosebire de alte 
stațiuni din lume, unde se con
struiește în funcție de dorințele 
și posibilitățile diferite ale pro
prietarilor diferiți, la noi s-a edi
ficat totul potrivit unei concepții 
unitare, îndelung elaborate de 
către cei mai buni arhitecți și 
proiectanți. Litoralul este - fără 
discuție - un avanpost al arhi
tecturii românești. O realizare 
demnă de „Epoca Ceaușescu".
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socialiste, a grijii față de oamenii muncii
r FILE DE ISTORIE

26 MEI 13E4. Zi de neuitat în calendarul mărețelor înfăptuiri ale „Epocii Ceaușescu". Zi în care, în această nouă vizită de lucru, una din numeroasele făcute în acești ani în județul Constanța, secretarul general 
al partidului inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră, grandioasă realizare epocală a poporului român, o nouă poartă de intrare spre litoralul românesc, pus astfel și mai mult în valoare

Condiții optime de îngrijire a sănătății
Soarele, apa mării, aerosolii marini constituie un 

microclimat dătător de vigoare și sănătate. Pe lingă 
acestea, litoralul nostru mai dispune și de o serie 
întreagă de alți factori naturali de cură al căror efect

a fost mult amplificat prin construcții și amenajări de 
înalt nivel, care asigură exploatarea rațională a aces
tora, in condițiile

@ Lacurile sărate de la 
Techirghiol (1 340 ha) și de la 
Nuntași (1 050 ha) bogate în 
nămoluri sapropelice sînt cu
noscute pentru efectul lor 
benefic îri tratamentul afec
țiunilor reumatice, ale pielii. 
Stațiunile din jurul lacului 
Techirghiol au fost dotate cu 
8 baze de tratament, unele 
dintre ele construite în ultimii 
ani, în conformitate cu cele 
mai noi exigențe în materie.

® In jurul bălții Mangalia 
au fost captate izvoare de 
apă mezotermală (26°) cu un 
conținut de diverse săruri mi
nerale, care sînt folosite în 
cele două baze de tratament 
din zonă.

@ In cele 10 baze de tra
tament, existente în toate sta
țiunile de pe litoral, se aplică 
zilnic aproape 18 000 de pro
ceduri medicale.

sporirii eficienței lor.

® Asistența sanitară a tu
riștilor este asigurată și de 
cele 6 policlinici, 14 dispen
sare, 41 de posturi de prim 
ajutor în care lucrează 179 
de medici și 1 100 alte cadre 
sanitare.

G In 1983, numărul celor 
care au venit la tratament pe 
litoral s-a ridicat la aproape 
73 000.

Intensă viață cultural-artistică
1 -

Un important număr de 
instituții culturale oferă turiști
lor posibilitatea alcătuirii unui 
bogat și instructiv program de 
vacanță, satisfacerii unor 
gusturi și opțiuni diverse :

® Muzeul de istorie națio
nală și arheologie din Con
stanța, cu secțiile sale de

la Histria, Calatis, Adamclisi;
© Muzeul de artă, cu un 

patrimoniu ce cuprinde peste 
6 700 de lucrări ;

© 6 teatre de vară cu circa 
9 000 de locuri ;

@11 cinematografe în aer 
liber cu aproape 16 000 de 
locuri ;

© 2 case de cultură ;
® 4 biblioteci cu 150 000 

de volume ;
© Complexul muzeal de 

științe ale naturii, care este 
alcătuit din acvariul de la 
Constanța, delfinariul,. micro
delta, planetariul, muzeul ma
rin etc.

Un însorit oraș al tinereții.............
Existența stațiunii tineretului de la Costinești se 

leagă strîns de dragostea cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înconjoară tînăra generație. In 1968, prin- 
tr-o hotărîre a plenarei C.C. al P.C.R. a fost creat 
Biroul de turism pentru tineret și, odată cu el, au fost 
alocate de la buget fondurile necesare construirii unei 
baze materiale corespunzătoare exigențelor unui tine

ret dornic de cunoaștere, de instruire, de mișcare în 
aer liber, de distracție potrivit virstei. Și, astfel, din- 
tr-o modestă tabără studențească - căreia i se spu
nea „tabăra albastră" pentru că era formată numai 
din corturi de această culoare — s-a născut o verita
bilă stațiune de odihnă, lată, succint, zestrea acestui 
„oraș al tinereții

© Peste 5 000 de locuri în 
hoteluri, minihoteluri, vile, că
suțe, corturi ;

& Unități de alimentație 
publică cu aproximativ 7 500 
de locuri ;

© O sală polivalentă unde 
— datorită instalațiilor de tra
ducere simultană în mai 
multe limbi - se organizează

diferite reuniuni internaționa
le ale tineretului ; două clu
buri înzestrate cu diferite săli 
— de întruniri, de expoziții, 
bibliotecă ;

® Un teatru de vară cu 
1 600 de locuri;

@ Două frumoase și spa
țioase discoteci ;

@ Mai nou, pentru tinerele

perechi cu copii, a luat ființă 
o grădiniță ;

® O puternică bază spor
tivă ;

© In această ambianță ti
nerească își petrec anual va
canțele circa 60 000 de tineri 
muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți din țara noastră, pre
cum și din alte țări.

Tabere i 
de vacanță 

pentru copiii 
țării

© Aproximativ 60 000 de 
copii își petrec vacanța în 
taberele și coloniile de pe 
litoral.

@ Peste 3 000 de copii, 
pe serie, la Constanța, Efo
rie Sud, Tuzla, Schitu sau 
2 Mai.

® La Năvodari — un a- 
devărat orășel al copiilor, 
cu o capacitate de 6 500 
de locuri. Vin în fiecare 
vară aproape 50 000 de 
pionieri și șoimi ai patriei 
din toate județele țării. Pe 
locul unor foste barăci și 
al unor spații sălbatice în
tinse pe 110 ha au fost ri
dicate, începînd din 1969, 
4 tabere distincte, fiecare 
cu spațiile, sale de cazare 
și masă. 1 Orășelul este 
compus din 20 de pavili
oane, 12 cabane, 4 canti
ne, policlinică, un teatru de 
vară cu 3 000 de locuri 
și numeroase terenuri de 
sport.

© Concursul „Ani de 
glorii, ani de lumină", or
ganizat în complexul Nă
vodari, a inspirat un mare 
număr de lucrări. Diferite 
ca mod de exprimare, dar 
toate avînd un numitor co
mun : dragostea fierbinte 
față de patrie, față de 
partid, față de părintele 
iubit al tuturor copiilor 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de to
varășa Elena Ceaușescu.

Beneficiari - un milion trei sute 
de mii de oameni ai muncii anual

întreaga salbă de stațiuni ce se înșiră de-a lungul 
a 78 de kilometri de coastă — cu sutele de hoteluri, 
vile sau alte spații de cazare însumînd peste 130 000 
de locuri - aparține cu adevărat oamenilor muncii, 
făuritorii tuturor bunurilor materiale și spirituale ale 
societății, poporului. Odată cu sporirea capacității de 
găzduire a crescut - firesc - și numărul celor ce-și

petrec concediul de odihnă pe litoral, bucurindu-se 
din plin de soare și de apă, într-o ambianță modernă, 
în condiții de nevisat în trecut.

® In 1983, numărul zilelor-turist a fost de 
peste 14 milioane, față de 1,6 milioane 
în 1965.

COMPARAȚI
ACESTE CIFRE I 

(numărul celor ve- 
uiți pe litoral să-și 
petreacă zilele de 

vacanță)

Litoralul românesc în 
circuitul internațional

La Mamaia sau Neptun, in stațiunea Jupiter sau 
la Eforie Nord se intilnesc turiști veniți din toată 
lumea, atrași de frumusețile țării noastre, de faima 
cucerită de „Riviera" românească peste hotare, de 
binecunoscuta ospitalitate a poporului nostru, de 
efectul terapeutic al apelor și nămolului, al trata
mentului aplicat de cadre medicale cu o indiscu
tabilă competență.

...Wanda Bem, reprezentantul Comitetului gene
ral pentru turism al R.P. Polone pentru litoral : 
„Cunosc bine România. Am vizitat-o de nenumă
rate ori. Prima oară am fost aici in 1960, cind pri
mele hoteluri din Mamaia erau incă proaspăt con
struite. De atunci s-a făcut un salt uriaș. Nu numai 
cantitativ, in număr de locuri, ci și in plan arhi
tectonic, in estetică și funcționalitate. Noile hoteluri 
din Jupiter, Olimp, din celelalte stațiuni situate la 
nord de Mangalia sînt de nivel european. Care este 
opinia turiștilor noștri? Cred că e de ajuns să spun 
că, in acest sezon, numărul lor va ajunge la 75 000“.

Turistic International Union, pe scurt T.U.I. — 
este una dintre cele mai mari firme din Europa, 
cu sucursale in întreaga lume, tncepind din 1968, 
turiștii vest-germani cunosc — prin mijlocirea aces
tei firme — litoralul românesc. Avind in vedere 
vechimea acestor relații, am solicitat părerea dom
nului Ernesto Westdorp, reprezentantul-șef al 
acestei firme in România : „După 9 ani, iată-mă 
din nou aici. Sint in măsură deci să apreciez cit 
de mult s-a schimbat, in acest interval, litoralul 
românesc. Și in bine. Aveți o infrastructură re
prezentativă, frumoasă. Turiștii noștri apreciază, 
in mod deosebit, efectul tratamentului cu nămol 
și cu Gerovital, competența și bunăvoința perso
nalului medical. Ca dealtfel și a celui din hoteluri 
și restaurante. Sint unii care vin regulat, de 10—12 
ani. La hotelul -Jupiter- din Eforie Nord, de pil
dă, sint numai turiști cu... vechime. Aș vrea să 
adaug ceva ce m-a impresionat in mod deosebit. 
Am văzut puține stațiuni in Europa și chiar in lume 
unde există atita vegetație. Pentru cei ce vin din 
orașe supraindustrializate, poluate, aceasta este 
foarte important. Iată doar citeva din motivele pen
tru care cred că, in acest an, circa 11 000 de turiști 
vor veni in România prin intermediul nostru".

• In prezent, peste 800 de firme, din a- 
proximativ 45 de țări trimit turiști pe lito
ralul românesc.

Sporirea numărului de zile petrecute 
de turiștii străini in stațiunile 

de pe malul Mării Negre 

1965: 100% 

1983 : 203%

Din „carnetul de 
amintiri"al vizitatorilor

Cei care, altădată, intrau aroganți in hotelul 
„Rex“ erau foarte puțini și neapărat foarte bogați. 
Acum, in elegantele și maiestuoasele holuri ale 
sutelor de hoteluri noi intilnești o mulțime de oa
meni ai muncii — mulți dintre ei posesori ai unui 
autoturism parcat la scară. Cine sint și ce cred 
despre această măreață realizare a socialismului, 
ei, beneficiarii noului litoral ?

La hotelul „Meteor" din Eforie Nord ne intim- 
pină, la intrare, o urare specifică : „Noroc bun!". 
Pentru că hotelul este rezervat celor ce muncesc 
in adincurile pămintului : „Rezervat pentru mi
neri !“.

...„Este uluitor cît de frumos devine litoralul de 
la an la an, ne spune Traian Mlcula, maistru elec
tromecanic de mină la întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice Beiuș. Pentru noi, cei ce 
lucrăm în subteran, soarele, apa mării sînt o 
adevărată binefacere. De care insă generația mea 
n-a avut parte decit la maturitate. Copiii noștri, în 
schimb, de mici văd marea".

...Iosif Zaiaț, combiner la întreprinderea minieră 
Voivozi - Bihor, scoate în fiecare zi, cu combina 
lui, atita cărbune cît să incarce 18 mașini a 16 tone 
fiecare. Cărbune energetic, pentru lumină! Acum 
se bucură de dreptul binemeritat la odihnă, la 
soare, împreună cu familia : „Prezența noastră 
□ ici, intr-un hotel pentru mineri, spune totul despre 
grija partidului nostru pentru clasa muncitoare, 
pentru ca ea să se bucure de tot ce e mai bun și 
mai frumos in țara asta".

...„Am venit cu mașina — adaugă Stelian Vinti- 
lescu, de la mina Anina - ca să pot vedea și 
celelalte stațiuni. S-au schimbat atit de multe, au 
apărut noi construcții, tot mai frumoase. Iți crește 
inima văzîndu-le și știind că sînt făcute pentru noi, 
cei mulți, și nu pentru un pumn de aleși, ca 
altădată".

Nicolae Cămară, de la mina Comănești, este 
miner din a treia generație: „Bunicul și tata își 
«petreceau» concediul muncind la coasă, ori la 
secerat, in arendă, ca să mai scoată ceva in plus 
pentru familie. Pe cind eu, mă bucur cu adevărat 
de odihnă. E a șasea oară cind vin aici, unde 
sintem primiți cu toată căldura și ospitalitatea".

...La Costinești, Mihai Stanciu, sudor la o secție 
din Simeria a Combinatului siderurgic Hunedoara, 
și Aurica Ursa, asistentă la spitalul județean din 
Bistrița, ne-au împărtășit și ei bucuria de a se afla 
in minunata ambianță a stațiunii, a litoralului.

Am reprodus numai citeva din zecile de mii de 
opinii ale celor ce, in acest sezon, s-au aflat pe 
litoral la odihnă. Muncitori, îndeosebi — dar și in
gineri, maiștri, țărani, învățători, oameni care nici- 
cind in trecut nu și-ar fi putut ingădui un concediu 
la mare, in astfel de condiții minunate.

Pagini realizate de Rodlca ȘERBAN 
Foto : E. Dichiseanu
........
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In întîmpinarea zilei de 23 August

MUNCĂ RODNICĂ, SUSȚINUTĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR ECONOMICE

în unitățile agricole din județul 
Prahova, mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii muncesc întreaga zi- 
lumină Ia recoltarea griului, iar 
seara tîrziu, la lumina farurilor, ei 
pregătesc terenul destinat însămîn- 
țării culturilor succesive. In zonele 
de șes din sudul județului, unde lu
crările au început mai devreme, s-a 
încheiat secerișul griului din soiu
rile timpurii, iar acum aria recoltă
rii s-a extins și în nordul județului. 
Pentru intensificarea lucrărilor, co
mitetul județean de partid și orga
nele agricole au luat o serie de mă
suri care urmăresc folosirea deplină 
a combinelor și a celorlalte utilaje, 
între acestea amintim organizarea a 
57 formații complexe de lucru con
duse de inginerii-șefi ai unităților 
agricole, repartizarea modulelor de 
2-3 combine pe parcele delimitate. 
De asemenea, taberele de cîmp au 
fost dotate cu ateliere mobile, cis- 
ti ne de alimentare cu carburanți, 
vagoane-dormitor etc., spre a se a- 
sigura desfășurarea .neîntreruptă a 
lucrărilor. Intrucit timpul se men
ține instabil, specialiștii controlea
ză nermanent starea lanurilor și di
rijează operativ combinele acolo 
unde pot fi folosite cu randament 
sporit. Ca atare, pînă în seara zilei 
de 25 iulie griul a fost recoltat de 
pe 19 500 hectare, reprezentînd 43 la 
sută din suprafața cultivată.

Buna organizare sporește forța 
mijloacelor mecanice

La cooperativa agricolă Gherghița 
s-au cultivat 1 000 hectare cu grîu. 
Pen;ru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, întreaga activi
tate a fost temeinic organizată. Pe 
o tarla întinsă, cele 15 combine îna
intează fără întrerupere. Președin
tele cooperativei. Gheorghe Anghel, 
si inginerul-sef Constantin Dan au 
organizat module de cite două- 
patru combine, care lucrează pe 
sole parcelate cu o lungime de 
800—1 000 metri. Deocamdată, recor
dul la recoltare este deținut de 
combinerii Vasile Danciu, Alexan
dru Nițu și Ion Roșu, care au reușit 
să strîngă zilnic pînă la 44 tone de 
grîu fiecare. „Pentru a cîștiga timp 
și a nu pierde nici un bob din re
coltă, reglăm combinele de mai 
multe ori pe zi, în raport cu starea 
lanurilor — ne spune președintele, 
în sc. !? care dau peste cinci tone 
de boabe In hectar, combinele C-12 
înaintează ci viteză redusă, pentru a 
se evita orice pierderi. Descărcarea 
combinelor se face din mers, iar în
treaga producție recoltată este trans
portată, in aceeași zi, la baza de re

O»*®:

La cooperativa agricolă Gherghița, județul Prahova, combinele funcționează fără întreru
pere, pe întreaga durată a zilei-lumină

După recoltarea griului ți strîngerea paielor, la I.A.S. Dealu Mare, județul Prahova, terenul 
este pregătit și însămințat operativ cu culturi succesive
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între vechile vetre petroliere din 
Moldova, de unde țițeiul se extra
ge de zeci de ani, perimetrul din 
jurul localității Conțești, județul 
Bacău, se remarcă, de cîtva timp, 
prin lucrările de o deosebită com
plexitate tehnică ce se efectuează 
aici. în această zonă, puternice 
forțe tehnice și umane angajate in 
bătălia pentru sporirea producției 
de țiței sînt concentrate la forajul 
sondelor și punerea în exploatare a 
zăcămintelor de țiței situate la mare 
adîncime. De la începutul anului 
au fost forate și puse în funcțiune 
nouă sonde de mare randament, iar 
alte trei se află în pragul probe
lor de producție. Pentru ca viteza 
de foraj să crească, peste trei sfer
turi din numărul sondelor aflate în 
lucru au fost electrificate, ceea ce a 
asigurat atît reducerea simțitoare a 
consumurilor de combustibil și lu- 
brifianți, cît și o evidentă îmbună
tățire a activității de exploatare șl 
întreținere a noilor sonde aflate în 
producție. Ca urmare, nivelul ex
tracției de țiței la sondele de mare 
adîncime a crescut de peste două 
ori față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

In aceste zile, petroliștii din cele 
cinci brigăzi de foraj și extracție 
existente pe platforma de Ia Con
țești se întrec pentru a întîmpina 
cele două mari evenimente politice 
ale anului — a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și 
națională antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al XIII-lea al 
partidului — cu noi și tot mai im
portante realizări. Aflat în mijlocul 
lor reporterul a consemnat citeva 
din faptele de muncă ale „oameni
lor petrolului", angajați cu toate e- 
nergiile în acțiunea patriotică de a 
spori zi de zi producția de țiței.

Unul din locurile „fierbinți" din 
aceste zile este sonda nr. 4 317. In 
curind, aici urmează ca din adincuri 
să înceapă extracția țițeiului. Lu
crările de foraj sînt efectuate de 
formația condusă de maistrul Con
stantin Covrig, deținătoarea unui 
adevărat record în materie : ea a 
forat două sonde la adîncimea de 
4 470 metri în numai 197 zile, fără 
avarii sau alte complicații, ciști- 
gînd astfel mai mult de două luni 

cepție. Presele de balotat urmează 
îndeaproape combinele, la noi recol
tarea unei parcele considerîndu-se 
încheiată numai odată cu strîngerea 
paielor".

Exemplul acestei unități demon
strează că buna organizare a mun
cii în cîmp sporește forța mijloace
lor mecanice, asigură avansarea ra
pidă a lucrărilor. Mai trebuie adău
gat că, pentru a se transporta can
titatea mare de paie, în această uni
tate sînt folosite patru platforme cu 

Secerișul avansează, 
mecanizatorii 

sînt permanent în lanuri 
Fapte din campania de recoltare a griului 

în județul Prahova

o suprafață utilă de 20 mp flecare, 
pe care sînt încărcați baloți cit ar 
încape în trei remorci.

Flux continuu de la recoltare 
la semănatul 

culturilor succesive
Străbătind cimpul, împreună cu 

Inginerul Nicolae Cimpoeru, direc
tor al direcției agricole, în multe 
unități agricole întîlnim formații 
complexe concentrate in lanuri de 
grîu cu coacere uniformă, iar în al
tele — module mici de combine ce 
recoltează fisii de lanuri. Eficiența 
acestui mod de organizare și repar
tizare a utilajelor este demonstrată 
de rezultate. Se cîștigă timp prețios, 
se recoltează mai devreme griul, 
înainte de coacerea completă sau de 
uscarea în întregime a spicelor după 
ploaie. Pentru a încheia cit mai re
pede recoltarea celor 900 hectare cu 
grîu și însămînțarea culturilor succe
sive, la I.A.S. Dealu Mare activita
tea formațiilor de mecanizatori este 
organizată în flux continuu. In urma 
celor douăzeci de combine, reparti
zate pe module, paiele sînt balotate 
cu 13 prese și trei utilaje de mare 
capacitate tip MAC, ceea ce a permis 

de zile față de termenul planificat. 
Aceste rezultate s-au obținut prin- 
tr-o bună organizare a muncii, o 
aprovizionare ritmică cu piese de 
schimb și materiale și prin efec
tuarea cu răspundere a fiecărei ope
rații tehnologice de săpare a sonde
lor. Care a fost efectul scurtării 
termenului de foraj 7 Mai mult de 
8 000 tone de țiței extras din a- 
dîncuri, cu două luni de zile mai 
devreme față de prevederi. La son
da nr. 4 317 vom asista la un nou 

Sonde mai repede forate - 
țiței mai mult extras din zăcăminte

Cum acționează pentru înfăptuirea acestui obiectiv petroliștii de la Conțești

record 7 „Dacă n-am îi avut un ac
cident tehnic, care ne-a ținut în loc 
o anumită perioadă de timp, sonda 
ar fi produs astăzi țiței — ne spu
ne maistrul Constantin Covrig. Dar 
experiența și eforturile oamenilor 
și-au spus cuvîntul și de această 
dată. Timpul pierdut a fost recupe
rat și sîntem hotărîți s-o predăm la 
probe cu cel puțin două săptămîni 
mai devreme".

în imediata vecinătate, formația 
de lucru condusă de maistrul Mihai 
Leancă forează cea mai adincă son
dă de pe structura Conțești. A a- 
juns de pe acum la 4 000 metri a- 
dincime și totul decurge normal. 
Vorbindu-ne despre cei 32 de oa
meni care lucrează la această son
dă, inginerul Jenei Andrei, adjunc
tul șefului brigăzii a 5-a de foraj, 
ne spune că ei alcătuiesc o forma
ție închegată, cu o bogată expe
riență. care a obținut numeroase 
succese. De numele acestei formații 
se leagă forajul celei mai adinei 

eliberarea de resturi vegetale a 
aproape 600 de hectare.

„Lucrăm pe porțiunile de lan zvin- 
tate, peste tot acolo unde pot intra 
combinele — ne spune directorul 
tehnic al întreprinderii, inginerul 
Ionel Dima. în această săptămînă 
vom încheia atit recoltarea griului, 
cit și semănatul culturilor succesive. 
Am însămînțat 500 hectare, aproape 
întreaga suprafață de pe care am 
strîns paiele. Este adevărat, ploile 
stînjenesc activitatea în cîmp. In 

aceste condiții, controlăm permanent 
starea lanurilor. Aș putea spune că 
la noi umidometrul este instrumentul 
cel mai des utilizat pentru a deter
mina starea de umiditate a boabelor 
și a decide reînceperea secerișului".

Intrucit lanurile se usucă mai re
pede decit paiele rămase in brazdă, 
concomitent cu combinele reintră în 
acțiune presele de balotat și mijloa
cele de transport al paielor. Fluxul 
lucrărilor continuă cu pregătirea te
renului, operațiune la care se fo
losesc două tractoare A-l 800, echipa
te cu discuri grele. Lucrîndu-se în 
schimburi prelungite, cu aceste uti
laje sînt discuite de două ori cite 
50 hectare, care in aceeași zi sînt in- 
sămînțate cu culturi succesive.

Se poate lucra mai repede 7 Am 
adresat această întrebare mai mul
tor specialiști și mecanizatori din 
unități agricole care fac parte din 
consiliul agroindustrial Poienari. La 
cooperativa agricolă Pucheni am 
ajuns în momentul cînd combinele 
se mutau de la un lan la altul. Un 
bilanț făcut de șefa fermei, inginera 
Constanta Slăvescu. arată că. în ace
lași număr de ore. după ploaie, unii 
mecanizatori — Nicolae Pandelescu și 
Marin Burducel — recoltaseră 32—36 
tone de grîu, iar alții numai 8—9 

sonde din Moldova, la Vatra Moldo- 
viței, și tot ei au predat de curînd 
spre exploatare, cu 36 de zile mai 
devreme, sonda nr. 4 570, cîștigin- 
du-se astfel o producție de aproape 
3 000 tone de țiței. Sonda la care 
lucrează acum trebuie finalizată, 
conform planului, în aprilie 1985, 
dar oamenii din formația lui Mihai 
Leancă s-au angajat s-o predea 
producției cu cel puțin un trimestru 
mai devreme.

Așadar, programul de foraj al 

sondelor de mare adincime la care 
ne-am referit mai înainte se înfăp
tuiește cu succes. Prin munca lor 
energică, plină de răspundere, son
dorii din brigăzile amintite urmă
resc punerea în exploatare a zăcă
mintelor la termenele stabilite sau 
chiar mai devreme.

Cu aceeași răspundere pentru 
creșterea producției de țiței mun
cesc aici, la Conțești, și sondorii din 
brigada de extracție. Maistrul Paul 
Ivan, om cu o experiență de peste 
trei decenii în petrol, ne-a prezen
tat una din inițiativele brigăzii. Pen
tru a scurta timpul de executare a 
probelor, petroliștii utilizează in
stalația de foraj, lucrlnd o bună bu
cată de vreme în paralel cu cei care 
forează sonda. Ca urmare, sondele 
nr. 4 027 și 4 007 au fost puse in 
funcțiune cu o lună mai devreme 
față de datele planificate, ceea ce a 
contribuit la extragerea înainte de 
termen a 1 000 tone de țiței. Cu 
cantitățile sporite de țiței ce se extrag 

tone. Se poate realiza mai mult și 
la eliberarea terenului de paie și la 
semănatul culturilor succesive. Pînă 
la venirea ploilor, decalajul intre re
coltare și eliberarea de resturi vege
tale a terenului era de numai o zi. 
Viteza zilnică de 64 hectare la elibe
rarea terenului s-a realizat și dato
rită utilizării a 26 de căruțe la trans
portul paielor. Dar în comuna Pu
cheni sint alte zeci de atelaje care 
n-au fost folosite nici o zi la trans
portul paielor. „Putem realiza mai 
mult la pregătirea terenului pentru 
semănat" — susține tovarășul Corne- 
liu Geru. inginerul-șef al consiliu
lui agroindustrial Poienari. Dispunem 
in consiliul nostru agroindustrial de 
șapte tractoare A-l 800. dar numai 
cinci dintre ele sînt echipate cu discuri 
grele. Pe cele echipate complet le-am 
folosit în două schimburi în coopera
tivele agricole Șirna. Gorgota si Pu
cheni. pregătind peste o mie de hec
tare. Dacă am avea discuri si la ce
lelalte două tractoare existente, am 
putea pregăti încă 200 hectare pen
tru semănat.

Nici un spic, 
nici un bob risipit

Știți cit grîu adună în buncărul 
combinelor un mecanizator de-al 
nostru 7 Dacă e vorba de Victor Ră- 
dulescu, el strînge 40 tone, iar cel 
mai puțin, un începător — 15 tone. 
Una peste alta, mecanizatorii recol
tează pe puțin 30 tone de griu zilnic. 
Continuindu-și calculele, președintele 
cooperativei agricole Drăgănești, in
ginerul Paul Manea, lasă pe cei 22 
de mecanizatori să continue recol
tarea in marea de grine și ne propu
ne să urmăm echipa de cooperatoare 
care string spicele căzute. Cele zece 
cooperatoare string zilnic, fiecare, spi
ce din care ar rezulta 30—40 de piini. 
„Nu-i deloc puțin dacă ținem seama 
că ele adună ceea ce n-au putut face 
combinele. Și asta pentru că fiecare 
bob 'contează în balanța recoltei" — 
ține să ne spună președintele coope
rativei.

Nu numai aici, ci și in alte unități 
agricole din județ cuvîntul de ordine 
este să nu se piardă nici un bob din 
recoltă. Este bine așa, 1 Dar impor
tant este ca peste tot, concomitent 
cu măsurile privind utilizarea cu 
randament sporit a combinelor, să se 
acționeze energic pentru evitarea 
oricăror pierderi de boabe. Și aceas
ta cu atît mai mult cu cit timpul se 
menține instabil, ceea ce presupune 
mai multă răspundere la reglarea 
combinelor.

C. BORDEIANU

la Conțești, Schela de producție pe
trolieră Comănești, do care apar
ține această brigadă, a realizat in a- 
cest an o producție zilnică mai mare 
cu 500 de tone față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

O atenție deosebită se acordă 
menținerii și creșterii potențialului 
productiv al parcului de sonde. 
Pentru sporirea continuă a produc
ției, conform programului de mă
suri geologo-tehnologice, se execută 
tratamente tensioactive, acidizări și 

alte operații necesare. Zilele aces
tea a fost dat în exploatare un nou 
parc de separatoare, iar in curînd 
vor intra in funcțiune o instalație 
de dezbenzinare, o stație de tratare 
a țițeiului și una de epurare și in
jecție a apelor reziduale, un depozit 
de mare capacitate și cel de-al doi
lea fir de conducte pentru gaze și 
țiței. Hotărîrea întregului colectiv 
este ca, în continuare, prin muncă 
bine organizată, rodnică să contri
buie cu toate forțele la creșterea 
producției de țiței.

Din discuțiile avute cu mai mulți 
muncitori și specialiști, am reținut 
că la Conțești sondele ar .putea fi 
forate măi repede, iar producția zil
nică de țiței ar spori simțitor dacă 
toți factorii angajați în această ac
țiune ar răspunde cu operativitate 
la solicitările petroliștilor.

— întimpinăm mari greutăți în a- 
provizionarea cu unele piese de 
schimb și materiale — ne spune in
ginerul Jenei Andrei. Pentru niște

întrajutorarea eu utilaje 
a sporit ritmul recoltării

în unitățile agricole din zona de 
cîmpie a județului Mehedinți și, cu 
deosebire, în cele din lunca Dunării, 
unde predomină terenurile nisipoa
se și lanurile s-au copt mai devre
me. printr-o organizare temeinică a 
muncii s-au înregistrat din primele 
zile de lucru la seceriș viteze supe
rioare celor prevăzute. Ca atare, 
mijloacele de transport au fost su
plimentate, astfel incit producția re
coltată să ajungă. în aceeași zi. din 
cîmp in magazii. Pentru ca timpul 
de lucru să fie folosit din plin, me
canizatorilor li se asigură masa in 
cimp. iar pe lingă formațiile de lu
cru există ateliere 
mobile, dotate cu 
toate piesele de 
schimb necesare 
înlăturării opera
tive a eventuale
lor defecțiuni. Așa 
se explică faptul 
că în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Gogoșu, Devesel, 
Gruia, Obîrșia de Cimp și Recea, me
canizatorii au recoltat, in medie, cu 
fiecare combină, 7 și chiar 8 hectare. 
Odată cu încheierea recoltării în 
aceste consilii agroindustriale, forțe
le mecanice au fost mutate in zo
nele din centrul și nordul județului, 
astfel ca și aici să se accelereze rit
mul secerișului.

Timp de o zi am urmărit cum se 
desfășoară lucrările in unitățile din 
consiliul agroindustrial Vînju Mare. 
La I.A.S. Rogova s-au cultivat 2 450 
hectare cu grîu, repartizate în șase 
ferme. „încă înainte de a începe re
coltarea am sțabilit pe fiecare om 
sarcinile zilnice — ne spunea ingi
nerul Emil Mărgineanu. directorul 
întreprinderii. Comuniștilor, oameni
lor cu experiență li s-a încredințat 
conducerea unor formații de muncă. 
Pînă la 26 iulie am strîns producția 
de pe 2 000 hectare. într-o zi de 
muncă vom încheia secerișul griu
lui". Cind spune aceasta, directorul 

MEHEDINȚI

mărunțișuri pe care nu le primim 
la timp pierdem timp prețios și, ce 
este mai grav, producție. Am 6ă 
dau doar două exemple : prin fap
tul că stația de preparare a fluide
lor pentru foraj din Moinești și la
boratorul din Cimpina nu ne-au a- 
sigurat la vreme emulsia necesară 
pentru degajarea sapei prinse la 
puțul sondei 4 024, forajul a fost o- 
prit o lună de zile, timp in care s-ar 
fi putut fora 600 metri ; și la sonda 
4 014 s-a pierdut timp prețios pen

tru că nu am avut la vreme ciment 
și material tubular.

Neajunsuri în activitatea de fo
raj de mare adîncime provoacă și 
calitatea necorespunzătoare a unor 
materiale, în special unele prăjini 
grele livrate de întreprinderea de 
țevi din Roman. La sonda 4 014, o 
prăjină garantată pentru forarea a 
6 000 metri s-a rupt numai după 161 
metri, iar la sonda 4 016 prăjina de 
foraj s-a rupt chiar la introducerea 
pe coloană. Din această cauză s-au 
cheltuit in plus muncă, combustibil, 
materiale, s-a pierdut cite o lună de 
zile la fiecare din aceste sonde, 
nerealizîndu-se integral planul de 
foraj. Inginerul Liviu Budăi, direc
torul tehnic al Schelei de foraj Tir- 
gu Ocna, arăta că trebuie urgent îm
bunătățită aprovizionarea cu sape 
de foraj pentru brigăzile de la Con
țești, care nu dispun de suficiente 
sape mari de tip S. de echipament 
pentru pompe și alte materiale ne
cesare. Două instalații de foraj nu 

întreprinderii are în vedere că la 
cele 40 de combine ale unității s-au 
mai adăugat, de cîteva zile, alte 36 
aduse din zone unde s-a încheiat 
această lucrare.

Ne aflăm pe o solă a fermei Vlă- 
daia. Mecanizatorii Ion Ispășoiu. Du
mitru Fotache. Petre Chircu. Con
stantin Mihart și Gheorghe Chesoi 
lucrau sub îndrumarea șefului de 
fermă, inginerul Constantin Ilincâ. 
„Mai avem doar sola aceasta de 32 
hectare și ne grăbim să încheiem, în 
după-amiaza zilei, recoltarea pe în
treaga suprafață de 300 hectare" — 
ne precizează șeful fermei. în același 

ritm susținut se 
string și se trans
portă paiele, se 
insămînțează cul
turile succesive.

Spre seară am 
ajuns la C.A.P. 
Livezile. In la

nuri munca era încă in toi. De 
la șefa fermei nr. 1, inginera 
Ariana Budașcâ. aflăm că numă
rul combinelor, ca și al mijloacelor 
de transport, a fost suplimentat. Din 
lanuri se string cu fiecare oră sute 
de tone de griu, care ajung fără în- 
tirziere la punctele de înmagazinare. 
„Mecanizatorii care ne-au venit în 
ajutor de la S.M.A. Obîrșia de Cîmp 
au muncit și cite 15 ore zilnic — ne 
spune șefa fermei. In cel mult două 
ore încheiem recoltarea in ferma pe 
care o conduc, iar mecanizatorii vor 
trece pe terenurile fermei vecine, 
care mai are de strîns producția de 
pe 140 hectare". In urma combine
lor intră mecanizatorii cu presele, 
astfel incit terenul este eliberat ope
rativ de paie. Apoi se ară și se 
seamănă de zor culturile succesive. 
Cum se poate realiza intr-o zi un 
asemenea mare volum de muncă 7 
Printr-o judicioasă repartizare a for
țelor. printr-un control permanent. 
Inginerii-șefi si șefii fermelor răs
pund de recoltare. Primarul comu
nei, Rafael Ciorăscu, urmărește cum 
sînt folosite cele 120 atelaje, astfel 
incit tot ce se recoltează intr-o zi 
să se transporte în magazii, inter
vine acolo unde lucrurile nu merg 
bine. Alți oameni, cu sarcini La fel 
de bine precizate. răspund de 
aprovizionarea cu carburanți și pie
se de schimb, de pregătirea mesei 
pentru cei afiați în cîmp. Seara, la 
ora bilanțului, s-a constatat că în 
cele două cooperative agricole din 
comună — Livezile și Valea Anești- 
lor — mai rămăsese de strîns griul 
de pe numai 210 hectare.

în cursul raidului Întreprins în 
unitățile agricole din această zonă 
l-am întîlnit pe inginerul Marian 
Pufan, directorul direcției agricole. 
El urmărea cum se desfășoară acțiu
nea de întrajutorare cu combine și 
alte utilaje, inițiată de comandamen
tul județean pentru agricultură. Am 
aflat că cele 164 de combine din zona 
de sud au sosit la timp și au lucrat 
din plin, întreaga zi-lumină. îm
preună cu cele existente în aceste 
unități. Acolo unde a fost necesar, 
directorul direcției agricole a inter
venit operativ, curmind energic 
neregulile constatate. La ora cind 
aceste rinduri văd lumina tiparului, 
în județul Mehedinți combinele se 
află concentrate pe ultimele mii de 
hectare cu grîu.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

pot fi puse în funcțiune de mai mul
tă vreme pentru că uzina din Moi
nești nu a efectuat reparațiile capita
le la mașinile trimise de mai multă 
vreme acolo. Iar o instalație F—125 
a fost expediată de întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești fără echipa
mentul electric. Tot întreprinderea 
ploieșteană a rămas în restanță cu 
două instalații electrice de foraj, 
care pînă acum trebuiau montate 
pe șantier.

Deficiențele semnalate sint cu
noscute de factorii de răspundere 
de Ia trust și din conducerea minis
terului de resort, dar nimeni nu 
intervine cu promptitudine și hotă- 
rîre pentru lichidarea lor. Oare 
problema țițeiului îi privește numai 
pe sondorii de la Conțești, Tîrgu 
Ocna sau Comănești 7

Esențiale pentru sporirea în con
tinuare a producției de țiței din 
această zonă sînt accelerarea lucră
rilor de foraj și punerea în exploa
tare la termenele prevăzute a tu
turor sondelor de mare adîncime, al 
căror aport în realizarea planului 
schelei este hotărîtor. Iată de ce se 
impun măsuri energice pentru recu
perarea în cel mai scurt timp po
sibil a restanțelor apărute la foraj. 
Neajunsurile în aprovizionarea teh- 
nico-materială explică doar în parte 
întirzierile față de graficele de 
foraj. Este nevoie, totodată, să se 
acorde o atenție sporită întăririi 
ordinii și disciplinei, ridicării califi
cării profesionale a sondorilor și pe
troliștilor, respectării cu strictețe a 
normelor tehnice de exploatare a 
echipamentului de foraj și extrac
ție. Pledează în acest sens experien
ța bună cristalizată intr-un șir de 
brigăzi și formații ’ de lucru care 
și-au realizat și depășit programele 
de foraj. Generalizarea experienței 
înaintate a acestora pe ansamblul 
schelei, precum și rezolvarea proble
melor de care depinde direct îmbu
nătățirea activității de producție sînt 
acțiuni de natură să determine pu
nerea în valoare mai devreme a im
portantelor zăcăminte cu țiței situate 
în această zonă,

Gheorqhe BAIT A 
corespondentul „Scînteii"

Drum
într-o lume 
a eroismului 

legendar
(Urmare din pag. I) 
vului cu faimoasele ei uzine de 
tractoare si de autocamioane și cu 
acea fabrică de rulmenți cu ale că
rei bile uriașe de car alegoric s-a 
defilat de atitea ori la sărbătoarea 
noastră națională — 23 August.

Am urcat apoi spre orașul Sfintu 
Gheorghe. in centrul căruia se ri
dică dintr-o dată silueta impunătoa
re a monumentului ostașului român 
eliberator și unde tot ce e nou și 
impresionant pentru anii noștri s-a 
zidit, îndeosebi, după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, cînd in fruntea țării a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care, 
într-o vizită de lucru, spunea, refe- 
rindu-se la județul Covasna, că rea
lizările de pe aceste meleaguri ro
mânești, ca și cele din întreaga țară 
constituie o dovadă a felului in 
care partidul nostru înfăptuiește po
litica de deplină egalitate in drep
turi între toți oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate. „în fond 
— sublinia secretarul general al 
partidului — egalitatea națională și 
socială înseamnă condiții egale de 
muncă, de învățătură, posibilitatea 
ca fiecare om, indiferent cine i-au 
fost părinții, ce limbă vorbește să 
poată lucra, învăța și activa în ori
ce domeniu de activitate. Aceasta 
este adevărata egalitate în drepturi 
pe care o înfăptuim neabătut în țara 
noastră". Vedem deci cu ochii noș
tri noul oraș Sfintu Gheorghe cu 
platforma sa industrială, ale cărei 
uzine constructoare de mașini "au 
depășit de peste 100 de ori produc
ția de acest tip a anului 1965. Ve
dem chipul orașului modern cu ati
tea și atitea cartiere noi și edificii 
social-culturale.

Ne-am dus apoi spre Tirgu Mureș, 
după ce am străbătut un drum de o 
rară frumusețe și am intrat in re
numitul Palat al Culturii. După în- 
tîlnirea cu veteranii și după o șeză
toare literară am ținut să revedem 
„uzina artistică de mobilă", cum i-aș 
zice eu, precum și Combinatul de 
îngrășăminte chimice, intrat in func
țiune in 1966 si pe care multi dintre 
noi. scriitorii aflati în această călăto
rie ce poate fi. cum ar fi spus Geor
ge Călinescu. asemuită cu o lecție vie 
de istorie, îl văzuserăm ca reporteri 
chiar atunci cind se năștea. Toți știam 
că avea să fie acolo o întreprindere- 
etalon și iată că astăzi, cu moder
nizările care i s-au adus, prin indi
cațiile secretarului general al parti
dului, i se poate spune chiar în acest 
fel: un combinat comparabil cu ori
care de acest tip din Europa.

O zi mai tîrziu, la Oarba de Mu
reș. a fost o evocare de neuitat. Atit 
de răscolitoare, incit mi-am notat in 
carnetul meu : „Nu zadarnic s-au 
jertfit eroii". Fiindcă, intr-adevăr, pe 
locurile aduse in închipuirea noas
tră prin amintirile luptelor pentru 
libertate din vremea acelor încleștări 
sint acum edificii industriale, mo
numente ale științei și ale culturii 
de o mare importantă și cu un 
puternic rol în istoria nouă a Româ
niei moderne. Tot ce a urmat pină 
la Cărei, spații care acum patru 
decenii erau înroșite de singe și de 
flăcări ni s-au arătat în drumul 
nostru pe urmele războiului antifas
cist într-o splendoare și frumusețe 
pe care numai pacea și socialismul 
le puteau crea. In fată ni s-a 
dezvăluit clipă de clipă tabloul fap
telor de construcție, al unui eroism 
exemplar in întreaga istorie a mun
cii pe pămîntul românesc.

într-una din zilele călătoriei noas
tre am trecut și prin Hordou, 
satul lui Coșbuc, unde se află 
un muzeu memorial al poetului. 
Am notat de la Muzeul memorial din 
comuna lui Coșbuc un oasaj dintr-o 
cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceausescu rostită la Bistrița cu zece 
ani în urmă, pe cînd făcea o vizită 
de lucru in județul Bistrița-Năsăud : 
„Nu trebuie să uităm nici un mo
ment cite greutăți au avut de in- 
tîmpinat și au infrint strămoșii noș
tri pentru a asigura dezvoltarea 
națiunii noastre, a-și afirma ființa 
națională șl apăra independenta și 
suveranitatea patriei. Dintotdeauna 
ei au știut că nu trebuie niciodată 
să te pleci în fata greutăților. De
altfel. marele poet George Coșbuc. 
născut pe aceste meleaguri, a scris 
multe versuri minunate despre dir- 
zenia și hotărîrea poporului nostru de 
a-si oăstra demnitatea, de a păși cu 
fruntea sus".

La Cărei, ne-am tras puțin ră
suflarea. Eram la capătul călătoriei 
înspre nord. Monumentul lui Vida 
Gheza e de-a dreptul Impresio
nant. Există o emoție a florilor. Dar 
există și o emoție a pietrei. Și flo
rile, și pietrele au momente în care 
par a fi oameni. Oricum, piatra 
imortalizează. Ceva mai încolo se 
află borna, tot de piatră, implantată 
pe linia de graniță. Hotarul stră
vechii țarini românești. Ni s-a po
vestit cum ostașii noștri sărutau pă
mîntul. Ni s-a povestit cum plîngeau 
mamele și copiii. Ni s-a povestit ce 
chip are victoria unui popor care-și 
dobîndea, după jertfe grele, liberta
tea și suveranitatea.

în după-amiaza aceleiași zile am 
văzut și vestitul monument indus
trial cu numele de „Unio" — Satu 
Mare. întreprindere socialistă care a 
dus în anii noștri faima industriei 
românești in cele mai îndepărtate 
țări ale lumii. Și iată cum intr-o 
astfel de călătorie ai putea realiza 
o panoramă, adică o mare fotografie 
făcută de o pasăre rotitoare, cu 
aparatul in propriile-i retine, dar o 
fotografie într-o continuă mișcare, 
fiindcă efigiile reale ale fiecărui 
punct de suflare omenească de pe 
acest pămint românesc sint mereu 
in mișcare — sate ce se prefac in 
orașe, orașe ce devin mari centre 
deținătoare ale unor bogate tezaure 
de cultură materială și spirituală.

Și, iarăși, mi-am notat trecînd pe 
acest drum care merită nu citeva 
rinduri, ci o carte întreagă : „Eroii 
nu s-au jertfit in zadar. Ei sint in- 
cununați cu laurii victoriilor de azi".



SCINTEIA - vineri 27 iulie 1984 PAGINA 5

Vizita oficială de prietenie 

a căpitanului Thomas Sankara 

președintele Consiliului Național al Revoluției din Republica Volta Superioară, șef al statului

Vizita oficială în tara noastră a secretarului Comitetului «
Popular General al Jamahiriei Arabe libiene Populare 

Socialiste. Mohamed Al-Zarouq Rajab

Manifestări omagiale 
dedicate zilei de 23 August

încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
tratativele cu țările dezvoltate, care 
să ducă la diminuarea da'toriilor ex
terne, reducerea dobinzilor. acorda
rea de credite avantajoase tarilor în 
curs de dezvoltare, in vederea lichi
dării marilor decalaje existente și 
înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale, pentru progresul și 
prosperitatea tuturor națiunilor lumii.

Schimbul de vederi dintre cel doi 
președinți a pus în evidentă însem
nătatea întăririi conlucrării dintre 
țările în curs de dezvoltare si cele 
nealiniate, dintre toate statele lumii, 
indiferent de mărime și orînduirea 
lor socială, si care se pronunță pen
tru o politică independentă, pentru 
dezvoltarea economică și socială de 
sine stătătoare.

Cei doi președinți au relevat im
portanta de a se face totul pentru 
solutionarea stărilor de conflict si 
război din diferite regiuni ale lumii 
pe calea politică, a negocierilor. în 
interesul păcii, al progresului și 
colaborării internaționale.

A fost exprimat sprijinul fată de 
lupta dreaptă a popoarelor imnotriva 
imperialismului și neocolonialismu-

lui, pentru apărarea independentei 
și suveranității, pentru dreptul de 
a-și hotărî destinele fără nici un 
amestec din afară.

în cadrul convorbirilor a fost re
levată dorința comună a României și 
Voltei Superioare de a intări conlu
crarea dintre ele pe arena mondială, 
în cadrul O.N.U. și al altor organis
me internaționale, al „Grupului celor 
77“ și al mișcării țărilor nealiniate, 
de a-și aduce contribuția activă la 
solutionarea justă, democratică a ma
rilor probleme ce confruntă omeni
rea. la promovarea unei politici de 
destindere, înțelegere, securitate și 
largă colaborare, la înfăptuirea aspi
rațiilor de pace și progres ale tutu
ror popoarelor, la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte‘pe pla
neta noastră.

De ambele părți s-a manifestat 
deplina satisfacție pentru rezultatele 
dialogului româno-voltez la nivel 
înalt, pentru înțelegerile la care s-a 
ajuns, convingerea că acestea repre
zintă o contribuție deosebită la 
aprofundarea relațiilor de prietenie' 
și cooperare dintre cele două țări.

S-a exprimat hotărirea de a se 
acționa pentru realizarea înțelege

rilor convenite, pentru dezvoltarea 
colaborării pe multiple planuri, pen
tru ca relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica Volta 
Superioară să fie un exemplu de 
raporturi bazate pe egalitate si avan
taj reciproc, pe stimă și înțelegere, 
servind intereselor celor două po
poare. cauzei generale a păcii și 
conlucrării internaționale.

S-a exprimat deplina satisfacție 
pentru rezultatele dialogului româ
no-voltez la ni'vel înalt, pentru în
țelegerile la care s-a ajuns, manifes- 
tindu-se convingerea că ele vor re
prezenta o contribuție importantă 
la aprofundarea raporturilor de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări.

Președintele Consiliului Național 
al Revoluției, șeful statului Volta 
Superioară, a adresat, în numele său 
și al delegației care l-a insotit. calde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, poporului român 
prieten pentru ospitalitatea deose
bită ce le-a fost rezervată in tim
pul vizitei în România.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de prietenie si 
ințelegere reciprocă.

Oaspete al județului Constanța

Joi dimineața au început convor
birile oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. tovarășul Constantin 
Dăscălescu, și secretarul Comitetului 
Popular General al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste. Moha
med Al-Zarouq Rajab.

în timpul convorbirilor a fost a- 
nalizat stadiul actual al relațiilor de 
prietenie si cooperare româno-li- 
biene. modul in care se realizează 
măsurile convenite cu prilejul întâl
nirilor la nivel înalt între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi. precum și 
perspectivele de dezvoltare în con
tinuare a conlucrării bilaterale. S-a 
exprimat satisfacția fată de cursul 
ascendent al raporturilor dintre ță
rile si popoarele noastre si dorința 
de a le amplifica si intensifica. 
Schimbul larg de vederi a scos în 
evidentă noi posibilități de lărgire 
în continuare a relațiilor româno- 
libiene. de dezvoltare a cooperării în 
domeniul construcțiilor, agriculturii, 
energeticii, industriei petrolului si in 
alte sfere de activitate, creșterii vo
lumului schimburilor comerciale. O 
atenție deosebită a fost acordată sta
bilirii unor programe de cooperare 
economică pe termen lung, care să 
confere o bază trainică, sigură, con
lucrării româno-libiene. în interesul 
si spre binele popoarelor român și 
libian, al cauzei generale a păcii, 
respectului independentei naționale.

destinderii, progresului si înțelege
rii internaționale.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de vederi privind aspectele majore 
ale actualității politice internațio
nale.

La convorbiri, care se desfășoară 
intr-o atmosferă de colaborare si 
prietenie, participă Ion Pătan. mi
nistrul industriei ușoare, președinte
le părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-libiană de 
cooperare economică si tehnico-știin- 
tifică. Ion Ceaușescu. ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii. Ion Stănescu. ministru, șeful De
partamentului pentru construcții în 
străinătate, Lucianu Drăguț, secretar 
al Consiliului de Miniștri. Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. consilieri și experti.

Iau parte, de asemenea. Fawzi 
Shakșhuki. secretarul Comitetului 
Popular pentru Planificare. Mohamed 
Obeid Shukri. secretarul Comitetului 
Popular pentru Utilități si Locuin
țe, Abdulhamid S. Zintani, secretar 
al Comitetului Popular al Biroului 
Popular al Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste la București, 
Ibrahim Elgerbi. director general în 
Biroul Popular pentru Legături Ex
terne. Nuri Betelmal directorul ge
neral al Direcției cooperare din ca
drul Biroului Popular pentru Legă
turi Externe, consilieri și experti.

Joi. președintele Consiliului Națio
nal al Revoluției, șeful statului Volta 
Superioară, căpitan Thomas Sankara, 
si persoanele oficiale care îl însoțesc 
au sosit în județul Constanta.

Șeful statului Volta Superioară a 
fost întimpinat. pe aeroportul ..Mi
hail Kogălniceanu". de președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Constanța, 
Nicolae Mihalache. de alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

în cursul dimineții, oaspetele a 
vizitat întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia, unitate care a cu
noscut o permanentă dezvoltare și 
modernizare. La indicația secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care s-a aflat in 
mai multe rînduri în mijlocul colec
tivelor de oameni ai muncii din 
Medgidia, fiecare secție a acestei în
treprinderi — specializată în con
strucția de mașini și echipamente 
mecanice pentru agricultură — a fost 
dotată cu utilaje moderne de mare 
tehnicitate și înaltă productivitate. 
Aceasta a făcut ca. în ultimii ani, 
producția să se dubleze, mai mult de 
o treime din ea fiind destinată ex
portului.

Cu ocazia vizitei. în curtea între
prinderii a fost organizată o expo
ziție sugestivă, prin intermediul că

reia șeful statului Volta Superioară 
a luat cunoștință de gama produselor 
ce se realizează aici. La plecare, pre
ședintele Thomas Sankara, apreciind 
organizarea activității productive a 
unității, calitatea produselor, a adre
sat calde felicitări și urări de noi 
succese în viitor.

în continuarea vizitei s-a străbă
tut o frumoasă zonă agricolă din 
centrul județului Constanta, cultiva
tă in special cu mari plantații de vii 
și livezi. în apropiere de Poarta 
Albă, oaspeții s-au îmbarcat la 
bordul navei „Malnaș" pentru o 
scurtă călătorie, pînă la Agigea, pe 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
care oferă imaginea uriașului efort 
constructiv, a capacității tehnice crea
toare a poporului nostru. La Agigea, 
solilor poporului voltez li s-a prezen
tat ecluza dinspre mare — lucrare 
hidrotehnică complexă, de anvergură. 
La sfîrșitul vizitei pe canal, președin
tele Thomas Sankara a declarat : „Is
toria oferă numeroase exemple de o- 
pere gigantice ce au fost înfăptuite 
de popoare. Poporul român poate fi 
mindru că a demonstrat, la rindul 
său, de ce este capabil să facă. Ni 
s-a spus că acest canal a fost înfăp
tuit de un mare număr de oameni ai 
muncii — constructori civili, tineri și 
militari — ceea ce arată că este o

operă a întregului popor român. în 
afara importanței economice, canalul 
are și o semnificație politică și noi 
am luat cunoștință cu satisfacție de 
ceea ce ați realizat dumneavoastră. 
Aceasta ne dă; totodată, prilejul de a 
exprima felicitări în legătură cu ni
velul tehnic ce a fost atins de Româ
nia. Mașinile cele mai complexe ce 
au lucrat pe acest șantier sint de pro
ducție românească — iată incă o do
vadă a justeței orientării partidului 
dumneavoastră, ce a urmărit cu con
secvență obținerea independenței și 
în domeniile economic și tehnic. Este 
încă un motiv pentru care poporul 
român poate fi mindru de această 
realizare grandioasă, ce reflectă ni
velul de dezvoltare atins de România 
socialistă".

S-au vizitat apoi, în drum spre 
Neptun, stațiunile Litoralului, aflat in 
zilele de virf ale sezonului estival. 
De-a lungul întregului traseu, mii de 
cetățeni aflați pe Litoral au salutat 
călduros, cu simpatie și prietenie pe 
oaspeții din Volta Superioară.

★
în cinstea șefului statului Volta 

Superioară, Thomas Sankara, joi, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Con
stanța a oferit un dineu.

t V
15,00 Telex
15,05 Muzică cu formația „Armonia" 

din Botoșani
15,20 Ecran de vacanță. Desene animate
15,30 Viața culturală. Ediție realizată la 

Brașov. Mărturii de creator, ver
suri inedite, manifestări cu public 
cinstind cele două mari evenimen
te politice ale anului : 40 de ani

de la eliberarea țării și Congresul 
al XIII-lea al P.C.R.

15.50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

16,00 Emisiune în limba germană 
(parțial color) O Comentariul săp- 
tămînii © 1944—1984 — tradiții
muncitorești la întreprinderea de 
construcții de mașini Reșița. Re
portaj ® în slujba sănătății. Re
portaj @ Muzică populară în in
terpretarea fanfarei elevilor Li
ceului nr. 1 din Sibiu

16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar

20.20 Actualitatea în economie © Ară
turile de vară — temelia viitoare
lor recolte

20,35 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Galați

21,10 Temeiurile înaltului prestigiu in
ternațional al țării, al președinte
lui ei (parțial color). O Europă 
unită, cu un sistem trainic de 
securitate și cooperare

21.30 Eroi ai construcției socialiste în 
filmul românesc

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Act revoluționar cu profunde
(Urmare din pag. I)

revoluția ro- 
drumul spre

Frin toate acestea, 
mână a deschis larg 
pozițiile inamice din Peninsula Bal
canică. Evidențiind, sub acest as
pect, valoarea strategică a gestului 
României, postul de radio Moscova 
sublinia la 27 August 1944 că ieși
rea României din Axă „are o im
portanță covârșitoare nu numai pen
tru această tară, ci pentru întreaga 
zonă balcanică, deoarece prin această 
lovitură se prăbușește tot sistemul 
de dominație german din sud-estvl 
Europei. Însemnătatea acestui fapt 
nu poate fi subestimată."

In același timp, prin revoluția ro
mână s-a deschis o altă direcție stra
tegică — cea spre Europa centrală 
prin pusta maghiară. Subliniind în
semnătatea acestui fapt, postul de ra
dio New York aprecia, la 18 sep
tembrie 1944 : „Dezastrul german 
din România a pecetluit soarta ar
matelor Reichului din Balcani ; prin 
trecerea României de partea aliaților 
(...) drumul de sud-est care duce la 
Budapesta, Praga și Viena este des
chis (...) Este deci legitim ca P°~ 
porul român să aibă in momentul 
de față un sentiment de satisfac
ție, căci România are o contribuție 
însemnată la grăbirea sfirșitului. 
Este o contribuție de care poporul 
român poate să se felicite".

Opinia publică internațională

cu fascismul, că se situa ferm în rîn- 
dul popoarelor democratice. Era evi
dențiată totodată 
demn, de exemplu 
mânești, ziarul „Le 
din 27 august 1944 
istorie, România va 
a fi prima in Balcani care a dat sem
nalul pentru (...) a grăbi prăbușirea 
germană, a ridicat stindardul elibe
rării in această parte a Europei".

Firesc, consecințelor militare și 
economice ale evenimentelor revolu
ționare din August 1944 din România 
ii s-a asociat un puternic impact po
litic. Tendințele centrifuge, de diso- 
luție ale blocului politico-militar do
minat de Reich s-au accentuat, criza 
politică s-a întețit in țările, legate de 
nazism. Bulgaria a ieșit din războiul 
împotriva Națiunilor Unite în prima 
decadă a lunii septembrie, iar Fin
landa a încheiat și ea in aceeași lună 
armistițiul. Spre a evita un nou 23 
August. Reichul 
la conducerea 
strîns legate de 
nia hitleristă.

valoarea de în- 
a revoluției ro- 
Parisien Libere" 
subliniind : „In 

avea onoarea de

nazist a promovat 
Ungariei elemente 
fascism, de Germa-

DINEU
Primul ministru al guvernului, to

varășul Constantin Dăscălescu. a 
oferit joi un dineu oficial in onoarea 
secretarului Comitetului Popular 
General al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste. Mohamed Al- 
Zarouq Rajab.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. Marin Enache. viceprim-ministru 
al guvernului. Petre Gigea. Alexan
dru Necula. Gheorghe David, 
Gheorghe Dinu. Gheorghe Vlad. Ion

Stănescu. miniștri. Ion Ceaușescu, 
ministru secretar de stat, prim-vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării. Stelian Teodorescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
alte persoane oficiale.

Au. luat parte Fawzi Shakșhuki, 
Mohamed Obeid Shukri, Abdulhamid 
S. Zintani. celelalte oficialități care 
îl însoțesc pe oaspete.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate si prietenie.

în Capitală, la Casa de cultură 
„Mihai Eminescu" a avut loc dezba
terea cu tema : „23 August in dra
maturgia românească", in cadrul 
căreia participanții — oameni ai 
muncii din sectorul 2 — au putut 
urmări, in interpretarea unor ar
tiști profesioniști si amatori, scene 
din piese de teatru contemporan. 
La aceeași instituție de cultură, 
sub genericul „Bucureștii in cei 
40 de ani care au trecut de la 23 
August 1944“ a fost organizată o 
dezbatere avind ca subiect dezvol
tarea economică si socială a Ca
pitalei.

Un mare număr de oameni ai 
muncii de la Filatura de lină piep
tănată au participat la dezbaterea 
„Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România o- 
glindită in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".

Sub genericul „Treptele eliberă
rii". la clubul „Vulcan" s-au desfă
șurat ample dezbateri avind ca 
temă : „Partidul Comunist Român, 
organizatorul si conducătorul luptei 
antifasciste si al revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din tara 
noastră".

•k

în județul Vaslui se desfășoară 
numeroase manifestări cu caracter 
politic si cultu- 
ral-educativ. or
ganizate sub sem
nul cinstirii celor 
două mari eveni
mente din viata 
tării si a partidu
lui. Astfel, la în
treprinderea me
canică din muni
cipiul Vaslui a a- 
vut loc simpozio
nul cu tema 
„Participarea cla
sei muncitoare, 
sub conducerea 
partidului comu
nist. la înfăp
tuirea revoluției

de artă plastică, spectacole muzical- 
coregrafice omagiale.

La întreprinderea de antrepriză 
pentru construcții forestiere din 
Rimnicu Vilcea au fost programa
te. marți o expunere ne tema 
„Contribuția României la susți
nerea războiului antifascist" si o 
expoziție de pictură, intitulată „Cu
lorile libertății".

★
în cadrul manifestărilor dedicate 

marii sărbători de la 23 August și 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. la Cîmpulung și-a început 
activitatea o tabără de crea
ție pentru pictură, ce are drept ge
neric „Culorile eliberării". Tabăra 
reunește artiști plastici profesio
niști și amatori din București și din 
diferite localități argeșene. Cele 
mai valoroase dintre lucrările re
alizate aici vor fi expuse la sala 
„Arta" din orașul-gazdă. in perioa
da 1—10 august.

*
La Craiova se desfășoară ciclul 

de manifestări politico-ideologice 
și cultural-educative cu genericul 
„împliniri și perspective". Cadre 
didactice universitare, cercetători, 
activiști de partid și de stat prezin
tă expuneri, abordind o largă arie 
tematică, din conținutul căreia se 
degajă edificatoarele mutatii eco- 

nomico-soclale ce 
au avut loc in 
Craiova. în Dolj, 
in întreaga tară 
în cei 40 de ani 
de libertate. Ac
țiunile sint pro
gramate in uni
tăți economice, 
sociale si de cul
tură.

★
în toate localită

țile județului Cluj 
se desfășoară 
bogate manifes
tări politico-ideo
logice și cultu
ral-educative de-

★

Secretarul Comitetului Popular Ge
neral al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste. Mohamed Al- 
Zarouq Rajab, a depus, joi diminea
ța. o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★

La solemnitate au luat parte ofi
cialități române și libiene.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere 
și a fost vizitată rotonda monumen
tului.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Liberia, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești, R. Webster Simpson, a oferit, 
joi, o recepție.

Au participat Ion Teoreanu, minis
trul educației și invățămintului, 
Traian Pop, adjunct ai ministrului a- 
facerilor externe, Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Peru — a 163-a aniversare 
a proclamării independentei — joi 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno-peruană.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-peruană, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Jaimb Castro 
Mendivil. ambasadorul Republicii 
Peru la București, și membri ai am
basadei,

(Agerpres)

implicații internaționale
același timp, acțiunea româ-în 

nească din August 1944 a însemnat 
un prețios sprijin moral-politic pen
tru mișcările de rezistență din țările 
Europei centrale și sud-estice ocupa
te de fascism, întărindu-le încrede
rea în apropierea mai grabnică a 
ceasului de izbindă asupra ocupantu
lui. a eliberării lor.

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă a marcat, totodată. începutul 
participării României Ia războiul 
antihitlerist, amplitudinea efortului 
militar și economic făcut de Româ
nia pe frontul antihitlerist situînd-o 
în rindul al patrulea între puterile 
coaliției antihitleriste. Caracteristica 
esențială a acestui efort o constituie 
angajarea plenară în susținerea lui 
a poporului român în întregul său. 
în zilele lui August, în luptele pen
tru eliberarea patriei, ca și în cele 
ce au urmat pină la înfringerea fas
cismului, alături de armată și in ace
lași ritm a bătut inima caldă a țării. 
Sprijinul neprecupețit al muncitori
lor și țăranilor, intelectualilor și

altor oameni ai muncii, manifestat 
într-o multitudine de forme, inclusiv 
prin participarea cu arma in mină la 
lovirea dușmanului, abnegația dove
dită de ostașii români pe baricadele 
luptei antihitleriste, iar apoi în tran
șeele 
finală, 
tineri care 
tari în războiul antihitlerist 
mau elocvent starea de spirit antifas
cistă care stăpînea poporul român. 
Stare de spirit la a cărei forjare con
tribuise in chip hotăritor prin în
treaga sa muncă și luptă Partidul 
Comunist Român, care cu exemplară 
consecvență 
reprezentată 
porul să-și 
glorioaselor 
marile sale . ___ .____...
dăruire in slujba cauzei libertății pa
triei. Toate aceste fapte dau relief 
pregnant unui mare adevăr : anume 
acela că poporul român a urît 
profund fascismul — corp străin fe
lului său de a fi. a gîndi și a simți 
— că

a 
de

frontului pînă Ia 
gestul a mii și 

s-au înrolat
victoria 
mii de 

volun- 
expri-

evidențiase primejdia 
de fascism, chemind po- 
mobilizeze. în spiritul 

sale tradiții de luptă, 
energii, puterea sa de

existența poporului nos- 
fost permanent călăuz.i- 
principiile democrației, 

și unității naționale. înțele-

23-31 august 1944 au luat

a 
înțeles încă din acel moment ma
rea valoare, consecințele uriașe pe 
care actul revoluționar de la 23 
August 1944 le avea pentru desfășu
rarea conflagrației mondiale. Astfel, 
ziarul elvețian „Der Bund." scria la 
25 august 1944 : „Cotitura din 
România constituie cea mai mare 
breșă făcută in zidul fortăreței Ger
maniei ; din acest moment se poate 
sconta pe infringerea ei rapidă". Iar 
postul de radio Londra aprecia la 
24 august 1944 : „Fapta României con
stituie un act de mare curaj și 
acest act va grăbi sfîrșitul războiu
lui".

Opinia publică internațională a re
liefat, totodată, că prin actul de la 
23 August 1944 se dovedea că po
porul român nu avusese nimic comun

• La luptele din perioada 
parte 37 DE DIVIZII, alte unități și formațiuni militare româ-

. nești, totalizînd peste 465 000 de ostași și ofițeri.
• Au fost scoși din luptă 61 000 de militari inamici (între 

care 14 generali și aproape 1 500 de ofițeri), echivalentul 
efectivelor a 6 DIVIZII naziste.

® Au fost scoase din luptă 498 de nave fluviale și mari
time (dintre care 60 au fost scufundate), 222 de avioane (alte 
60 fiind doborîte), mii de tunuri, mitraliere, puști, autovehicule 
militare, numeroase depozite de muniții și carburanți ale 
inamicului.

• In acest răstimp a fost eliberat de inamic un vast teri
toriu, cuprinzînd circa 150 000 DE KILOMETRI PÂTRAJI, ceea 
ce reprezintă două treimi din teritoriul de atunci al țării.

® In luptele insurecționale au căzut PESTE 8 500 de sol
dați și ofițeri ai armatei române (morți și răniți).

tru 
tă 
libertății 
gerii între popoare, a bunei vecină
tăți. păcii și progresului social. 
Idealuri care azi, la patru decenii de 
la declanșarea revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, se afirmă cu deo- 

. sebită putere in întreaga activitate 
internațională a partidului și statului 
nostru, iși găsesc o strălucită întru
chipare în toate demersurile de poli
tică externă, în inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu — izvorîte 
din adincă răspundere față de soarta 
umanității — pentru soluționa
rea constructivă a marilor pro
bleme ale lumii contemporane 
în consens cu năzuințele legitime, 
fundamentale ale popoarelor, pentru 
apărarea păcii, pentru dezarmare, 
pentru ca să fie păstrat mereu senin 
cerul omenirii, astfel încît să fie 
înlăturat, pentru totdeauna pericolul 
unei conflagrații planetare nimici- 
tpare.

INFORMAȚII SPORTIVE
COMPETIȚII DE MASA. în săp- 

tămina ce urmează vor avea loc nu
meroase competiții de masă, dintre 
care subliniem : „Festivalul sportu
rilor aplicative" — Galați (2—4 au
gust) ; „Cupa minerului" la atle
tism. handbal, volei, tenis, popice și 
șah — Petroșani (3—5 august) ; 
„Cupa Tomis" (in cadrul „Serbărilor 
mării") la canotaj, caiac-canoe. lupte 
Si tenis — Constanta (1—5 august) ; 
„Cupa spicul" la fotbal pentru echi
pele de tineri din mediul rural — 
Slobozia (4—5 august) ; Circuitul ci
clist al județului Ialomița (4—5 au
gust) : acțiunea cultural-sportivă 
„Istrița ’84“ — Buzău (5 august).

FOTBAL. Ieri, la stadionul „23 
August" din Capitală, a avut loc 
primul meci International al sezo
nului. între echipele Rapid Bucu
rești și Lokomotive Leipzig. A cîști- 
gat echipa oaspete cu scorul de 3—0.
• Tot ieri, s-au omologat rezultate
le campionatelor diviziilor A. B și 
C ediția 1983—1984. ® Printre altele, 
biroul F.R.F. a hotărit ca la viitoa
rele campionate baremul de puncte 
nepenalizabil pentru diviziile A și B 
să fie de 24 puncte. Echipele care 
vor realiza la încheierea campiona
telor respective numai 23—22 puncte 
vor fi penalizate cu un punct, cele 
cu 21—20 puncte vor fi penali
zate cu două puncte, iar cele cu 
mai puțin de 20 puncte vor su
porta trei puncte penalizare în 
ediția următoare a competiției.
• C. S. Tîrgoviște, cu trei puncte 
penalizare, va juca în ediția 1984— 
1985 în seria a II-a a diviziei B. în 
timp ce Petrolul Ploiești si Dunărea 
Galați în sena I. Spre compensare 
numerică. Gloria Bistrița a fost re
partizată în seria a IlI-a a divi
ziei B. • Luceafărul (formația na
țională de juniori U.E.F.A. — 1985) 
va juca în campionatul de „speran
țe" al divizie* A. reprezentind pe 
noua promovată Gloria Buzău. în 
timp ce Luceafărul II (formația de 
juniori U.E.F.A. 1986) va activa în 
seria a V-a. bucureșteană. a divi
ziei C.

de eliberare so
cială si națională, antifascistă si an
tiimperialistă din August 1944 și la 
mărețele transformări petrecute in 
anii făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate". Muzeul jude
țean din localitate a găzduit un con
curs pentru tineret intitulat „Pro
gramul partidului — programul ti
nerei generații", si tot aici a fost 
deschisă o cuprinzătoare expoziție 
de carte social-politică sub gene
ricul „Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — inestimabilă contri
buție la îmbogățirea teoriei si 
practicii revoluționare".

★
Cea de-a 40-a aniversare a actu

lui istoric de la 23 August si Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român sint marcate în ju
dețele Timiș. Caraș-Severin și 
Arad prin numeroase manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice. la care participă numeroși oa
meni ai muncii. între acestea se 
remarcă simpozionul „Patru dece
nii de impetuos progres tehnico- 
știintific al energeticii românești", 
desfășurat la Centrul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru echipamente hidroenergeti
ce din Reșița. în cadrul căruia au 
fost puse în evidentă marile reali
zări ale poporului nostru din anii 
socialismului în acest important 
domeniu. La bibliotecile județene 
din Timișoara Si Arad au fost inau
gurate expoziții de carte social-po
litică si beletristică, infătisînd pro
fundele transformări revoluționare 
înfăptuite in patria noastră, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, in anii socialismului, iar 
la galeria de artă „Bastion" din 
municipiul de pe Bega. artiști plas
tici amatori, laureati ai Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
expun peste 80 de lucrări de pic
tură. pe teme inspirate din ' viata 
nouă a satului românesc.

★
Sub genericul sugestiv „Lumina 

libertății", municipiul Rimnicu Vil
cea a găzduit, in zilele de 23 și 24 
iulie, un complex de manifestări 
politico-ideologice. cultural-educa
tive și artistice, desfășurate într-o 
serie de unități economice si așe
zăminte culturale sub forma unor 
simpozioane si expuneri oe teme 
privind profunda semnificație a 
gloriosului jubileu de la 23 August, 
transformările înnoitoare survenite 
in viata tării Si a județului Vil
cea in anii construcției socialiste 
și. îndeosebi. în perioada ce a tre
cut de la istoricul Congres al 
IX-lea al P.C.R.. recitaluri de poe
zie patriotică si revoluționară, ex
poziții de carte social-politică și

dicate zilei de 
23 August. Astfel, la Casa tineretu
lui din Turda s-au desfășurat lucră
rile simpozionului cu tema „Con
cepția Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind dezvol
tarea activității de cercetare știin
țifică. modul in care aceasta se 
reflectă in preocupările și succe
sele colectivelor de muncă turde- 
ne“.' Cu acest prilej, a fost verni
sată o bogată expoziție, care înfă
țișează cele mai noi și mai repre
zentative realizări tehnico-științi- 
fice în unitățile industriale ale mu
nicipiului de pe Arieș. De aseme
nea, la Combinatul de utilaj greu, 
la șantierul Valea Drăganului al 
Antreprizei de construcții hidro
energetice Tarnița, la întreprin
derea de tricotaje Someșul, la în
treprinderea de materiale de con
strucții. numeroși oameni ai muncii 
au luat parte la expuneri, mese | 
rotunde, simpozioane, prilej cu care 
au fost prezentate aspecte ale lup- I 
tei milenare a poporului român ■ 
pentru dreptate socială, unitate, 
independentă și suveranitate națio
nală, succesele fără egal obținute 
de națiunea noastră socialistă in 
cei patruzeci de ani de viață liberă, 
și îndeosebi în perioada pe care, cu 
legitimă mîndrie, o numim „Epoca 
Ceaușescu".

★
„Mutații în structura economică, 

socială și spirituală a societății ro
mânești în anii revoluției și con
strucției socialiste" s-a intitulat 
simpozionul organizat de Universi
tatea „Alexandru I. Cuza" din Iași, 
in cadrul căruia s-a făcut o amplă 
și documentată trecere in revistă a 
profundelor înnoiri ale economiei, 
științei și culturii din anii construc
ției socialiste. Tot la Iași se desfă
șoară „Retrospectiva filmului ro
mânesc", acțiune găzduită de cine
matograful „Tineretului".

Numeroase alte manifestări cu 
caracter politic, cultural-educativ și 
artistic, consacrate celor 40 de ani 
de libertate, au loc, de asemenea, la 
casele de cultură din Pașcani, Hir- 
lău și Tg. Frumos, la biblioteci și 
muzee, cluburi muncitorești, pre
cum și la căminele culturale de la 
sate, in cadrul cărora sint relevate 
eroismul maselor populare, conduse 
de partidul comunist, in lupta pen
tru drepturi și libertăți democra
tice, semnificația zilei de 23 Au
gust, marea sa importanță pentru 
dezvoltarea României pe calea so
cialismului, succesele înregistrate 
de poporul nostru in anii noii orin- 
duiri, cu deosebire în perioada de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

(Agerpres) /

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 14/1984
Sub genericul „Sub semnul orientă

rilor înnoitoare ale Congresului al 
IX-lea al partidului" sint publicate 
articolele: „Abordare creatoare a teo
riei revoluționare. în strinsă legă
tură cu imperativele vieții" de Gh. 
Al. Cazan : „Puternicul dinamism al 
economiei naționale" de loan Erhan ; 
„Cercetarea științifică românească, 
factor esențial al progresului social- 
economic al patriei" de Nicolae M. 
Nicolae; „Dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste, muncitorești in 
procesul făuririi noii orînduiri" de 
loan Stănescu ; „România socialistă,

promotoare activă a principiilor noi 
de relații între state" de Victor Du- 
culescu ; „Strălucite succese în dez
voltarea economico-socială a Româ
niei" (II).

Revista publică în continuare arti
colele : „Unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare, factor determinant al 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională din august 1944“ de 
Ion Ardeleanu ; „Contribuția infor
maticii la creșterea eficienței in acti
vitățile economico-sociale" de Dorina 
Martinoiu ; „Românii in istoria uni
versală" (dezbatere).

cinema
0 Străinul : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 16; 19.
0 Dragostea și revoluția : LUMINA 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Program de desene animate — 11; 
12,30, Un saltimbanc la Polul Nord — 
Premiera — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
@ B. D. Ia munte și Ia mare : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,45; 20. 
© Ca-n filme : CIULEȘTI (17 55 46) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO

RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
® întoarcerea Vlașinilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Șapte băieți și o ștrengăriță : CO- 
TROCENT (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30. 
© Runda 6 : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
O Titanic vals : VIITORUL (10 67 40) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Eu, tu și Ovidiu : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17,15; 19 30.
© Alo, aterizează străbunica : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30: 19,30. 
@ Scopul și mijloacele: PROGRESUL 
(23 94 10) r 16; 18; 20.
© Răfuieli personale : SCALA
(11 03 72) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Călăreții de dimineață : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 12; 16; 19.
• Legenda : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
© Lovitura fulgerătoare : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Locotenent Cristina : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9: 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20, la grădină — 21. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Fără panică, vă rog : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Q Salutări cordiale de pe Terra : 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30: 19,30.

• Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15^
• Madame Sans-Gâne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20,.
© La nord prin nord-vest : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, 
la grădină —'21.
© Omul fiara : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 12,15; 16,30; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19. 
S Marfă furată : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20, la grădină — 21, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

© Legenda călărețului singuratic ; 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20, UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA (317171) 
— 16: 18,15; 20,30, la grădină — 21.
• Cobra se întoarce : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Yankeii î GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 20,30.
© îmi sare țandăra : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20.
e Rocky II : FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13.15; 15,30; 17.45; 20.
0 Salamandra : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 28, 29 și 30 iulie. In țară : 
Vremea va fi în general instabilă în
deosebi in regiunile din nordul șl estul 
tării. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros. Vor cădea ploi care vor avea 

I caracter de averse in cea mai mare 
I parte a tării. Pe alocuri, cantitățile de

apă vor depăși 20 de litri pe metrul 
pătrat în 24 de ore. Izolat, se va pro
duce grindină. Vintul va sufla mode
rat cu intensificări temporare, predo- 
minînd din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 7 
șl 17 grade. Izolat mal coborite, cele 
maxime intre 18 șl 28 de grade, local 
mai ridicate in vest. In București : 
Vremea va fi ușor instabilă, cu ceru! 
temporar noros, favorabil aversei de 
ploaie. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 14 și 16 
grade, cele maxime intre 24 șl 27 de 
grade.

© Polițist sau delincvent : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
• Cactus Jack : GRĂDINA AURORA 
(35 04 66) — 21.

teatre
A Teatrul Național <14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 
18,30.
Ss Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

Amintiri — X9: (la complexul sportiv 
studențesc Lacul Tel): Recital — Dan 
Grigore, Ion Caramitru — 20,30,
• Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scrii
torilor din Clșmigiu) : August elibe
rator — spectacol de sunet și lumi
nă — 21.
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 19,30.
® Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Constela
ția Boema — 19,30; (grădina Cără
buș) : Spectacol de divertisment șl 
film — 20,30.
® Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.



VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR:
(ZS4 SE PUNĂ CAPĂT 

CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA!

Congresul Partidului Uniunea pentru
Progres Național din Burundi

MREă BRITMIE : Partidul Laburist se pronunță 
pentru dezarmarea nucleară necondiționată a țării
LONDRA 26 (Agerpres). — Co

mitetul Executiv National al Parti
dului Laburist din Marea Britanie, 
reunit la Londra, a adoptat un do
cument în problemele apărării. în 
care se pronunță pentru dezarma
rea nucleară necondiționată și 
unilaterală a Marii Britanii, rela
tează agențiile Reuter și France 
Presse. Documentul preconizează, 
in acest sens, renunțarea definiti
vă la arsenalul nuclear britanic, in 
primul rind la rachetele amplasa-

te pe submarinele ..Polaris", pre
cum si înlăturarea tuturor arme
lor si bazelor nucleare americane 
de ne teritoriul britanic.

Observatorii politici din Londra, 
citati de agenția Reuter, conside
ră decizia acestui organism ca cea 
mai lipsită de echivoc luare de 
poziție de pînă acum a laburiști
lor în favoarea eliberării Marii 
Britanii de povara armelor ato
mice.

BUJUMBURA 26 (Agerpres). — La 
Bujumbura s-au deschis lucrările 
celui de-al II-lea Congres al Parti
dului Uniunea pentru Progres Na
țional din Burundi — UPRONA. la 
care iau parte 970 delegați, precum 
și invitați de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Circei, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Colegiului Central de 
partid.

Pe ordinea de zi a congresului sînt 
înscrise dezbaterea raportului-pro- 
gram al C.C. al UPRONA. modifi

cări în statutul partidului, alegerea 
organelor conducătoare ale parti
dului.

în cadrul lucrărilor, în numele Co
mitetului Central, al secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. repre
zentantul P.C.R. a transmis delega- 
ților, tuturor militanților partidului 
un cordial salut tovărășesc, împreună 
cu urări de succes deplin in desfă
șurarea congresului, pentru aplicarea 
in viață a hotărîrilor ce vor fi adop
tate.

„Declarația de la Harare™
— expresie a hotărîrii țarilor Africii de a combate consecințele 

nefaste ale foametei și ale crizei economice

R.F. GERMANIEI: Un uriaș „lanț viu" de protest 
pe Valea Rinului

BONN 26 (Agerpres). — Mișcarea 
antirăzboinică din R.F. Germania, 
care reunește 30 de grupuri de mi- 
litanți pentru pace, intenționează 
să organizeze, in perioada sep
tembrie — noiembrie a.c., o serie 
de mari demonstrații in favoarea 
păcii și dezarmării, împotriva ra
chetelor nucleare pe continentul 
european, transmit agențiile U.P.I. 
și A.P. După cum a anunțat la o 
conferință de presă organizată la 
Bonn un purtător de cuvint al miș
cării, punctul culminant al acțiuni
lor îl va constitui crearea la 20 oc
tombrie, cu participarea a peste 
200 000 de persoane, ă unui „lanț 
viu" de 210 kilometri pe Valea Ri-

nulul, trecindu-se. prin Bonn, In
tre bazele americane din zona 
Hunsrueck, și orașul Duisburg.

La 29 septembrie, un alt „lanț 
uman", cu o lungime de 100 kilo
metri, va fi format intre diferite 
instalații militare din zona locali
tății Fulda.

„Mișcarea pentru pace din R.F.G., 
s-a subliniat la conferința de pte- 
să, se pregătește pentru o opoziție 
pe termen lung față de nonsensul 
cursei înarmărilor".

în toamna și primăvara trecută, 
sute de mii de vest-germani au 
participat la demonstrații și mar
șuri de protest in apropierea baze
lor militare ale S.U.A. din R.F.G.

„NU" hotăritFINLANDA: Un 
militarizării spațiului cosmic

HARARE 26 (Agerpres). — „Decla
rația de la Harare" — principalul do
cument adoptat de Conferința regio
nală pentru Africa a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), care s-a desfă
șurat în capitala Republicii Zim
babwe — exprimă hotărirea țărilor 
de pe continent de a combate ame
nințarea crescîndă pe care o repre
zintă foametea și criza economică re
simțite serios pe continent. Consem- 
nind gravitatea problemelor cu care 
sint confruntate majoritatea țărilor 
africane pe planul alimentației, do
cumentul reține că acestea sint re
zultatul combinării mai multor fac
tori, între care se menționează seceta 
prelungită și alte calamități naturale, 
recesiunea economică mondială, da
toriile externe și penuria de devize, 
influența nefastă a conflictelor și in
tervențiilor străine, ajutorul extern 
limitat. „Declarația de Ia Harare" ex
primă insatisfacția în legătură cu ne- 
realizarea în cea mai mare parte a 
planului de acțiune adoptat la Lagos 
în 1980.

Statele africane și-au exprimat ho
tărirea de a acorda prioritate princi
pală agriculturii și dezvoltării rurale, 
de a adopta măsuri efective de na

tură să ducă la sporirea producției 
agricole și de a Întreprinde acțiuni in 
vederea utilizării mai eficiente a re
surselor naturale, de a îmbunătăți 
infrastructura și de a intensifica for
marea cadrelor calificate.

Totodată, documentul reafirmă ho
tărirea țărilor semnatare de a con
tribui la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Țările participante au cerut statelor 
industrializate și organizațiilor inter
naționale să sporească asistența fi
nanciară și materială in vederea a- 
meliorării agriculturii in Africa.

DAKAR 26 (Agerpres). — în ca
pitala Senegalului, Dakar, au început 
lucrările unei reuniuni ministeriale, 
la care iau parte delegați din 22 de 
state africane, consacrată examinării 
și stabilirii in comun a unor căi și 
mijloace de stăvilire a înaintării de
șertului spre zonele fertile. Desc’ni- 
zind dezbaterile, președintele sene- 
galez, Abdou Diouf, a arătat că feno
menul deșertificării a căpătat pro
porții alarmante în ultimul timp, ni
sipurile Saharei, care avansează, a- 
menințind 150 milioane de locuitori 
ai continentului.

ORIENTUL MIJLOCIU

® La Beirut situația continuă 
să se normalizeze © Extinderea 

relațiilor O.E.P.
BEIRUT 26 (Agerpres). — Proce

sul de normalizare în capitala Liba
nului a continuat să inregistreze noi 
progrese. în conformitate cu măsu
rile planului de securitate elaborat 
de guvernul de uniune națională. 
Agențiile internaționale de presă re
latează. totodată, că, in regiunea Tri
poli, din nordul țării, unde, incepind 
de miercuri după-amiază, s-au sem
nalat lupte soldate cu victime între 
milițiile locale rivale, a intervenit 
un nou acord de încetare a focu
lui. negociat de Comitetul de secu
ritate care regrupează reprezentanți 
ai armatei libaneze si ai părților 
aflate in conflict.

JAKARTA 26 (Agerpres). — In
donezia si-a dat acordul de princi
piu in legătură cu deschiderea unei 
reprezentante a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la Jakarta, a 
declarat un purtător de cuvint gu
vernamental indonezian, citat de 
agențiile Associated Press si Reuter.

La rindul său. președintele Comi
tetului . Executiv al O.E.P.. Yasser 
Arafat, a relevat, după întrevederea 
avută in capitala Indoneziei cu pre
ședintele Suharto, că a primit asigu
rări din partea acestuia în ce pri
vește continuarea sprijinului politic 
acordat de Indonezia cauzei juste a 
poporului palestinian.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Trupe
le israeliene de ocupație au efectuat 
noi acțiuni represive in citeva lo
calități din sudul Libanului. Citind 
surse regionale, agenția Reuter rela
tează că. in cursul zilei de joi. for
țele israeliene au procedat la per
cheziții in localitatea Bnaa Foul, si
tuată la 10 km sud-est de Saida, și 
au deschis focul asupra unor locuin
țe din Kfar Tibnit, în aceeași zonă. 
Șapte persoane din rindul populației 
locale au fost arestate, relatează 
agenția citată.

BUDAPESTA

0 cuvîntare a primului secretar al C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 

Luind cuvintul în fata activului oa
menilor muncii de la Fabrica de tri
cotaje din Budapesta. Jânos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. a 
relevat că Ungaria, care se pregăteș
te să sărbătorească a 40-a aniversa
re a eliberării, se află in pragul unor 
evenimente politice importante — în 
primăvara anului viitor vor avea loc 
Congresul al XIII-lea al P.M.S.U. și 
alegerile in Adunarea de Stat și în 
organele locale ale puterii. Vorbito
rul a arătat apoi că economia na
țională a încheiat primul semestru 
al anului cu rezultate pozitive. In
dustria ungară — a arătat el — face 
fată, in multe privințe, concurenței 
ipternationale. dar ponderea consu
mului specific de materiale este cu 
30 la sută mai mare decît in țările 
capitaliste cele mai dezvoltate, iar a 
celui de energie este mal mare cu 20

la sută. Rezerve însemnate există în 
creșterea eficientei folosirii utilajelor 
si în îmbunătățirea organizării mun
cii — a relevat vorbitorul.

Relevind că o sursă foarte impor
tantă a dezvoltării se află in colabo
rarea economică cu țările socialiste, 
Jânos Kădâr a subliniat, totodată, 
necesitatea dezvoltării cooperării cu 
țările in curs de dezvoltare si cu sta
tele dezvoltate din punct de vedere 
industrial in condiții reciproc avan
tajoase.

Primul-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
referindu-se la raportul dintre sala
rii si preturi, a subliniat că. în pri
mul rînd. trebuie dezvoltată produc
ția, nu consumul, intrucît se poate 
distribui numai ceea ce s-a produs, 
iar salariile trebuie să crească nu
mai pe baza rezultatelor bune în 
muncă.

În sprijinul instaurării unui climat 

de pace în America Centrală
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la Washing
ton, unde se află in vizită, președin
tele ales al Republicii Panama. Ni
colas Ardito Barletta, a menționat că 
tara sa va continua să sprijine efor
turile depuse de „Grupul de la Con- 
tadora" in direcția instaurării in A- 
merica Centrală a unui climat de 
pace, securitate si cooperare — in
formează agenția I.P.S. El a subli
niat că Panama va participa la ac

țiunile întreprinse de celelalte țări 
membre ale grupului — Columbia, 
Mexic si Venezuela — considerind că 
acestea constituie unica modalitate de 
soluționare pe cale politică a situa
ției din regiune.

Barletta, care a ieșit învingător în 
alegerile prezidențiale desfășurate în 
luna mai. va prelua oficial funcția 
de șef al statului la 11 octombrie 
anul acesta.

PIAȚA COMUNĂ

Numărul șomerilor se ridică la 12 milioane

HELSINKI 26 (Agerpres). — Mi
nistrul - ■ —
landei, 
primat 
gătură 
cursei înarmărilor asupra spațiului 
cxtraatmosferic. într-un interviu 
acordat Biroului de informații fin
landez. el a subliniat că militari
zarea Cosmosului nu poate asigura

afacerilor externe al Fin- 
Paavo Vaeyrynen. și-a ex- 
profunda îngrijorare in le- 

cu pericolul extinderii

realizarea supremației militare 
că ea ar 
de valori 
declarat 
pronunță 
sării de armamente in spațiul cos
mic. El a evidențiat necesitatea în
cheierii unor acorduri internațio
nale privind folosirea spațiului 
cosmic exclusiv in scopuri pașnice.

și 
duce la o imensă irosire 
materiale. Finlanda — a 
Paavo Vaeyrynen — se 
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Exponenți ai celor mai largi pături sociale din S.U.A. participă in număr 
crescind la demonstrațiile care se desfășoară în diferite orașe împotriva 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace. Fotografia de mai sus în
fățișează un aspect de la o demonstrație care a avut loc la Washington, 
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ÎNTREVEDERE LA 
dor Jivkov, secretar 
C.C. al P.C. Bulgar. 
Consiliului de Stat al 
ria, a avut o întrevedere, la Sofia, 
cu președintele P.C. din Austria. 
Franz Muhri. in cadrul căreia s-a 
făcut o informare reciprocă asupra 
activității celor două partide, pre
cum și in legătură cu probleme 
actuale ale situației internaționale 
— transmite agenția B.T.A.

OPȚIUNI POLITICO-SOCIALE 
ÎN ETIOPIA. Luind cuvintul in ca
drul ședinței constituti ve a "organi
zației de partid din capitala Etio
piei, Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu și al Comisiei 
pentru Organizarea Partidului Oa
menilor Muncii din Etiopia — a 
relevat că sarcina istorică a parti
dului de avangardă, în curs de con
stituire. este aceea de a construi 
baza tehnico-materială a socialis
mului, de a reorganiza economia ță
rii pe baze socialiste.

NEGOCIERI EXPLORATORII 
consacrate unei evențuale incetări a 
focului in Namibia au avut loc la 
Prpia, in Republica Capului Verde, 
între o delegație a Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), condusă de președin
tele acestei organizații, Sam Nujo-

SOFIA. To- 
general al 
președintele 
R.P. Bulga-

ma, și o delegație sud-africană — 
informează agențiile Prensa Latina 
și A.N.O.P.

CREȘTE DEFICITUL BUGETU
LUI FEDERAL AMERICAN. Po
trivit datelor difuzate la Washing
ton, de Ministerul de Finanțe, defi
citul bugetului federal american pe 
primele nouă luni ale anului finan
ciar 1984 se ridică la 142,3 miliarde 
dolari. In mai anul acesta, deficitul 
lunar era de 33,9 miliarde de do
lari, situație care reprezintă o a- 
gravare considerabilă față de iunie 
anul trecut, cind, din Cauze * cori- 
juncturale, se înregistrase un exce
dent de 3,4 miliarde de dolari.

SPANIA ȘI C.E.E. Reprezentan
tul spaniol la a 22-a sesiune mi
nisterială a negocieriloi' privind 
aderarea Spaniei și a Portugaliei 
la C.E.E., ministrul de externe 
Fernando Moran, a declarat că 
țara sa „nu a obținut nimic" de la 
aceste tratative, care au trecut de 
la nivelul politic la aspectele teh
nice. Cererile formulate de Spania 
în vederea aderării, în probleme 
agricole și industriale, sint consi
derate de partea spaniolă drept 
„strict necesare pentru apărarea 
intereselor țării", dar Piața comu
nă nu este dispusă să le accepte.

PUTERNICE FURTUNI s-au a- 
bătut. in noaptea de miercuri spre 
joi. asupra unor zone întinse din 
Elveția. Austria, precum și din 
landurile vest-germane Baden- 
Wtirttemberg și Saar. în Elveția, în
tinse suprafețe agricole au fost 
inundate : la St. Gallen a căzut 
grindină de mărimea unui du de 
găină, care a deteriorat automobi
le și a produs pierderi culturilor.

EXPERIENȚE ÎN SPAȚIUL COSMIC
MOSCOVA 26 — (A- 

gerpres). — După 
cum transmite agenția 
T.A.S.S., potrivit pro
gramului, cosmonauta 
sovietici Svetlana Sa
vițkaia și Vladimir 
Djanibekov au ieșit, lu 
25 iulie, din cabina la
boratorului spațial 
„Saliut-7“ și au evo
luat in spațiu. Țelul 
principal al misiunii a 
constat in testarea u- 
nui nou instrument u- 
niversal destinat exe-

cutării unor operații 
tehnologice complexe. 
Astfel, Savițkaia a 
executat lucrări de tă
iere, sudură, lipire a 
unor plăci metalice și 
alte operațiuni. în a- 
cest timp, cosmonautul 
Djanibekov a făcut fil
mări 
pentru

și înregistrări 
televiziune. 

După o perioadă de 
Djanibekov a 

și el ope- 
tehnologice

timp, 
executat 
rațiunile 
prevăzute de program.

înainte de a se reîn
toarce la bordul labo
ratorului, cei doi cos- 
monauți au 
panourile cu 
materiale, 
anterior pe 
exterioară ____
„Saliut 7“ și care s-au 
aflat timp îndelungat 
in Cosmosul liber.

Durata totală a evo
luției celor doi in afa
ra laboratorului orbital 
a fost de 3 ore și 35 
de minute.

demontat 
mostre de 
instalate 

suprafața 
a stației

j

Sprijin ferm
- unificarea

cauzei drepte a poporului 
pașnică și democratică a

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Agenția France Presse comentează 
cifrele privind șomajul in țările Pie
ței comune. în luna iunie, date pu
blicității la Bruxelles de oficiul de 
statistică al C.E.E., „Eurostat". Nu
mărul persoanelor declarate in stare 
de șomaj in țările C.E.E. (cu excep
ția Greciei) s-a ridicat la 12 milioa
ne. După cum precizează agenția 
France Presse, șomajul in cadrul 
C.E.E. a înregistrat o creștere de or
dinul a 5,5 procente in raport cu iu
nie 1983.

Rata șomajului a fost de 10,7 la 
sută in iunie, față de 10,1 la sută în 
aceeași lună a anului trecut. Statis
ticile indică, de asemenea, faptul că 
femeile și tinerii sint categoriile cele 
mai defavorizate : rata șomajului 
este de 11,6 la sută pentru femei, 
față de 10 la sută pentru bărbați, iar 
tinerii in virsță de pină la 25 de ani 
reprezentau, la sfirșitul lunii prece
dente. 37.7 la sută din totalul celor 
înscriși oficial pe listele de șomaj 
(4,5 milioane).

Tendințe mai accentuate de creș
tere a șomajului au fost înregistra
te. potrivit datelor furnizate de 
„Eurostat". în Franța. R.F. Germa
nia și Marea Britanie.

LONDRA 26 (Agerpres). — Datele 
statistice atestă menținerea în An
glia a unei înalte rate a șomajului, 
dar presa britanică subliniază și pro
ducerea unor modificări „calitative" 
în problema respectivă. Citind un 
raport oficial referitor la situația de 
pe piața muncii, observatorii brita
nici ajung la concluzia că. în pre
zent. problema principală începe să 
fie aceea a „șomajului îndelung". Ei 
citează faptul că aproape un sfert 
dintre cei peste trei milioane de șo
meri sînt englezii care nu au putut 
găsi locuri de muncă timp de doi 
ani sau mai mult. Printre aceștia se 
remarcă procentul ridicat de șomeri 
virstnici.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Potrivit datelor publicate de Institu
tul internațional al fierului și oțe
lului. cu sediul Ia Bruxelles, in luna 
iunie producția de oțel a țărilor 
Pieței comune vest-europene a fost 
de 9,4 milioane tone, față de 10,5 mi
lioane tone in mai. In S.U.A., in 
aceeași perioadă, producția de oțel 
s-a redus de la 8,3 milioane tone Ia 
6.3 milioane tone, iar in Japonia — 
de la nouă milioane, in mai. la opt 
milioane tone in iunie.

„ORIGINEA Șl CAUZELE DATORIILOR EXTERNE'
UN ARTICOL DIN REVISTA IUGOSLAVA 

„MEDJUNARODNA POLITIKA"

Și în acest an, pe toate continen
tele a fost marcată „Luna de solida
ritate cu lupta poporului coreean" 
printr-o largă suită de acțiuni des
fășurate intre două date semnifica
tive: 25 iunie, ziua în care, în 1950, a 
fost declanșată agresiunea imperia
listă în Coreea, și 27 iulie, cind, trei 
ani mai tîrziu. a fost semnat armis
tițiul de la Panmunjon. în conștiin
ța cercurilor largi ale opiniei publi
ce de pretutindeni a rămas profund 
întipărită amintirea luptei eroice a 
poporului coreean pentru zădărnici
rea agresiunii, demonstrație eloc
ventă a realității că în zilele noas
tre nu poate fi infrînt un popor care 
se ridică cu întreaga sa energie și 
capacitate în apărarea cuceririlor 
revoluționare, a ființei naționale, a 
dreptului sacru de a-și făuri des
tinele potrivit propriilor aspirații. 
Prilejuind evocarea acestor învăță
minte fundamentale. „Luna de soli
daritate" a evidențiat. în același 
timp, abnegația cu care poporul co
reean s-a angajat în efortul pentru 
reconstruirea patriei, pentru dezvol
tarea ei economico-socială. stăruința 
cu care R.P.D. Coreeană, ca și for
țele democratice, patriotice din Co
reea de Sud acționează pentru înlă
turarea scindării țării.

Prin eforturile depuse de masele 
populare din R.P.D. Coreeană pen
tru înfăptuirea politicii promovate 
de Partidul Muncii, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen. țara a cunos
cut profunde transformări revolu
ționare. în deceniile ce au trecut de 
la încheierea războiului, in partea de 
nord a Peninsulei Coreene a fost 
edificat socialismul, s-a construit 
practic o țară nouă. Pe harta ei eco
nomică au apărut sute de uzine, fa
brici. combinate moderne, noi cen
tre industriale ; prin extinderea iri
gațiilor și amenajarea unor întinse 
terenuri, prin introducerea mecani
zării. a rezultatelor științei, agricul
tura a cunoscut un proces intens de 
modernizare ; din temelii au fost 
reconstruite orașele si satele : o pu
ternică înflorire a cunoscut învăță- 
mintul de toate gradele, s-au dez
voltat știinta si cultura.

Realizările de seamă dobîndite de 
poporul din R.P.D. Coreeană sint zi 
de zi îmbogățite prin traducerea in 
viată a hotărîrilor celui de-al VI-lea 
Congres al Partidului Muncii vizind

dezvoltarea in continuare a forțelor 
de producție, creșterea puternică a 
eficientei întregii activități economi
ce și. pe această bază — sporirea 
substanțială a avuției naționale, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al maselor.

Așa cum este bine știut, paralel cu 
activitatea rodnică desfășurată pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
țării. Partidul Muncii, Guvernul 
R.P.D. Coreene au depus susținute 
și neîntrerupte eforturi în vederea 
unificării patriei, a cărei scindare 
artificială a afectat grav interesele 
întregului popor coreean, constituind 
o sursă de tensiune în zona respec
tivă, ca și pe plan internațional. în

diferite țări din Asia. Africa si Ame
rica Latină, ca și de pe continentul 
european, au pus în evidență simpa
tia profundă manifestată de opinia 
publică față de lupta poporului co
reean. solidaritatea cu cauza unifi
cării Coreei, sprijinul de care se 
bucură eforturile depuse în acest 
sens de guvernul R.P.D. Coreene.

Partidul Comunist Român. Româ
nia socialistă, poporul nostru susțin 
cu căldură cauza reunificării Coreei, 
manifestindu-și solidaritatea fierbin
te față de lupta pentru înfăptuirea 
acestui măreț obiectiv national al 
poporului coreean prieten. Găsin- 
du-și expresie in numeroasele luări 
de poziție ale tării noastre, in spri-

pendentă a Coreei. Sprijinim ferm 
recentele inițiative ale tovarășului 
Kim Ir Sen în legătură cu organiza
rea de convorbiri tripartite, precum 
și orice alte inițiative și acțiuni me
nite să asigure reunificarea pașnică 
și democratică a Coreei".

Așa cum este știut. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a dat 
o inaltă apreciere reafirmării de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acestei poziții consecvente a parti
dului și statului nostru, care oglin
dește atit sentimentele de caldă prie
tenie și solidaritate ale poporului 
român față de lupta poporului co
reean. fată de cauza dreaptă a aces
tuia, cit și certitudinea că realizarea

LA ÎNCHEIEREA JUNII DE SOLIDARITATE CU LUPTA POPORULUI COREEAN"
vederea înlăturării acestei nedrep
tăți istorice, pentru înfăptuirea reu
nificării. tovarășul Kim Ir Sen a for
mulat numeroase propuneri construc
tive. sintetizate in programul elabo
rat de Congresul al VI-lea privind 
constituirea Republicii Confederale 
Democrate Koryo. Realizării dezide
ratului major al unificării i se cir
cumscrie și recenta propunere a Gu
vernului R.P.D. Coreene de a se or
ganiza tratative tripartite între 
R.P.D. Coreeană, Statele Unite și 
Coreea de Sud, inițiativă care, ca și 
cele precedente, s-a bucurat de un 
larg sprijin din partea poporului co
reean, ca și din partea multor altor 
popoare, a numeroase guverne.

Un puternic răsunet au aceste 
propuneri și în rindul cercurilor de
mocratice din sudul Peninsulei. Este 
semnificativ că tocmai în aceste zile, 
în Coreea de Sud au luat ființă mal 
multe asociații. între care „Mișcarea 
democratică a poporului", care Ișl 
propun intensificarea opoziției fată 
de regimul dictatorial, scoaterea pro
blemei unificării din impasul in care 
o mențin in mod deliberat autorită
țile de la Seul și trecerea la acțiuni 
politice pentru înfăptuirea dezide
ratului creării unei Corei unite. Tot
odată, acțiunile organizate in dife
rite țări ale lumii cu prilejul „Lunii 
de solidaritate", adunările, conferin
țele, simpozioanele desfășurate in

jinul acordat de România in cadrul 
O.N.U., al altor organizații interna
ționale. in general pe plan mondial, 
luptei poporului coreean în vederea 
lichidării scindării țării și reunifi
cării ei pașnice și democratice, a- 
ceastă solidaritate a fost reafirmată 
cu putere de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul recentei vizite 
efectuate in țara noastră de delega
ția de partid și de stat a R.P.D. Co
reene. condusă de tovarășul Kim Ir 
Sen. Atit în cadrul convorbirilor din
tre cei doi conducători de partid și 
de stat, cit și în cadrul marii adu
nări populare de la București. Româ
nia a reliefat ferm sprijinul pe care 
îl acordă propunerilor repetate ale 
R.P.D. Coreene privind soluționarea 
pe cale politică, prin tratative a pro
blemei unificării, realizarea unei 
Coree independente și pașnice, nu
trind convingerea că aceasta este 
singura cale de împlinire a năzuinței 
fierbinți a întregii națiuni coreene 
de a trăi într-o patrie unită, liberă 
și democratică.

în acest sens. Ia marea adunare de 
la București, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Dorim ca și 
de Ia această tribună să reafirmăm 
solidaritatea activă a Partidului Co
munist Român, a României socialis
te și a întregului popor român cu 
lupta dreaptă a poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică și inde-

unificării Coreei corespunde intere
selor insănătoșirii climatului inter
național. cauzei păcii în zona res
pectivă, ca și în întreaga lume.

Dind expresie satisfacției poporu
lui coreean, a Partidului Muncii și 
Guvernului R.P.D. Coreene față de 
solidaritatea consecventă a țării 
noastre, tovarășul KIM IR SEN a 
subliniat : „Folosesc acest prilej 
pentru a exprima profundele noas
tre mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, partidului comunist, gu
vernului și poporului român, care 
au manifestat întotdeauna un 
profund interes față de construcția 
socialismului de către poporul nos
tru și cauza unificării patriei și nu 
și-au cruțat eforturile de a ne spri
jini și susține în mod activ pentru 
realizarea cu succes a acestora".

într-adevăr. experiența istorică de
monstrează elocvent că un popor nu 
poate fi veșnic scindat, că pină la 
urmă, trecînd peste orice obstacole, 
dezideratul sacru al unității națio
nale se va înfăptui. Acest adevăr 
este cu atit mai valabil în cazul po
porului coreean, care a viețuit timp 
de milenii in aceeași patrie și a cărui 
luptă pentru realizarea unificării 
este puternic stimulată de aspirația 
unanimă de a asigura propășirea tă
rii prin eforturi unite, de a trăi în 
condiții de pape și securitate.

Poporul nostru nutrește convinge-

coreean 
patriei
rea că stă în puterea poporului co
reean de a-și realiza acest sacru de
ziderat. în acest spirit, cu prilejul 
„Lunii de solidaritate", in țara noas
tră s-au desfășurat numeroase ac
țiuni și manifestări, in cadrul cărora 
exponenți ai opiniei publice au ex
primat sprijinul ferm față de cauza 
unificării Coreei, încrederea că acest 
țel va fi înfăptuit. Aceleași senti
mente și-au găsit expresia in nume
roasele telegrame și mesaje adresate 
de organizațiile de masă și obștești 
din România organizațiilor similare/ 
din R.P.D. Coreeană — toate aces
tea vădind simpatia și solidaritatea 
celor mai largi categorii de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, a în
tregului nostru popor față de efortu
rile poporului coreean pentru unifi
carea patriei sale.

Evoc'înd și cu acest prilej bunele 
relații de prietenie si colaborare din
tre România și R.P.D. Coreeană, po
porul nostru se bucură de faptul că 
acestor legături tradiționale — care 
s-au îmbogățit mereu in anii făuri
rii socialismului in cele două țări — 
li s-au deschis noi și ample perspec
tive prin recentele ințelegeri dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen. hotăririle co
mune luate stabilind noi obiective 
colaborării atit pe plan bilateral, cit 
și in domeniul vieții internaționale. 
Și nu încape îndoială că dezvolta
rea in continuare a colaborării ro- 
mâno-coreene pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural 
corespunde pe deplin intereselor ce
lor două popoare, inscriindu-se Ca o 
contribuție de preț la cauza măreață 
a păcii, socialismului, progresului și 
înțelegerii internaționale.

La încheierea „Lunii de solidari
tate cu lupta poporului coreean", po
porul român iși exprimă satisfacția 
față de faptul că mărețul deziderat 
al poporului coreean s-a bucurat și 
de data aceasta de un larg sprijin 
internațional. Poporul nostru asigu
ră poporul coreean că si de aici 
înainte va sprijini neclintit năzuin
țele sale fierbinți de a trăi intr-o 
Coree unificată, democratică, pros
peră si iubitoare de pace, aducin- 
du-și astfel o contribuție crescîndă 
la lupta popoarelor de pretutindeni, 
pentru progres și pace, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

AI. CÂMPEANU I

Sub titlul „Originea și cauzele 
datoriilor externe", revista „Med- 
junarodna Politika" din R.S.F. Iu
goslavia scrie printre altele :

într-un moment in care stin
gerea datoriilor pricinuiește imen
se dificultăți economiilor naționale 
ale partenerilor cel mai puțin dez
voltați din economia mondială, me
rită să privim in urmă, la origi
nile și cauzele îndatorării interna
ționale in anii ’70.

Potrivit statisticilor O.E.C.D., da
toriile țărilor in curs de dezvol
tare au crescut de la 90 miliarde 
de dolari in 1971. la 626 miliar
de tn 1982 ; cea mai mare creș
tere s-a înregistrat in perioada 
1975—1980, cind datoria cumulată a 
țărilor in curs de dezvoltare s-a mă
rit de trei ori. Dar un grup de 
experți ai țărilor Commonwealthu- 
lui a arătat, intr-un raport pe tema 
protecționismului, că profiturile 
nete realizate de țările dezvoltate 
din exporturile in țările în curs de 
dezvoltare au crescut, din 1973 pină 
în 1980, cu 131 050 000 000 dolari. 
Aceasta înseamnă că importul de 
mărfuri in țările in curs de dezvol
tare, care a fost finanțat in cea 
mai mare parte din datorii achizi
ționate din exterior, a adus țârilor 
dezvoltate 3—4 milioane de noi 
locuri de muncă, intr-o perioadă de 
recesiune și de activitate economi
că redusă. Dar tocmai țările cel 
mai slab dezvoltate trebuie să fie 
pedepsite acum pentru acest aju
tor, pe care l-au acordat in vre
muri grele țărilor dezvoltate.

Mai mult decit atit. Țările în 
curs de dezvoltare sint învinuite de 
„o politică economică excesiv de 
indrăzneață". N-ar fi cazul să ne 
intrebăm, acum, cum și de ce, la 
mijlocul anilor ’70, acordarea de 
imprumuturi se făcea in termeni 
avantajoși pentru țările debitoare ? 
Ar fi nerealist să punem acest fe
nomen pe seama dorinței de a 
atrage țările să contracteze impru
muturi din exterior, pentru ca lu
mea dezvoltată să-și poată mări 
astfel exporturile ? în afară de 
aceasta, de unde au provenit aces
te mijloace financiare imense ' pe 
care ele le-au împrumutat țărilor 
in curs de dezvoltare ? Cifre pri
vind economiile naționale ale țări
lor dezvoltate arată că acestea 
s-au redus in deceniul al optulea. 
Prin urmare, fondurile pentru îm
prumuturile acordate străinătății 
nu au luat naștere pe baza crește
rii economice în țările dezvoltate. 
Pe de altă parte, in decursul ani
lor ’70 în băncile din S.U.A. au fost 
depuse, pe termen scurt, aproape 
136 miliarde de dolari ca rezerve 
monetare oficiale. Aceasta de
monstrează că fondurile care au 
imbrăcat forma imorumuturilor 
acordate țărilor in curs de dezvol
tare in anii ’70 n-au izvorît din 
economia țărilor creditoare, ci in 
principal din exterior. Băncile și 
autoritățile din țările dezvoltate au 
fost, in esență, numai mijlocitorii, 
nu și sursele de finanțare.

Pe de altă parte, țările în curs 
de dezvoltare s-au lovit brusc, in

anii ’70, de probleme ale econo
miei mondiale asupra cărora ele 
nu aveau nici o putere de control.

Pe ce au fost cheltuite sumele 
Împrumutate . Nu mai puțin de 
250 miliarde de dolari s-au che - 
tuit pentru majorarea prețurilor la 
petrolul importat ; peste 40 de mi
liarde s-au pierdut din cauza creș
terii serviciului datoriilor, prin 
mărirea dobinzllor ; , aproximativ 
80 de miliarde s-au pierdut din 
cauza reducerii exporturilor lin ță
rile dezvoltate, unde era recesiu
nea ; iar aproximativ 80 de rhiliar- 
de s-au pierdut din cauza scăderii 
prețurilor la mărfurile de exoort 
ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Prin urmare, numai pentru 20 la 
sută din creșterea totală a îndato
rării externe a țărilor in curs de 
dezvoltare în deceniul al optulea, 
se pot căuta cauzele in „politica de 
dezvoltare economică prea în
drăzneață".

Iar apoi, in anii ’80, a venit ca
tastrofa. Cind datoriile au Crescut 
la dimensiuni fără precedent, în 
țările dezvoltate — din cauza rece
siunii — s-a accentuat proțecțio- 
nismul si a scăzut cererea la im
port. Dar cel mai important ele
ment l-a constituit creșterea! ver
tiginoasă a ratei dobinzilor. în 1933 
s-a produs marea cotitură, cind 
creșterea economică a țărilor în 
curs de dezvoltare s-a redus la 1,8 
la sută, în vreme ce dobinzile rea
le pe termen lung s-au mărit la 
7,1 ia sută.

Nivelul dobinzilor internaționale 
nu s-a stabilit pe baza jocului li
ber al cererii și ofertei de bani pe 
piețele internaționale, ci pur și 
simplu — și în același timp fățiș 
— prin politica valutară a princi
palei puteri financiare mondiale, 
deoarece 80 Ia sută din tranzacțiile 
financiare internaționale se reali
zează in valuta națională a acestei, 
puteri. Povara țărilor in curs de 
dezvoltare provocată de achitarea 
dobinzilor la imprumuturi era încă- 
de pe atunci atit de mare, incit 
fiecare creștere cu un procent a 
dobinzilor le costă pe acestea 
aproape 4 miliarde de dolari în 
plus. Este lesne de calculat ce a 
însemnat aceasta pentru țările în 
curs de dezvoltare, dacă creșterea 
reală a dobinzilor a fost de 7—8 
la sută 1

Astfel, destinul economic al ță
rilor în curs de dezvoltare n-a mai 
depins de jocul imprevizibil al for- 
țe'or de piață, ci de imprevizibili- 
tatea politicii economice a princi
palei puteri financiare mondiale. 
Dar cei care Plătesc nentru această 
politică, și care contribuie la finan
țarea mare’ui deficit bugetar si co
mercial al acestei puteri, sin’ mem
brii cei mai slabi ai comunității ^n- 
te-naționale.

Pentru solutionarea acestor pro
bleme este necesar să se facă un 
pas Înainte față de actuala rezol
vare temporară a lor, este necesar 
să se treacă sistematic la edifi
carea noii ordini economice mon
diale.

(Agerpres)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlvițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEU 40 360 *


