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RĂSPUNS ENTUZIAST LA CHEMĂRILE Șl ÎNDEMNURILE

INTERVIUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat corespondentului diplomatic al grupului american de presă
»»The Hearst Newspapers"

După cum s-a mai anunțat, în ziua de 19 Iulie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul John Paul Wallach, 
trimis special al grupului american de presă „The Hearst Newspapers", 
șeful departamentului pentru probleme externe, căruia i-a acordat urmă
torul interviu :

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
9 9

Muncă rodnică pentru continua

înflorire a României socialiste
y

săptămină de muncă, desfășurată în atmosfera 
și mîndrie patriotică pentru bogatul bilanț al 
cei 19 ani care au trecut de la Congresul al

Am încheiat o nouă 
de puternică însuflețire 
infăptuiiilor socialiste în 
IX-lea al partidului, perioada cea mai rodnică din întreaga istorie a 
patriei, perioadă pe care, cu cea mai aleasă cinstire, o numim „Epoca 
Ceaușescu".

Am încheiat încă o săptămînă în haine de lucru, o săptămină care 
înscrie noi și remarcabile realizări la panoul de onoare al întrecerii so
cialiste în cinstea celei de-a 40-a aniversări o victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Con
gresului al Xlll-lea al partidului.

Și ieri, corespondenții „Scînteii" 
și impresionant buchet de fapte ale muncii și hărniciei, care se 
la marea cunună de împjiniri a

ne-au transmis din țoată țara un nou 
adaugă

țării.

Raport muncitoresc: „Mai 
repede, mai bine, mai efi
cient I" De pe P^tforma Petro
chimică BORZEȘTI, corespondentul 
nostru Gheorghe Baltă ne transmi
te : „A intrat în funcțiune, aici, o 
nouă și modernă fabrică de hidrogen 
cu o puritate de 98,8 la sută".

— Ce înseamnă asta ?
— Asta 

zile de la 
fabrică a 
iectați.

Cu alte 
repede, bine, de cea mai bună 
fate I

— Tot mai repede a intrat în 
funcțiune și prima capacitate de pro
ducție la întreprinderea de scule 
din Rădăuți — ne anunță Sava Bc- 
jinariti din SUCEAVA.

— Cît de repede 7
— Cu un an de zile înainte de 

termenul planificat. Vă rog să notați 
numele' cîtorva din autorii acestei 
fapte muncitorești de toată isprava : 
constructorii conduși de Gheorghe 
Irimescu, .Gheorghe Ianovici și 
Mircea Băbei, montorii maistrului 
Sebastian Corban și electricienii lui 
Gheorghe Pahome. în această săp
tămină, ritmul de lucru pe șantier a 
atins cote maxime.

— Dacă acest ritm se va menține...
— Acest ritm înalt de execuție se 

va menține și în continuare, în-

înseamnă că. din primele 
intrarea în funcțiune, 
și atins parametrii

noua 
pro-

cuvinte : un lucru făcut 
call-

trucît atît constructorul, cît 
ficiarul sînt hotărîți să 
întocmai angajamentul pe 
l-au asumat față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a munci cu toată dă
ruirea și abnegația pentru ca între
prinderea să intre în funcțiune, în 
întregime, cu un an mai devreme, ba 
chiar cu un an și două-trei luni mai 
devreme !

Adresîndu-le rădăuțenilor calde fe
licitări și urarea de succes deplin 
in realizarea ambițioaselor și frumoa
selor lor angalamente, dăm cuvîntul 
corespondentului nostru I. D. Kiss, 
din județul HARGHITA, care ne 
comunică :

— O noutate șl aici, la întreprin
derea de tractoare din Miercurea - 
Ciuc : a început să producă o secție 
foarte necesară și foarte importantă.

— Concret, despre ce este vorbă 7
— Un moment, să vă fac legătura 

cu inginerul BenkS Săndor, direc
torul întreprinderii :

— Noua secție ' a întreprinderii 
noastre, care fabrică acum piese 
grele pentru tractoarele pe șenile, 
reprezintă transpunerea în viată a 
recomandărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, de a ne mobiliza forțele 
pentru creșterea gradului de inte
grare a producției întreprinderii 
și pentru a ajunge, in cel mai scurt 
timp posibil, la un număr de trac
toare cu caracteristici tehnico-func-

Si bene- 
respecte 
care si

ționale superioare, menite să repre
zinte cu adevărat „cartea de vizită" 
a oamenilor noștri, români și 
maghiari, care muncesc și trăiesc în 
strînsă frăție și unitate.

Din ARGEȘ, corespondentul nos
tru Gheorghe Cîrstea cere să înre
gistrăm o relatare a secretarului 
comitetului de partid de la între
prinderea de autoturisme din Cimpu- 
lung. Nicolae Poterașu :

— Am dat în funcțiune o nouă 
secție de fabricare a motoarelor 
pentru echiparea autoturismelor 
ARO-240. Aș dori să rețineți pentru 
cititorii „Scînteii" trei lucruri : întii, 
că noul tip de motor este mai ușor 
decît cele precedente, ceea ce în
seamnă o importantă economie de 
metal ; al doilea, că secția a fost 
realizată în spațiile de producție 
existente, deci cu încă o economie 
de investiții la capitolul construcții ; 
al treilea, că am pus în funcțiune 
noua capacitate de producție cu două 
luni mai devreme.

rectificat 
în această 
mașini de 
hidraulice.

< __  __ ____

Produse noi, cu perfor
manțe tehnice și calitative 
superioare. .’Noutatea acestei săp- 
tămîni — ne anunță Nicolae Mocanu 
din BRAȘOV — sau. mai bine zis, 
o realizare de mare prestigiu a co
lectivului muncitoresc de la între
prinderea „Hidromecanica" o consti
tuie finalizarea fabricației si livra
rea primelor lpturi de turbosuflante 
destinate supraalimentării motoare
lor diesel pentru grupurile genera
toare de 630 și 800 kWA care asi
gură energia electrică necesară tutu
ror utilităților de pe navele maritime 
și fluviale. După cum ne-a informat 
directorul întreprinderii, inginerul 
Viorel Metea, noile tipuri de turbo
suflante au caracteristici tehnico- 
funcționale la nivelul celor mai bune 
produse similare din străinătate, 
care pină acum se importau. în afa
ră de realizarea unor importante 
economii valutare, turbosuflantele 
noastre prezintă și avantajul că un
gerea se face acum direct de la mo-

tor, fapt ce se răsfrînge pozitiv asu
pra funcționalității și fiabilității lor".

— Tot cu performanțe la nivelul 
tehnicii mondiale — ne anunță 
Marin Oprea, din CLUJ-NAPOCA — 
se înscrie și mașina de 
plan RPO-200, omologată 
săptămină la Fabrica de 
rectificat și echipamente
Ea este prevăzută cu afișaj numeric 
și dotată cu motoare pas cu pas, care 
asigură acționarea avansului vertical 
din jumătate în jumătate de... mi
cron.

Precizie, nu glumă I
— Alo, redacția 7 La telefon, 

Nicolae Brujan. Vă transmit de la 
COPȘA MICA. Mă aflu la întreprin
derea metalurgică de materiale ne
feroase și sînt martor la un eveni
ment despre a cărui importantă și 
semnificație ne vorbește tovarășul 
director Boleslav Muller.

— Sîntem pe recepție.
— în acest moment expediem că

tre beneficiari primele tone de 
pulberi ultrafine de zinc necesare 
industriei de lacuri și vopsele de 
înaltă calitate, competitive pe plan 
mondial, care vor înlocui importu
rile. Este o realizare cu care se min- 
drește întregul nostru colectiv de 
oameni ai muncii — români, ger
mani și maghiari — care și-a mobi
lizat toată energia și capacitatea 
creatoare pentru a transpune în viață

' Petre POPA
;P| ......... . ■ ■ ..........rry

(Continuare în pag. â IV-a)

ÎNTREBARE ! Vă rugăm, 
domnule președinte, să faceți o 
caracterizare a situației actuale 
a economiei României, precum 
?i a perspectivelor ei de dezvol
tare. In acest context, vă rog să 
vă referiți și la unele aspecte 
mai puțin cunoscute in țările 
occidentale, cum ar fi, de exem
plu, reducerea substanțială a da
toriei externe sau faptul că 
România a realizat una din cele 
mai înalte creșteri economice 
din Europa ?

RĂSPUNS : Anul acesta, la 23 Au
gust. sărbătorim împlinirea a 40 de 
ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperlalistă. Acum 40 de ani 
România era o țară agrară, cu o in
dustrie slab dezvoltată, iar războiul 
ii redusese aproape la jumătate pro
ducția realizată înainte.

Astăzi România poate fi caracteri
zată ca o țară industrial-agrară, cu o 
industrie dezvoltată, modernă, dotată 
cu o tehnică înaintată, precum și cu 
o agricultură, cooperatistă și socia
listă, modernă. Producția industrială 
a României este acum de peste 100 
de ori mai mare decît cea realizată 
în urmă cu 40 de ani. Am dezvoltat 
ramuri moderne. inexistente în 
trecut în România. De fapt, indus
tria noastră poate produce acum 
mașini și utilaje din cele mai com
plexe, moderne, la nivelul tehnicii 
celei mai înalte. Practic, putem afir
ma că nu există produs pe care in
dustria românească de astăzi să nu-1 
poată realiza.

în agricultură, producția a crescut, 
de 7 ori față de 1944. A sporit ve
nitul național, s-au dezvoltat pu
ternic învătămîntul. știința, ocro
tirea sănătății, s-a realizat un vast 
program de construcții social-cul- 
turale. de. locuințe, precum și de 
instituții culturale și științifice. Ori
cine vizitează România poate să con
state direct amploarea acestor lucrări.

Este adevărat că, pentru a realiza 
toate acestea, am alocat pentru acu
mulare și dezvoltare peste o treime 
— 33—34 la sută — din venitul 
național. Dar dacă n-am fi făcut 
acest efort am fi rămas in starea de 
înapoiere din trecut. Efortul pe care 
l-am făcut pentru această dezvoltare 
a dus la ridicarea generală a gradu
lui de civilizație industrială, agrară 
și social-culturală a tării la un nivel 
modern.

Pe această bază am putut asigura 
o creștere continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. Avem un 
generalizat și 
război aproape 
lația tării era 
am lichidat de

invătămînt modern, 
gratuit. înainte de 

10 la șută din popu- 
analfabeță. Desigur, 
mult aceâstă situație.

Am introdus invătămîntul obligatoriu 
de 10 ani pentru întreaga populație. 
Avem un învățămint liceal care 
cuprinde peste 50 la sută din tinere
tul țării, precum și un învățămint 
superior care asigură formarea în 
întregime a tuturor cadrelor de care 
avem nevoie pentru toate domeniile. 
Mai mult, astăzi 
românesc studiază 
tineri străini.

Avem o asistență 
nă. comparabilă cu 
din lume.

Am vorbit de amploarea construc
țiilor de locuințe. Astăzi la fiecare 
3 minute și jumătate dăm în folo
sință un apartament. Cred că sînt 
puține țări în lume care realizează 
un asemenea ritm de construcții de 
locuințe. Trebuie să vă spun că. în 
unele județe, am ajuns deja la aco
perirea deplină a necesităților de 
locuințe. A crescut retribuția medie 
netă a personalului muncitor de 
peste 8 ori. iar veniturile obținute 
de populație din fondurile sociale 
de consum — de circa 17 ori.

România se numără printre pri
mele 10 țări din lume în ce privește 
consumul de calorii pe locuitor. Con
sumul de carne este astăzi în Româ
nia de peste 4 ori mai mare decît în 
1938 — anul cu cea mal bună dez
voltare economică din perioada dina
inte de război. De asemenea, consu
mul de pește este de 7 ori mai marc 
decît înainte.

Același lucru se poate spune și în 
ce privește consumul de fructe. De
sigur, am importat mai puține fructe 
din țările calde — mă refer la ba
nane. portocale —, dar în ce privește 
producția de fructe și de struguri, 
aceasta a fost, in ultimii ani, dintre 
cele mai mari din întreaga istorie a 
României.

în ce privește legumele, avem, de 
asemenea. un consum pe locuitor 
care se situează 
mari din lume.

Deci tot ceea ce 
occidentale despre 
nivelul de trai 
necunoașterea, fie — ca să spun des
chis — o atitudine de rea-credință. 
Este greu pentru orice om de bună- 
credință să nu poată constata că dez
voltarea economico-socială a țării 
noastre și gradul de civilizație și de 
trai pe care le-am realizat situează 
România printre țările care au lichi
dat starea de înapoiere și au asigurat 
poporului un nivel de viață modem, 
un consum la nivelul cerințelor ști
ințifice.

în domeniul îmbrăcămintei și în
călțămintei am ajuns la un nivel pes
te care nu mai putem merge, deoare
ce un consum de 3,5-~4 perechi de 
încălțăminte pe an este chiar prea

în invătămîntul 
circa 20 000 de

sanitară moder- 
cele mai bune

printre cele mai

scriu unele ziare 
România privind 
demonstrează fie

I

mult. în ce privește Îmbrăcămintea, 
se poate vedea, peste tot, in maga
zinele noastre, dacă există lipsă de 
asemenea produse. Dimpotrivă, noi 
sintem preocupați că au crescut prea 
mult stocurile de astfel de produse. 
Deci nu se pune in nici un caz pro
blema lipsei unor asemenea articole 
in România.

în ce privește problema datoriilor 
externe ale României, intr-adevăr, 
am reușit ca într-un timp scurt să 
reducem nivelul acestora cu circa 30 
la sută. Trebuie să vă spun că redu
cerea datoriei externe nu s-a făcut 
pe seama măririi exportului de pro
duse agricole și a restringerii consu
mului intern la astfel de produse. 
Pot să vă spun că exportul nostru 
din producția agricolă a fost, in ul
timii 5 ani, foarte mic, că. de fapt, 
el a scăzut în comparație cu perioada 
1970—1975, de exemplu.

Efortul pentru plata datoriei ex
terne noi l-am făcut, mai cu seamă, 
în industrie. Am mers Ia o reducere 
foarte serioasă a importurilor, la o 
integrare mai rapidă a producției in 
țară și la intensificarea eforturilor 
pentru valorificarea unor resurse de 
materii prime și energetice interne. 
Practic, am redus importurile cu 50 

suLă
Am hotărît. Încă din 1981. să nu 

mai apelăm la credite sub nici o 
formă. Am avut unele înțelegeri cu 
Fondul Monetar Internațional, dar 
trebuie să vă spun că acesta nu și-a 
respectat în întregime angajamentele 
si a pus condiții inacceptabile pen
tru continuarea unor aranjamente. 
Dar, independent de înțelegerile pe 
care le-am avut cu F.M.Î., nu am 
mai apelat la nici o altă tară pentru 
credite — și am hotărît să nu mai 
apelăm. Unul din motive îl consti
tuie și dobînzile excesiv de mari, 
care fac inacceptabile orice credite 
și care, de fapt, au și dus Ia creș
terea foarte mare a datoriei externe, 
și a României și a altor state.

în ce privește ritmurile dezvoltă
rii noastre economice, pot spune că 
in ultimii trei ani economia 
nească s-a 
relativ bun. 
anual a fost 
a fost de 4,8 
vom depăși 5 la sută. Dacă și in a 
doua parte a anului lucrurile vor 
merge așa cum ne-am propus, putem 
să ajungem chiar la 6 la sută.

Dezvoltarea in asemenea ritmuri a 
economiei naționale dă posibilitatea 
să acționăm pentru a reduce în con
tinuare datoria externă a României 
și lichidarea ei în cel mai scurt timp.

Despre forța economiei noastre 
vorbesc și terminarea. în acești ani, 
a Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, precum șl faptul că. înce- 
pînd din septembrie 1983, am tre
cut la creșterea reală a retribuției 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii cu 5 la sută in comparație 
cu anul 1980. Această acțiune de 
majorare a retribuțiilor, inclusiv de 
majorare a pensiilor, o încheiem la l

româ- 
dezvoltat într-un ritm 
în 1981—1982, ritmul 

de 2.8 la sută ; in 1983 
la sută, iar anul acesta

(Continuare in pag. a V-a) J
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Vremea instabilă din diferite zone impune
cu atît mai mult eforturi susținute pentru

S1HCH NEMIUA A RECOLTEI DE GRID

fieora,
bună de 
cîmp să

unde se

® Permanent, spe
cialiștii și cadrele 
de conducere din 
unități să urmă
rească starea la
nurilor, pentru re
luarea lucrărilor de 
îndată ce timpul 
permite

• Fiecare 
care zi 
lucru în
fie folosite din plin, 
prin concentrarea 
operativă a forma
țiilor de recoltare 
și transport în la
nurile
poate lucra

• Acolo unde nu pot 
intra combinele, să 
se treacă la strîn- 
gerea manuală a 
recoltei

• Grîul recoltat să 
fie imediat trans
portat și pus la 
adăpost, spre a 
se evita orice pier
deri
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente pe .
27 iulie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

MECANIZATORI, COOPERATORI,
SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII

DIN AGRICULTURĂ!

Dovediți înaltă răspundere și maxi
mă grijă pentru producția de grîu 
din acest an, folosiți din plin mijloa- 

mecanice, fiecare oră bună decele
lucru în lanuri, pentru grăbirea sece
rișului, transportul operativ și depo
zitarea în cele mai bune condiții a 
recoltei!

Imagine din secția filatură a cunoscutei întreprinderi textile U.T.A. din Arad. Colectivul muncitoresc de aici întimpină 
marea sărbătoare de la 23 August cu noi și remarcabile succese in îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate.

Foto : S. Cristian
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IN JUDEȚUL GIURGIU

20 de unități 
economice 

au îndeplinit planul 
pe 7 luni

Oamenii muncii din județul 
Giurgiu raportează noi și Im
portante succese. Astfel, la 28 
iulie, colectivele din 20 unități 
economice din acest 
anunțat Îndeplinirea 
de plan pe 7 luni, 
calculelor preliminare, 
unități fruntașe se va realiza, 
pină la finele lunii iulie, o pro- 
ducție-marfă suplimentară in 
valoare de peste 131 milioane 
Iei. Aceasta se va concretiza in 
utilaje chimice, materiale de 
construcții, produse ale indus
triei alimentare, alte produse 
necesare economiei noastre na
ționale. (Agerpres).

județ au 
sarcinilor

Potrivit 
în aceste

„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,

LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI IN ANII SOCIAUSMULUI

Drepturi egale pentru toți cetățenii patriei
Privim țara în lumina gloriosului jubileu. O țară mîndră, căreia cei 

40 de ani de construcție socialistă i-au adăugat neasemuite frumuseți, 
i-au împodobit chipul cu numeroase ctitorii demne de epoca noastră : 
mari citadele industriale, prestigioase instituții de învățămint, cerce
tare, cultură, moderne unități agricole. Privirea atentă descifrează și 
alt gen de ctitorii care nu au un contur fizic proprlu-zis, dar îmbogă
țesc în mod veritabil viața noastră de zi cu zi, prezintă o semnifi
cație emblematică pentru anii socialismului. Intre acestea, la loc de 
frunte figurează soluționarea revoluționară, marxist-leninistă a pro
blemei naționale.

Pornind de la tradițiile de luptă comună ale oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, considerind de-a lungul întregii sale 
existențe problema națională ca parte componentă a luptei de eli
berare, iar rezolvarea ei ca un element fundamental al revoluției 
socialiste, Partidul Comunist Român a înfăptuit in anii construc
ției socialiste o autentică egalitate, toți cetățenii țării fiind astăzi fiii 
unei mari și unite familii - societatea noastră socialistă. Pro
blema națională șl-a găsit o soluționare profund democratică,

revoluționară, cu deosebire în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea, cînd a fost gîndită, datorită concepției înalt 
umaniste, clarvăzătoare a secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în toate dimensiunile ei - economice, 
sociale, politice, culturale - și a beneficiat de deschiderile ope
rate in principalele domenii ale construcției socialiste. Marile succese 
obținute în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea în dezvolta
rea economică a patriei, în repartizarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe intreg teritoriul țării au asigurat fundamentul solid ca această 
egalitate să devină o realitate cotidiană, ca toți cetățenii patriei să se 
poată bucura de cuceririle civilizației moderne.

Dacă la aceasta adăugăm dezvoltarea amplă a democrației, 
transformarea participării intr-o componentă inseparabilă a pro
cesului de conducere socială, afirmarea largă a învățămîntului, a 
culturii, toate cuceriri de care beneficiază în mod egal fiecare cetă
țean al patriei, putem susține cu deplin temei că In perioada ultimilor 
20 de ani s-a creat cadrul adecvat și s-a rezolvat într-un mod științific, 
revoluționar problema națională.

Municipiul Sf. Gheorghe - loc al muncii și vieții înfrățite pe meleagurile Covasnel
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(„epoca CEAUȘESCU", epoca UNOR MĂREȚE,
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Temeliile economice 
ale egalității

O coordonată fundamentală o soluționării juste a problemei naționale o constl- 
tuit-o asigurarea egalității pe plan economic, singura in măsură să garanteze viabilita
tea celorlalte drepturi, să creeze fundamentul trainic pentru ca fiecare cetățean să se 
poată bucura de roadele civilizației moderne.

Participants activi 
la viața politică a țării

Politica de egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor promovată de partidul nos
tru își găsește o vie concretizare in faptul că astăzi oamenii muncii aparținind naționa
lităților conlocuitoare participă, in strinsă unitate cu poporul român, la exercitarea pu
terii politice, la conducerea societății noastre.

(DIN CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA)J

înflorirea vieții 
spirituale

O expresie elocventă și totodată o Încununare a egalității in 
drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent de limba pe care o 
vorbesc, o constituie puternica înflorire a vieții spirituale, a culturii 
proprii naționalităților conlocuitoare.

• în timp ce în anul 1982 volu
mul investițiilor din întreaga eco
nomie a României a fost de circa 
5 ori mai mare decît în 1965, fon
durile de investiții destinate zone
lor rămase în urmă, în care lo
cuiesc și cetățeni aparținind națio
nalităților conlocuitoare, au spo
rit in județul Sălaj de circa 20 de 
ori, in Covasna de 14 ori, in Satu 
Mare și Harghita de peste 6 ori.

• Orientarea prioritară a inves
tițiilor în aceste zone a asigurat in 
anii 1965—1982 creșterea puter
nică a producției industriale. Față 
de creșterea medie pe țară de 5,3 
ori — producția industrială a jude
țului Sălaj a sporit de 16 ori, Bis- 
trița-Năsăud de 10 ori, Covasna 
de 8,3 ori, Satu Mare de 6,5 ori.

• Dacă pe ansamblul economiei 
naționale în perioada 1965—1982 
numărul personalului muncitor a 
crescut cu 80 la sută, această creș
tere este in județul Covasna de 

peste 2 ori. Harghita și Mureș de 
4 ori, Satu Mare de 5 ori. Să
laj de peste 6 ori.

• Comparativ cu creșterea me
die pe țară a desfacerii de mărfuri, 
care în perioada 1966—1982 a 
fost de 3,3 ori, in județele Bistrl- 
ța-Năsăud, Covasna, Harghita, 
Satu Mare, Sălaj, această creștere 
a fost mult mai mare.

• Saltul puternic făcut de jude
țele in care trăiesc și naționalități 
conlocuitoare este deosebit de e- 
locvent în cazul Harghitei, de pil
dă. Astăzi, întreaga valoare a pro
ducției industriale a fostelor ju
dețe Ciuc și Odorhei, care formea
ză în mare actualul județ Harghi
ta, se realizează in mai puțin de 
cinci zile. în actualul cincinal, ju
dețul Harghita dispune de fonduri 
de investiții de peste 12 miliarde 
lei, ceea ce reprezintă un volum 
de aproape 100 de ori mai mare 
față de cincinalul 1951 — 1955.

• Din cel 369 deputați în Marea 
Adunare Națională, 37 sînt din 
rindul naționalităților conlocui
toare : 29 maghiari, 6 germani și 
2 de alte naționalități, corespun
zător structurii naționale a popu
lației.

• în consiliile populare județe
ne, municipale, orășenești și co
munale, dintre cei 62 170 de
putați aleși la 21 noiembrie 1982, 
4 642 sint de naționalitate maghia
ră, 868 de naționalitate germană 
și 586 de alte naționalități.

• Este demn de reținut că in ju
dețele cu populație maghiară mal 
numeroasă, procentul deputaților 
din rindul acesteia este, corespun
zător, mai mare. Iată citeva e- 
xemple t 27 la sută la Cluj, 40 Ia 
sută la Bihor, 47 la sută la Satu 
Mare, 84 la sută la Harghita.

• Naționalitățile conlocuitoare 
sint reprezentate, proporțional cu 
ponderea pe care o ocupă in an

samblul populației, în toate orga
nismele democrației noastre: Con
siliul Național al Oamenilor Mun
cii, Consiliul Național al Agricul
turii etc. De pildă, din totalul de 
1 591 de membri ai Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii — 
1 430 (89,9 la sută) sint români, 
124 (7,8 la sută) sint maghiari, 30 
(1,9 Ia sută) germani, 7 (0,4 la 
sută) alte naționalități conlocui
toare.

• Peste 11 la sută din cadrele 
ce-și desfășoară activitatea in or
ganele și aparatul de partid, in or
ganizațiile de masă și obștești, în 
presă provin din rindul naționali
tăților conlocuitoare.

• Crearea consiliilor oamenilor 
muncii aparținind naționalităților 
conlocuitoare a stimulat conside
rabil participarea acestora la con
ducerea treburilor obștești, la so
luționarea problemelor lor speci
fice.

• Din cele 45 de teatre
dramatice existente in 
tară, 9 prezintă spectaco
le în limbile naționalită
ților conlocuitoare (6 în 
limba maghiară, 2 in lim
ba germană, 1 in limba 
idiș). A

• Din 5 teatre de operă 
existente in România, 
unul își desfășoară acti
vitatea în limba maghia
ră. Din 24 de teatre de 
păpuși, 4 prezintă spec
tacole în limbile naționa
lităților conlocuitoare.

® Festivalul national 
„Cîntarea României* a 
determinat o puternică

Accesul larg la știință 
și învățămînt

Umanismul revoluționar, core călăuzește întreg procesul con
strucției socialiste își află o vie ilustrare în posibilitățile largi pe 
care orinduirea noastră le creează cetățenilor aparținind naționa
lităților conlocuitoare de a folosi limba maternă pentru a-șl însuși 
cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, a-și perfecționa pre
gătirea, în scopul sporirii contribuției lor la propășirea patriei
comune.

o Din cele 29 207 uni
tăți școlare existente în 
România socialistă, 3 206 
funcționează în limba de 
predare a naționalităților 
conlocuitoare, în care 
sînt cuprinși circa 336 429 
copii și elevi.
” • Studenții provenlțl 
din rindul naționalităților 
conlocuitoare se ridică la 
11 568 din totalul de 
159 234 studenți din 
România.

® în învățămîntul de 
toate gradele funcționea

efervescentă în viata cul
turală a naționalităților 
conlocuitoare, o mărturie 
elocventă în acest sens 
fiind faptul că anul trecut 
existau 11 536 formații șl 
cercuri artistice în limbi
le naționalităților conlo
cuitoare, care antrenau 
225 556 artiști amatori 
maghiari, germani, sîrbl 
$1 de alte naționalități.

• Numai anul trecut in 
România s-au editat 418 
titluri de carte în limbile 
naționalităților conlocui
toare, cu un tiraj de 
3 778 000 exemplare.

ză 241511 cadre didac
tice, dintre care 22 862 
provin din rîndul națio
nalităților conlocuitoare.

• Din numărul total 
de manuale școlare, cu 
un tiraj de 18 540 000 
exemplare, editate în 
anul școlar 1983—1984, 
738 350 exemplare au 
fost în limbile naționali
tăților conlocuitoare. A- 
cest gen de manuale sînt 
editate în 9 limbi ale na
ționalităților conlocui
toare.

TIMIȘOARA. Oraș modern al României socialiste, puternic centru economic, științific, de invâțămint și cultură. Dezvoltarea municipiului Timișoara, in anii „Epocii Ceaușescu", ilustrează 
profunda grijă a partidului pentru dezvoltarea multilaterală a tuturor localităților patriei, pentru asigurarea condițiilor egale de dezvoltare și afirmare a personalității umane

Faptele - graiul de zi cu zi 
al dragostei de țară

Limbajul comun 
al muncii înfrățite

Nu e defel o vorbă mare 
cind spunem că la noi. la 
C.A.P. Salonta, faptele sint 
graiul unic al frăției. Argu
mente intilnim la tot pasul. 
Dar să rememorăm mai în- 
tii citeva file din istoria 
unității. Era în 1969. E- 
xistau pe atunci în Salonta 
3 cooperative agricole. La 
drept vorbind, nici una. nici 
alta nu avea rezultate prea 
strălucite. Vizitind atunci 
pentru prima oară unitatea 
noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a sfătuit înde
lung cu noi, interesîndu-se 
îndeaproape de producțiile 
obținute, de felul in care 
gospodărim averea obșteas
că, de viața cooperatorilor. 
Ne-a îndrumat atunci să ne 
unim forțele într-o singură 
cooperativă agricolă, mare 
și puternică. Cooperatorii 
au urmat acest sfat și, în 
anul următor, au înfăptuit 
unificarea celor trei unități. 
Roadele n-au întîrziat să se 
facă simțite. Vorba ceea : 
unirea face puterea. Pămîn- 
turile parcă au renăscut. 
Stau mărturie rezultatele 
obținute. Față de 1970 a- 
proape că am triplat pro
ducția. De fapt, în 1970, 
producția globală pe coope
rator era de numai 33 000 
lei, iar în 1983, pentru a mă 
referi la un bilanț deja în
cheiat, a ajuns la Î62 000 
lei. Atunci averea obștească 

de-abia atingea 53 milioane 
lei. pentru ca azi să depă
șească 210 milioane lei. în 
anul unificării, unui coo
perator îi reveneau în me
die 9 600 lei pe an, iar azi 
veniturile lui bănești bat 
către 33 000 lei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu avea să revină 
în mijlocul nostru peste 10 
ani, in 1979. A avut atunci 
cuvinte de laudă despre tot 
ceea ce am înfăptuit. „Ve
deți, ne-a spus conducăto
rul nostru iubit, 
vine de-a 
cade din 
Aveți posibilitatea de a ob
ține realizări și venituri 
încă și mai mari“. Și avea 
dreptate. Indicațiile pe care 
ni le-a dat și de această 
dată au devenit pentru noi 
toți direcții clare de gîn- 
dire și acțiune. Ne-a în
demnat, bunăoară, să dezvol
tăm sectorul zootehnic. Am 

nimic ntf 
nimic nu 
nemuncit.

gata, 
cer,

urmat Întocmai acest sfat. 
Aportul zootehniei depășește 
acum 50 la sută din valoa
rea producției globale. Și ne 
propunem să obținem rezul
tate și mai bune. Dar C.A.P. 
Salonta nu este decît unul 
din nenumăratele exemple 
care exprimă atenția cu 
totul deosebită pe care o 
acordă statul nostru, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, modernizării și 
sporirii potențialului pro

ductiv al agriculturii româ
nești.

Avem condiții dintre oele 
mai prielnice, dispunem de 
o bază materială bună. Pur
tăm mereu grija pămîntu- 
lui, convinși fiind că acesta 
e darnic numai cu cei har
nici. La noi munca e comu
nă. Bucuriile, de asemenea. 
In secția a Il-a, unde coor
donez activitatea unei ferme 
vegetale, ca, dealtfel, tn în
treaga cooperativă, muncesc 
alături sute de români și 
maghiari. Că sînt prieteni 
între ei e puțin spus. Sînt 
zeci și zeci de familii în care 
soțul e român, iar soția 
maghiară, sau invers. Copiii 
multor familii maghiare ur
mează grădinița și școala 
în limba română. Coopera
torii noștri știu bine un 
lucru : dacă nu ești prieten 
cu cel de lingă tine nu poți 
realiza de unul singur prea 
mult. In muncă se încheagă 
adevărata prietenie. O dove
desc temeinic și realitățile 
unității noastre. N-avem 
obiceiul să ne lăudăm. Ne 
laudă în schimb, la tot 
pasul, zicem noi. cîmpul, 
roadele, casele. Sint. toate 
acestea, mărturii ale hărni
ciei și bunăstării noastre in 
patria comună.
Ing. SZ6KE Alexandru 
C.A.P. Salonta, județul 
Bihor

Este o mîndrie pentru 
noi să putem spune că. as
tăzi, în Republica Socialistă 
România toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, 
se bucură de aceleași drep
turi, că ei participă în mod 
egal la viața politică, eco
nomică, socială și culturală 
a țării. Drepturile de care 
se bucură naționalitățile 
conlocuitoare sint consfinți
te prin Constituție ; acestea 
beneficiază de roadele politi
cii economice și sociale a 
partidului, care a creat pre
misele materiale ce asigură 
transpunerea în viață a 
unuia din drepturile de bază 
ale cetățenilor Republicii So
cialiste România — dreptul 
la muncă — și, de aici, 
dreptul la o viată demnă.

Ca om al muncii de na
ționalitate germană trăiesc 
din plin noile realități din 
țara noastră, izvorîte din 
înțeleaptă și generoasa poli
tică națională a partidului. 
Lucrez in marea întreprin
dere brașoveană de tractoa
re din 1953. La început am 
muncit in cadrul comparti
mentului de autoutllâri, 
unde participam la realiza
rea unor utilaje și mașini 
pentru dotarea secțiilor uzi
nei. Apoi, de aici, am trecut 
la turnătoria de fontă, sec
ție care dădea și care dă și 
astăzi tonul in desfășurarea 
fabricației de tractoare. Fi

rește. aici sint condiții de 
muncă mai dificile, dar am 
înțeles că turnătoria de 
fontă devenise un loc în
gust pentru fabricația de 
tractoare care cunoștea rit
muri de creștere superioa
re. Nu m-am dat în lături 
din fața greutăților trecă
toare și am muncit fără pre
get. Cot la cot, umăr la 
umăr cu tovarășii mei de 
muncă, români și maghiari, 
cu care noi, germanii, for
măm aici o familie unită, 
am reușit în cei 14 ani de 
cind lucrez aici să realizăm 
lucruri remarcabile pe linia 
dezvoltării și modernizării 
fabricației. Efectele muncii 
noastre se regăsesc materia
lizate în cele un milion de 
tractoare produse de noi 
pînă acum, care se întîlnesc 
nu numai pe ogoarele fie
cărei localități din patria 
noastră, dar și în peste 90 
de țări ale lumii.

Fie că este vorba de ro
mânul Nicolae Stroescu, de 
maghiarul loan Gasz sau de 
germanul Bruno Hans Guth, 
șefi de formații, toți mun
cesc cu aceeași rîvnă, cu a- 
ceeași dăruire pentru înde
plinirea sarcinilor care re
vin întreprinderii noastre. 
Problema originii etnice la 
noi nu s-a pus niciodată, 
deoarece și la noi in sec
ție, în uzină, ca si in întrea
ga Românie socialistă, omul 

este prețuit nu după origi
nea națională, ci după a- 
portul pe care-1 are |la e- 
dificarea societății socialis
te. în funcție de acest aport, 
omul este retribuit și fiecare 
dintre noi este conștidnt că 
bunăstarea lui și a familiei 
lui este strins legată de re
zultatele muncii depuse. Or. 
și din acest punct de vedere, 
eu personal am avut și am 
satisfacții depline. Munca 
pe care o prestez îmi asigu
ră nivelul de trai dorit. Dar 
satisfacția supremă mi-o 
dau rezultatele palpabile, 
contribuția mea la munca 
întregului colectiv al uzinei. 
Ce altă satisfacție mai mare, 
mai deplină poate avea un 
constructor de tractoare de
cît conștiința împlinită că 
participă la eforturile depu
se de societate pentru a 
smulge pămintului roade tot 
mai bogate. Și fermentul care 
ne dă această certitudi
ne este tocmai faptul că oa
menii muncii din țara noas
tră, fără deosebire de na
ționalitate, sînt stăpînii pro
priului lor destin.

Ioan SCHMIDT 
maistru principal 
turnătoria de fontă, 
întreprinderea „Tracto
rul" - Brașov, membru 
al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

COVASNA. Impunătoarele obiective industriale amplasate, in anii de după Congresul al IX-lea, in întregul județ 
Noua înfățișare a

—

- la Sfintu Gheorghe, Baraolt, Covasna, Intorsura Buzăului - au schimbat din temelii nu numai structura economică, ci și condițiile de viață ale oamenilor, 
stațiunii Covasna este, in acest sens, o semnificativă dovadă
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TOȚI CETĂȚENII PATRIEI
Una din marile cuceriri ale 

construcției socialiste din 
patria noastră, ale politicii 
partidului nostru este re
zolvarea justă, în spiritul con
cepției revoluționare mar- 
xist-leniniste, a problemei 
naționale, asigurarea unor 
condiții egale de muncă și 
viață pentru toți cetățenii 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate. Această politică 
își găsește expresie în rit
mul înalt de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tuturor ju
dețelor, inclusiv a celor în 
care, alături de români, tră
iesc și oameni ai muncii 
aparținînd altor naționali
tăți. Odată cu aceasta au 
fost asigurate dezvoltarea și 
perfecționarea învățămînttt- 
lui și lărgirea bazei mate
riale a activității cultural- 
artistice în limbile naționa
lităților din țara noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
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FILE DE ISTORIE ’1

28 SEPTEMBRIE 1982 : cu profundâ emoție, locuitorii județului Covasna, români, 
maghiari și de alte naționalități, au dat vibrantă expresie bucuriei de a le fi oaspeți 

dragi tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Cequșescu

12 SEPTEMBRIE 1983: secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este intîmpinat cu sentimente de dragoste nețărmurită și aleasă prețuire in județul 

Mureș

MIERCUREA CIUC
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MIERCUREA GIUC. Odată cu creșterea pro
ducției industriale, azi de 103 ori mai mare 
ca in 1965, s-a schimbat din temelii și înfă
țișarea orașului, care a devenit un centru 
urban frumos și modern. Sint 'realități grăi
toare core ilustrează aplicarea neabătută-ii 
principiilor politicii partidului potrivit cărora 

adevărata egalitate in drepturi înseamnă 
asigurarea condițiilor egale de muncă, de 

viață, de pregătire profesională

ÎN LIMBILE NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE APAR 
52 DE PUBLICAȚII CU UN TIRAJ TOTAL ANUAL DE 100322733 

EXEMPLARE

Dovadă elocventă, cu adinei semnificații, 
a democrației noastre socialiste

„AZOMUREȘ" - modernă cetate a chimiei ridicată in județul Mureș, dovadă convingătoare a grijii partidului ca pretutindeni, pe cuprinsul patriei, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să poată trăi și munci în condiții de deplină egalitate

|j|| pis
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Oamenii prețuiesc recolta și găsesc soluții pentru 
. a urgenta strîngerea și depozitarea cerealelor

De joi, începind cu zona sudică a 
județului Botoșani, se recoltează in
tens griul de pe cele peste 81 000 
hectare cultivate. Și in timp ce in 
consiliile agroindustriale Albești 
și Trusești se declanșa această 
acțiune, in jumătatea nordică a 
județului, recolta de orz mai era 
de string de pe aproape 2 500 
hectare. Este o situație generată de 
condițiile climatice din acest an care 
au determinat — si in județul Boto
șani — întîrzierea cu peste o lună 
a coacerii cerealelor păioase. în con
siliile agroindustriale Bucecea. Cin- 
dești. Șendriceni și Dragalina. dar și 
in altele sint numeroase lanuri de 
orz care abia acum intră in pirgă. 
în multe locuri insă, chiar in aceste 
lanuri, există suprafețe pe care amî- 
narea recoltării ar putea duce la se
rioase pierderi de producție. Ca ata
re sint de înțeles măsurile deosebite 
ce se impun intr-o asemenea situa
ție. eforturile suplimentare ce se cer 
mecanizatorilor si cooperatorilor, tu
turor celorlalți oameni ai muncii de 
la sate pentru stringerea neintirziată 
a recoltei de cereale păioase.

Cum se acționează? Am notat cîteva 
fapte de muncă și inițiative dintre 
cele pe care le-am reținut timp de 
mai multe zile si nopți in consiliile 
agroindustriale Trușesti si Sulița.

SPECIALIȘTII — ORA DE ORA, 
PE FIECARE TARLA. La ora șapte 
fără cîteva minute, cînd am ajuns pe 
tarlaua ..Trei pruni" a cooperativei 
agricole'din Trusești. cele 12 combi
ne încă nu puteau intra în lanurile 
cu orz. Recolta se adunase pînă 
atunci de pe 193 hectare, intreaga 
cantitate strinsă se transportase ope
rativ la baza de recepție, dar ploaia 
căzută în ziua anterioară stînienea 
reluarea lucrărilor pe ultimele 85 hec
tare. Aflînd toate acestea de la pre
ședintele cooperativei. Gheorghe Ca- 
limandriuc. de la combinerii supărati 
‘că nu pot lucra decît printre ..feres
trele" ploilor. întrebăm unde-i ingi- 
nerul-sef. ..A plecat dis-de-diminea- 
tă la Ionășeni. iar de acolo la Buhă- 
ceni. împreună cu primarul comunei
— ne răspunde președintele. Pînă 
spre amiază, cînd vom trece la re
coltat, vor să stabilească unde vom 
lucra mîine. Ori mai știi ? Poate 
chiar după-amiază". Ce-ati stabilit ?
— i-am întrebat cîteva ore mai tîr- 
ziu, întilnindu-i. Ne-a răspuns loan 
Aflăcăilor", primarul comunei, celă
lalt aprobîndu-1 din cînd in cînd : 
„Cele 23 ha de orz pentru sămință 
de la Ionășeni mai au nevoie de cel 
puțin 3—4 zile însorite. Avem însă 

două tarlale de griu din soiul «Da
cia» pe care am putea intra la se
cerat chiar miine. în aceste condiții. 
9 din cele 12 combine vor fi pregă
tite in noaptea aceasta, după care s? 
vor muta la Buhâceni. Celelalte trei 
combine și o presă vor lucra la orz. 
pînă la încheierea recoltării".

Ce s-ai- fi intîmplat dacă specia
listul unității n-ar fi verificat tarla
lele de orz și griu in acea diminua
tă ? Consemnăm două opinii care in- 
tăresc si mai mult necesitatea aces
tei preocupări in condițiile climatice 
actuale. Mihai Mușilă. inginerul-sef 
al consiliului agroindustrial Trusești : 
„în cîteva unități în care șefii de 
fermă nu sint specialiști, eu însumi 

Fapte și inițiative din campania 
’ de seceriș în județul Botoșani

îi suplinesc pe inginerii-șefi pentru 
a verifica oră de oră fiecare tarla. 
Altfel, am prelungi cu mult timp 
campania secerișului". Ion Apetrei. 
președintele consiliului agroindustrial 
Sulița : „Dacă n-am fi antrenat per
manent specialiștii la verificarea stă
rii de umiditate a culturilor, riscam 
să pierdem însemnate cantități de 
recoltă". Deci, nu intîmplător acest 
consiliu a încheiat primul pe județ 
recoltarea orzului.

CU COMBINELE, DAR ȘI CU 
MIJLOACELE MANUALE. Cind 
l-am văzut prima oară, ultimul lan 
de orz al cooperativei agricole din 
Ștefănești avea pilcuri verzi, alter- 
nînd cu altele ajunse la maturitate, 
„îl vom recolta in două faze" — a 
propus Gheorghe Leonte. setul sec
ției de mecanizare. Ideea era bună, 
dar materializarea ei — nu tocmai 
eficientă. Utilizarea vindroverelor ar 
fi însemnat dublarea consumului de 
carburanți pe unele suprafețe. După 
alte două zile am găsit pe aceeași 
tarla peste 30 de cosași. Lucrau de 
zor. Dar. intre timp, pe celelalte 
suprafețe au intrat combinele. Re
zultatul : orzul de pe cele 80 hec
tare a fost recoltat si treierat în nu
mai două zile, timp în care s-a efec
tuat si eliberarea terenului de paie. 
„La fel vom proceda si pe cele 685 
hectare cultivate cu griu. ne spune 
Ilie Horeanu. președintele coopera
tivei. Fiindcă si la griu situația este 
aceeași : suprafețe pe care cultura a 
ajuns la coacere alternează cu altele 

mai verzi. Vom înlocui insă coasele 
cu secerile. antrenind cit mai multi 
cooperatori". Președintele consiliu
lui agroindustrial. Vasile Venter, a 
tinut să-1 completeze : ..Acțiunea 
s-a generalizat in toate unitățile 
agricole din consiliul nostru, inclu
siv in fermele de stat." Joi la amia
ză. pe tarlalele cultivate cu griu ale 
cooperativei agricole din Românești, 
cele 14 combine din dotare incă nu 
puteau recolta. în schimb, in două 
lanuri, spre Bobulești si prin D.;m: • 
deni. intraseră peste 120 secerători.

PLUGURILE — NUMAI ACOLO 
UNDE NU POT FI ÎNLOCUITE. După 
orz și griu. in judelui Botoșani sint 
prevăzute să fie semănate cu cul

turi succesive aproape 39 000 hectare, 
din care 3 410 hectare in cele două 
consilii agroindustriale la care ne re
ferim. întîrzierea secerișului a in
fluențat însă desfășurarea acestei 
lucrări, suprafața semănată pină sirn- 
bătă dimineață totalizind doar 3 191 
hectare. Pentru ca restantele să fie 
recuperate cit se poate mai repede, 
în numeroase unități munca a fost 
organizată in două schimburi. „în 
timpul zilei — ne spune Marta Cor
niță. inginerui-sef al cooperativei 
agricole Zlătunoaia — lucrăm cu 
agregatele complexe la pregătirea 
terenului si la semănat, iar noaptea 
cu. o formație compusă din cinci 
tractoare cu pluguri, grape și 
discuri". în noaptea respectivă, pe 
tarlaua „Orif" am intilnit la lucru 
formația din schimbul al doilea, 
între cei cinci mecanizatori se aflau 
Viorel Balan, șeful secției de me
canizare. și tractoristul Dumitru 
Atomulesei. care lucraseră si ziua. 
A doua seară, la Zlătunoaia erau se
mănate cu culturi succesive 73 hec
tare din cele 160 planificate. Direc
torul S.M.A. Trusești, Petru Chiri- 
bută. ne-a prezentat si un alt as
pect : tractoarele A-l 800 rezolvă a- 
ceastă problemă numai cu agregatele 
complexe, chiar si pe terenurile cele 
mai bătătorite. Pe acest temei, cele 
trei tractoare de tipul respectiv 
funcționează zi și noapte. „Folosim 
plugurile doar acolo unde nu pot fi 
înlocuite" — ne spune dinsul. Se 
cuvine să consemnăm că unitățile 
din consiliul agroindustrial Trusești 

ocupă primul loc pe județ la se
mănatul culturilor succesive.

LA BAZELE DE RECEPȚIE SE 
LUCREAZĂ ȘI NOAPTEA. Actuala 
campanie a secerișului a fost pregă
tită mai bine ca in oricare din anii 
trecuti si in bazele de recepție. La 
baza unde livrează produsele uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Sulița a fost organizată o pistă de 
solarizare cu o capacitate de aproape 
1 300 tone. „Preluăm recolta indife
rent de umiditate — ne-a informat 
Vasile Mustața, șelul bazei. Și asta 
fiindcă avem toate condițiile s-o us
cam. atit artificial, dar mai cu seamă 
la soare". Aici, peste 40 de oameni 
lopătau o mare cantitate de orz. 
Am aflat că sint membrii coopera
tori din fiecare unitate care livrează 
aici producția. Ei au fost detașați să 
lucreze in bază pe toată perioada 
de recoltare a păioaselor.

Bine organizat se lucrează și la 
baza de recepție unde livrează ce
reale unitățile din consiliul agro
industrial Trusești. Ultimul auto
camion încărcat cu orz a sosit aici 
aproape de ora 23. Cu aceasta, pro
babil că incheiati munca pe ziua de 
azi ? — l-am întrebat pe Viorel
Marin, șeful bazei. „O incheiem nu
mai pentru preluări — ne spune 
dinsul. Cit privește operațiunea de 
uscare a recoltei, aceasta continuă 
toată noaptea". Ne-a prezentat apoi 
cele două uscătoare artificiale ce fo
losesc drept combustibil resturi ve
getale. „Le utilizăm numai pentru 
recolta de orz — a ținut să preci
zeze. Pentru cea de griu va trebui 
să sporim numărul oamenilor care 
lucrează pe pista de solarizare".

★
Există deci în județul Botoșani o 

stăruitoare preocupare pentru a 
stringe și pune recolta de orz și 
griu cit mai repede la adăpost, pen
tru efectuarea grabnică a tuturor 
Celorlalte lucrări. Este adevărat. în 
unele unități, mai cu seamă din 
consiliile agroindustriale Stăuceni. 
Săveni și Coțușca. vremea adeseori 
nefavorabilă face ca reluarea activi
tății în cimp să decurgă greoi. Mă
surile adoptate de organele județene 
de partid și agricole, prezenta per
manentă pe cimp a tuturor activiș
tilor. dăruirea si răspunderea cu 
care muncesc mecanizatorii, coope
ratorii și cei mai multi dintre spe
cialiști garanteză că si în acest județ 
secerișul griului se va încheia cit 
mai curind si. mai ales, fără pier
deri.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"

Numeroase manifestări dedicate 
marii noastre sărbători de la 23 
August au avut loc. zilele acestea, 
și la casele de cultură, cluburile 
muncitorești și ale tineretului din 
Capitală. „40 de ani de la actul 
istoric de la 23 August 1944 — pa
tru decenii de viată nouă si de îm
pliniri" s-a intitulat dezbaterea 
care a avut loc la clubul între
prinderii „Autobuzul", iar clubul 
întreprinderii „Semănătoarea" a 
găzduit o masă rotundă avind ca 
generic „Pregătirea si înfăptuirea 
de către P.C.R. a revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă din august 
1944 — importanța sa istorică". In 
prezenta a numeroși tineri bucu- 
reșteni, la Muzeul de istorie și artă 
al municipiului s-a desfășurat 
dezbaterea cu tema „Rolul P.C.R. 
în mobilizarea forțelor patriotice 
naționale împotriva pericolului 
fascist și a războiului". La Ecran- 
club, numeroși tineri din sectorul 6 
au audiat expunerea „Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — începutul am
plului program de ridicare a Româ
niei socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație", iar la alte 
așezăminte de cultură a fost pre
zentată expunerea „Capitala tării 
noastre in zilele fierbinți din au
gust 1944 — lupta forțelor patrioti
ce. conduse de P.C.R.. pentru în
făptuirea mărețului act revoluțio
nar din august 1944".

★
în județele Timiș, Arad și Caraș- 

Severin se desfășoară in aceste 
zile numeroase manifestări omagi
ale dedicate marilor evenimente 
politice ale anului. Sub genericul 
„Lupta maselor populare, sub con
ducerea partidului, pentru înfăp
tuirea revoluției din August 1944 și 
edificarea socialismului in Româ
nia", la Lugoj a avut loc un sim
pozion în cadrul căruia activiști de 
partid și de stat, cercetători din 
domeniul științelor sociale au făcut 
o amplă trecere în revistă a ma
rilor înfăptuiri din anii construc
ției socialiste. în același timp. Casa 
de cultură din Sînnicolau Mare a 
găzduit un ciclu de expuneri avind 
ca temă „România socialistă la a 
40-a aniversare a revoluției din 
August 1944 și dezvoltarea orașu
lui in epoca construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate". 
La Bocșa s-a desfășurat simpozio
nul „40 de ani de mari izbinzi 
sub stindardul Partidului Comunist 
Român". La Păuliș și în alte locuri 
de pe meleagurile Aradului aii 
avut loc evocări istorice închina
te eroilor care s-au jertfit pentru 
apărarea gliei strămoșești, evocări 
care au oferit tinerilor și pionie
rilor arădeni posibilitatea întîlni- 
rii cu veterani ai luptelor pentru 
eliberarea țării, care le-au înfăți
șat vibrante imagini ale bătăliei 
pentru infrîngerea hitlerismului.

Expoziția omagială „Partidul Co
munist Român, organizatorul și 
conducătorul revoluției din August 
1914“, deschisă la Timișoara, re
unește documente ilustrind luptele 
duse pe aceste meleaguri pentru 
eliberarea patriei, participarea ma
selor populare din Banat la înfăp
tuirea revoluției din August 1944 
și la edificarea socialismului in pa
tria noastră.

★
La Casa de cultură din Alexan

dria a fost deschisă expoziția de 
artă plastică intitulată „Omagiu 
patriei și partidului", care cuprin
de peste 60 de lucrări ilustrind im
portante infăptuiri socialiste in lo

calitățile teleormănene. Tot aici a 
fost organizată o expoziție filate
lică interjudețeană. „Alexandria — 
150 de ani", prilejuită de împli
nirea unui secol și jumătate de 
atestare documentară a orașului, in 
cadrul căreia filateliști din zece 
județe prezintă un mare număr de 
exponate pe teme inspirate din is
toria tării și a partidului, transfor
mările înnoitoare din anii socialis
mului.

In localități teleormănene s-au 
desfășurat concursul „Ani de glo
rii, ani de lumină", ștafeta cultu- 
ral-artistică „De la tradiție la con
temporaneitate". precum și festiva- 
lul-concurs lnterjudetean de poe
zie patriotică și muzică tinără inti
tulat „La trecutu-ti mare. mare 
viitor".

★
La cluburile a numeroase între

prinderi din județul Olt, ca și la 
cămine culturale au avut loc sim
pozioane cu tema „40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă din August 1944", precum și 
prezentarea expunerii intitulate 
„Acțiuni antifasciste ale maselor 
populare din judelui Olt, conduse 
de comuniști, in perioada 1934— 
1944". Constructorii viitoarei între
prinderi de țevi din Slatina au au
diat cu viu interes referatele și in
tervențiile din cadrul simpozionului 
„23 August 1944 — început al unei 
ere noi, socialiste, in istoria con

temporană a României. Contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, la 
edificarea României moderne". Sub 
genericul „înălțăm o mindră Româ
nie", Teatrul de vară din Caracal a 
găzduit un amplu spectacol de poe
zie patriotică și revoluționară, sus
ținut de artiști amatori din între
prinderile și instituțiile orașului, iar 
la Casa de cultură din aceeași loca
litate a fost programat simpozionul 
„40 de ani de glorioasă istorie, 40 l 
de ani de mărețe izbinzi revoluțio
nare", după care a urmat un recital ■ 
de versuri, intitulat sugestiv „Dra
goste supremă, România".

★
în intîmpinarea celei de-a 40-a i 

aniversări a victoriei revoluției de | 
eliberare socială și națională, anti- i 
fascistă și antiimperialistă. în co
mandamente și unități, in instituții 
militare de învățăinint și cultură 
au loc manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice.

Au fost evocate aspecte ale pre
gătirii și înfăptuirii actului istoric 
de acum patru decenii, ale politicii 
și activității Partidului Comunist 
Român in rindurile armatei pentru 
atragerea militarilor la lupta îm
potriva dictaturii militaro-fasciste. 
pentru eliberarea patriei de cotro
pitorii hitleriști.

S-au reliefat luptele si jertfele 
armatei române, contribuția Româ
niei la infrîngerea Germaniei hitle- 
riste, realizările poporului nostru 
în cele patru decenii de viată li
beră. marile succese inaugurate de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, epocă în care, 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cel mai strălucit fiu al 
națiunii, revoluționar și patriot în
flăcărat. personalitate proeminentă 
a contemporaneității, au fost obți
nute cele mai mari realizări din în
treaga istorie multimilenară a 
patriei.

La Școala militară de ofițeri ac
tivi de tancuri și auto „Mihai Vi
teazul". la Casele Armatei din Ti
mișoara si din Cluj-Napoca au 
avut loc simpozioane si montaje 11- 
terar-muzicale. De asemenea, se 
desfășoară concursul „File de cro
nică eroică", initiat de organiza
țiile de tineret.

★
O bogată suită de manifestări 

politico-educative și cultural-artis
tice. consacrate mărețului eveni
ment de la 23 August, s-au desfă
șurat în localități ale județului Giur
giu. în organizarea Muzeului jude
țean de istorie, la căminele cultu- ' 
rale din comunele Buturugeni. 
Grădinari, Bolintin Vale si altele I 
au avut loc simpozioane cu tema 
„Rolul hotărîtcrr al Partidului Co- I 
ipunist . Român în victoria revolu- i 
tiei de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialis
tă de la 23 August 1944".

(Agerpres) 1

Muncă rodnică pentru continua vremea
înflorire a României

. „ui..;

(Urmare din pag. I)
indicațiile secretarului general al 
partidului, pe care ni le-a dat cu 
prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în întreprinderea 
noastră. în acest scop, am pus în 
funcțiune. înainte de termen, o in
stalație de mare complexitate tehni
că pentru producerea pulberilor ul- 
trafine de zinc, pe baza unei teh
nologii concepute de specialiștii uzi
nei. în colaborare cu colegii din 
București si din Baia Mare. Pentru 
aceasta, întregul nostru colectiv a 
acționat strins unit, zile și nopți de-a 
rîndul, într-o perfectă ordine și dis
ciplină. pentru îndeplinirea înainte 
de termen a angajamentului pe care 
ni l-am luat în fața secretarului ge
neral al partidului, de numele căruia 
se leagă dezvoltarea întregii platfor
me industriale de aici, ca si a ora
șului nostru. în necontenită înflorire.

Constructorii la... înălți-
| Comunicîndu-ne că la noile și 

modernele poduri care iși zvîcnesc 
arcurile de beton și oțel peste apele 
Borcei și Dunării, între Fetești și 
Cernavodă, constructorii și-au dobo- 
rit propriile recorduri, i-am cerut 
corespondentului nostru Mihai- Vi- 
șoiu, din județul IALOMIȚA, să ne 
spună mai exact despre ce este vorba.

— în prîriiul rînd, despre cîștiga- 
rea unor avansuri substanțiale de 
timp la montarea șinelor de cale fe
rată și a consolelor care vor susține 
autostrada peste Borcea. Dar nici 
„podarii de la Dunăre" nu se lasă 
mai prejos. Ei au transformat in 
această săptămină cîteva nopți în 
tot atîtea zile de lucru. în care au 
înscris realizări cît într-o... săptă- 
mînă 1

Recorduri în materie — de fapt, 
rezultate firești ale hărniciei și pri
ceperii muncitorești — au înregistrat 
și constructorii noii centrale elec
trice și de termoficare din ARAD, 
de unde Tristan Mihuța ne transmi
te : „în aceste zile au fost încheiate 
lucrările de construcție a primului 
coș de fum înalt de 160 de metri. Un 
record de înălțime pentru județul 
Arad. Dar un record numai pentru 
citeVa luni. întrucît betoniștii .din 
formația lui Nicolae Negoltâ și dul
gherii lui Dionlsie Fako au și turnat 
ultimii metri cubi de beton la fun
dația celui de-al doilea coș. care va 
avea înălțimea de 200 de metri".

La rîndu-i, Gheorghe Crișan ne 
anunță că și constructorii de pe șan
tierul hidroenergetic din Munții Bîr- 
găului, județul BISTRIȚA-NASAUD, 
se mențin la.... înălțime, doborin- 
du-și, in ultimele zile, propriile re
corduri. La barajul lacului de acu
mulare de la Colibița, numărul me-

teatre 
© Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică): Poveste din Hollywood — 
19,30.
© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(14 75 46, la Teatrul de vară Herăs
trău): Gala vedetelor — 20: (la com
plexul sportiv studențesc Lacul Tel): 
Poezia muzicii tinere — 20,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda 
scriitorilor din Cișm’giu): August e- 
liberator — spectacol de sunet și 
lum’nă — 21.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 19.30.
G Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema): Constela
ția Boema — 19.30; țgrădina Cără
buș) : Spectacol de divertisment și 
film — 20,30.

triloț „cubi de gnrpcțimente incorpo-, ... 
rați pină acum a atins cifra de uri 
milion, iar la excavatiile in subteran 
ale aductiunii principale si la tur
narea betoănelor in centrala hidro
electrică lucrările au luat-o cu mult 
înaintea graficelor, fapt care mar
chează îndeplinirea de pe acum a 
angajamentelor luate de constructo
rii de aici în cinstea celor două mari 
evenimente politice ale anului.

Eroism muncitoresc. La' 
unul din cuptoarele-tunel de mare 
capacitate de la . întreprinderea de 
materiale abrazive din BÎRLAD — 
ne relatează Petru Necula — trebuia 
executată o reparație urgentă. în
treruperea funcționării unui aseme
nea cuptor ar fi dus la stagnarea 
procesului de fabricație pentru o 
lună de zile, timp in care produsele 
trebuiau aduse din import. Condu
cerea întreprinderii a .solicitat spri
jinul unrir specialiști din cadrul cen
tralei de resort. Aceștia au venit, au 
văzut si au hotărît că trebuia oprit 
cuptorul pentru reparația absolut 
necesară. „Oare altă soluție nu exis
tă ?“ — s-au întrebat oamenii. Și 
tocmai cînd se hotărise oprirea cup
torului. la comitetul de partid din în
treprindere s-a prezentat tînărul co
munist Toadcr Gaița.

— îl reparăm noi. echipa noastră 
de șamotori — a spus el. îi cunoaș
tem foarte bine toate încheieturile, 
că doar noi l-am ridicat împreună 
cu constructorii. Ne asumăm întrea
ga răsp'undere.

— Era o treabă extrem de grea și 
riscantă, fără precedent la noi — ne 
spune inginerul Sever Milancovici, 
directorul întreprinderii. Chiar re- 
dueîndu-se mult temperatura cupto
rului, cum puteai să lucrezi înăuntru, 
la 'cîteva sute de grade ? Dar iată 
că s-a putut ! Avem oameni minu
nați. cu o înaltă conștiință muncito
rească. iar in cazul de față, fără nici 
o exagerare, am înregistrat în cartea 
de onoare a unității un adevărat 
fapt de eroism muncitoresc.

într-adevăr. Toader Gaița. împreu
nă cu Doru Isac. Dorin Mihai. Adri
an Codreanti. Dan Chiriac și Ion 
Tăbăcaru, tineri ca și el. dar la fel 
de buni meseriași, au lucrat, rind pe 
rind. cu schimbul, timp de 16 ore, 
fără întrerupere, la o temneratură 
foarte înaltă. îmbrăcat! în haine de 
protecție si cu măști, ei aU găsit so
luții și procedee care au făcut ca 
uriașul cuptor să nu fie răcit nici 
măcar o clină. în acest fel s-a cîș- 
tigat o producție in valoare de zeci 
de milioane de lei. Dar cel mai 
mare cîștig îl constituie întărirea în
crederii oamenilor în forțele si 
faptele lor. La felicitările pe care 
conducerea întreprinderii. intreeul 
colectiv le-au adresat lui Toader 
Gaița și. celorlalți tineri, pentru cu-

0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Se caută o stea — 18,30.
© Estrada Armatei (la grădina de 
vară a C.C.A., 13 60 64): Atenție! Es
trada în emisie — 16,30; Estrada în 
croazieră 19,30.

cinema
e Străinul : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12: 16: 19.
© Zile fierbinți : 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
— 9, Premiera — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
0 B. D. la munte și la mare : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15.30: 17.45: 20. 
& Ca-n filme : GIULEȘTI (17 55 46)

adaugă acum și ale noastre. Merită 1
Noroc bun ! zilele acestea, 

la întreprinderea minieră Voivozi — 
BIHOR s-a incheiat executarea unei 
galerii cu un diametru de trei metri 
pe o lungime de 830 metri. In- 
timplarea a făcut ca și coresponden
tul nostru Ioan Laza, să fie prezent 
la fata locului chiar în momentul 
in care intre minerii din brigada lui 
Ioan Dragan și cei din brigada lui 
loan Zelina, care au înaintat, săpind 
în adine, de la cele două capete ale 
galeriei, unii spre alții, să se mai 
afle doar o „felie" subțire de rocă. 
Deodată picamerele au străpuns 
o „fereastră". Drumul trasat de 
topografi fusese milimetric respectat. 
Prin fereastră, cei doi brigadieri, 
Drăgan și Zelina, și-au strins băt'bă- 
teste mîinile. și-au adresat tradițio
nalul „Noroc bun 1“

— Lucrarea, executată în mod 
exemplar — ne spune inginerul Emil 
Mierlușcă, directorul tehnic al Între
prinderii >— reduce considerabil dis
tanta de transport și aprovizionare a 
sectorului Vărzari. Dacă vechiul tra
seu era pgreurs în patru ore. pe ga
leria nou deschisă se ajunge in mai 
puțin de o oră. Ciștigul de timp este 
evident. Gindiți-vă că aici, in sub
teran. o oră echivalează cu cel pu
țin 100 tone de lignit.

Multe înainte !
Tot ieri, de la întreprinderea „E- 

lectrocontact" din BOTOȘANI, Sil
vestri Ailenei ne dă veste despre 
două premiere de ultimă oră : statia 
automatizată si tabloul de comandă 
al acesteia, ambele pentru combina 
minieră care se fabrică la întreprin
derea mecanică din Timișoara. Gra
dul înalt de complexitate si tehnici
tate al celor două premiere electro
nice reiese si din faptul că în com
ponența lor intră cîteva mii de re
pere. Fabricate pentru prima dată in 
tară, ele au intrat acum în produc
ția de serie, ceea ce va contribui, nu
mai în acest an. la reducerea impor
turilor cu citeva zeci de milioane de 
lei. Intervine „pe fir" proiectantul 
principal, inginerul Constantin Vor- 
niceanu :

— Sintem nespus de mîndri că. în 
pragul marelui jubileu al actului is
toric de la 23 August, îi putem ra
porta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îndeplinirea acestui angajament pe 
care ni l-am luat in timpul ultimei 
vizite de lucru efectuate in între
prinderea; noastră. Contribuind la re
alizarea dombinei de înaintare în ga
lerii. ii sprijinim, de fapt, pe bravii 
noștri mineri in marea și nobila lor 
acțiune de asigurare a independen
tei energetice a țării. Odată cu livra
rea primelor agregate electronice, le 
adresăm, din inimă, tradiționalul 
„Noroc bun !“.

— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.
0 întoarcerea Vlașinilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17.30: 19.30.
© Șapte băieți și o ștrengăriți : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17.15: 19.30. 
0 Runda 6 : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
0 Titanic vals : VIITORUL (10 67 40)
— 15,30: 17.30: 19.30.
0 Eu, tu și Ovidiu : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17.15: 19.30.
0 Alo, aterizează străbunica : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15.30: 17.30: 19,30. 
0 Scopul și mijloacele: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18: 20.
O 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.
0 Locotenent Cristina : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18:

Institutul de meteorologie și hidrolo- 
6 gie Ctanunică timpul probabil pentru 

<i zilelejțde; 30^ 31 iulieIui 
-jc țap^.V.i’epui în încălzire.,,ACerul ^4,, ii 
^senimb^țbr; ’ cu înn.oră.ri. ;ipaț jjrbkjuf)- 

’ țațe’ia începutul intervâîUluî îh "estul 
țării, unde vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă. în rest — ploi

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite eîștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trimestrul II 1984

Nr. Nr. libretului Cîștigurile obținute Valoarea
crt. de economii (în ordinea valorii) ciștigului

1 402-1-1006 U.R.S.S. 8 100
2 409-1-1341 8 100
3 410-120-314 8 100
4 417-201-45 8 100
5 427-201-55 8 100
6 436-202-321 8 100
7\ 452-1-111(1 8 100
8 J 431-111-225 8 100
9 462-1-1133 8 100

10 463-1-253 8 100
11 459-1-5187 8 100
12 460-1-3099 *» 8 100

13 435-201-63 U.R.S.S. 7 600
14 424-104-593 7 600
15 411-214-21 7 600
16 425-1-128 z? 600
17 418-616-1 7 600
18 443-1-1191 7 600
19 428-1-182 7 600
20 460-207-490 7 600
21 462-202-519 7 600
22 464-1-612 7 600
23 459-205-340 7 600
24 459-1-5810 7 600

25 401-201-78 R. P. Polonă 6 800
26 405-1-251 6 800
27 433-214-43 6 800
28 412-921-7 C 6 800
29 427-1-1121 6 800
30 436-1-1439 6 800
31 455-1-31 6 800
32 431-103-1832 6 800
33 465-1-645 6 800
34 434-103-1641 6 800
35 459-1-4370 6 800
36 460-1-2717 •• 6 800

37 403-809-65 R. D. Germană 6 400
38 408-209-158 6 400
39 416-215-298 6 400
40 419-205-9 6 400
41 434-295-1 6 400
42 447-1-287 6 400
43 439-1-349 6 400
44 461-208-147 6 400
45 462-213-25 6 400
46 459-1-827 6 400
47 459-207-892 6 400
48 417-183-51 1 6 400

TOTAL 48 excursii în valoare de lei 346 800

Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară Îndeplinirii

20, TOMIS (21 49 46) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20. Ia grădină — 21. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Lovitura fulgerătoare : DACIA 
(50 35 94) — 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. 
© iSalutări 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-Gene : 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 și 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.
0 Marfă furată : MODERN (23 71 01)

izolate. Viritul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, mai ri
dicate in a doua parte a intervalului. 
Dimineața, ceață slabă. In București : 
Vreme în încălzire. Cerul va fi „schim-., 
bător,- favorabil .ploii la începutul .inter- , 
valulUiPVint—;-siab pînă •' . ’
Temti&tâ’tuWte-'ițiinime vor^d&clHi'; fn‘ 
14 și-’-'i’?'-’grade; 'iar cele maxime'între 
26 și 29 de grade, mai ridicate la st’ir- 
șitul intervalului.

formalităților în legătură cu efectua
rea excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, câștigu
rile se plătesc în numerar.

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, la gră
dină — 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; 
ll,30;13,30;15.45; 18; 20. LIRA (317171)
— 16: 18 15: 20.30. la grădină — 21.
S Cobra se întoarce ; MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15: 13,30; 15,45;
18: 20.
0 Yankeii: GRI.VIȚA (17 08 58) — 9; 
12; 16: 19 ARTĂ (21 31 86) — 9; 12; 
16: 19. la grădină — 20.30.
© îmi sare țandăra : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11 : 13: 15,30: 17.45: 20. 
0 Rocky II; FLAMURA (85 77 12) — 
9: 11; 13,15: 15.30: 17.45: 20.
0 Salamandra : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
® Polițist sau delincvent : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
0 Cactus Jack : GRĂDINA AURORA 
(35 04 66) — 21.

LA COSTINEȘT1

„Festivalul filmului pentru tineret"
Stațiunea tineretului, Costinești, 

țeste'1- ifitfe:28 iulie—4 august gazda 
. „Festivalului filmului pentru ■ țitîe-- 
ț ret «-i. 19114",' ajuns- in acest an la edi
ția U VIl-a. Actuala ediție iste de
dicată celei cle-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială si na
țională, antifascistă Și antiimperia
listă de la 23 August 1944. Prin con
ținutul său, această amplă acțiune 
va contribui la stimularea creației ci
nematografice originale, precum și la 
folosirea mai eficientă a filmului in 
activitatea de educație comunistă, pa
triotică, revoluționară a tineretului, 
a tuturor spectatorilor.

Manifestarea, ce se înscrie in ca
drul generos al Festivalului național 
„Clntarea României", este organizată 
de către C.C. al U.T.C., în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Asociația cineaștilor și Cen
trala „România-film".

In cadrul festivalului, care are Și 
un caracter competitiv, sint pre
zentate filme documentare, de ani
mație, producții ale studenților de la 
I.A.T.C., filme artistice (de scurt Și 
lung metraj). Dintre acestea din urmă 
menționăm : „Secretul lui Bachus" 
(regia : Geo Saizescu, scenariul : 
tus Popovici), „Căruța cu mere" (re~ 
gia : George Cornea, scenariul : D. R-

PROGRAMUL 1
8.30 Televacantă școlară
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Viața satului (parțial color)
11.15 Muzica pentru toți
11,45 Lumea copiilor ® 12,25 Telefilmo- 

teca de ghiozdan: „Pistruiatul" — 
episodul 10 (color)

13.00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
18.15 Plantavorel — reportaj
18,30 Micul ecran pentru cei mici (co

lor). Omagiu patriei și partidului, 
înregistrări de la Festivalul cin- 
tecului patriotic și al dansului 
pionieresc, Năvodari 1984

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) © Sub 

semnul anului jubiliar
19.20 „Cîntarea României". Spectacol 

realizat in colaborare cu comitete
le de cultură și educație socialis
tă ale județelor Iași, Botoșani, 
Suceava

20,00 Film artistic: „Asediul". Producție 
a Studioului „București"

21.15 Estrada duminicală (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
9,00 Formații folclorice în Festivalul 

național „Cintarea României"
9,30 Viața culturală
9,50 Teleenciclopedia

10.20 Din viața muzicală a țării
11.15 Din țările socialiste
11,40 Scena și ecranul
12.20 Viața economică

, LISTA OF IC IZ. LĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite eîștigătoare 
Ia tragerea la sorți pentru trimestrul 

II 1984

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1 862-210-215 15 000
2 864-1-838 10 000
3 839-1-214 10 000

3 cîștiguri în valoare 
de lei

totală
35 000

Plata cîșțigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîstigătoa- 
re pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta. în condițiile Le
gii nr. 4/1973. prin unitățile unde iși 
au locul de muncă, construirea de 
locuințe proprietate personală.

Popescu), „Prea cald pentru Iurta, 
mai" (regia : Maria C. Dinescu, see-

• nariul : Petre Sălcudeanu), „Imposi
bila iubire" (regia și scenariul : Con- 

' stantin Vaenl), „Să mori rănit din 
dragoste de viață" (regia : Mircea 
Veroiu, scenariul : Anghel Mora).

Cu interes sint așteptate filmele 
artistice a căror premieră absolută 
va avea loc cu prilejul festivalului 
de la Costinești : „Salutări de la 
Agigea" (regia : Cornel Diaconu ; 
scenariul : Aristide Butunotu, Mihai 
Tatulici), „Moara lui Călifar" (debut 
regizoral : Șerban Marinescu, scena
riul : Valeriu Drăgușanu, Radu Anes- 
te Petrescu, Petru Maier Bianu) și 
„Singur de cart" (regia : Tudor Mă- 
răscu. scenariul : Lazăr Fulga, Tu
dor Marascu).

In perioada (și in cadrul) festiva
lului, in multe localități din județul 
Constanța (la Mangalia, Eforie Sud, 
Eforie Nord, Techirghiol, Năvodari, 
Saturn, Medgidia) vor avea loc gale 
de filme, inttlniri intre principalii au
tori ai peliculelor prezentate in fes- 
tivalul-concurs și oameni ai muncii 
din întreprinderi industriale constăn- 
țene sau aflați la odihnă in stațiu
nile de pe litoral.

Natalia STANCU

12.45 Bucuriile muzicii
13.35 Mult e dulce și frumoasă. Pentru 

tine, patria mea
13.55 Varietăți, varietăți
14,25 Din lumea științei
14.55 Patru decenii de muzică româ

nească
25.35 Ctitorii cu care ne mîndrlm: Ca

nalul Dunăre — Marea Neagră — 
documentar

16,05 Ecran de vacanță: Desene animate
16.30 Pași de viață lungă
17,00 Serata muzicală TV
18.45 Cărți și idei
19,00 Telejurnal 0 Sub semnul anului 

jubiliar
19.20 Telerama
19.50 Instantanee
20,00 Seară de muzică românească
20,40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21,00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal

LUNI, 30 IULIE
16.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

— Los Angeles 1984 (color)
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial colori 0 Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Un steag, un partid, un popor (co

lor). Emisiune literar-muzical-co- 
regrafică

20.45 Copiii — vigoarea și tinerețea na
țiunii

20.55 Invățămînt — anul 40. Noi centre 
universitare

21,15 Tezaur folcloric (color)
21.45 La zi în 600 de secunde
21.55 Orizont tehnico-științific
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

— Los Angeles 1984 (color)

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștițnirl 
in materiale de construcție ieșite 
eîștigătoare Ia tragerea la sorti pen

tru trimestrul II 1984

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 926-804-43 10 000
2. 932-236-8 5 000
3. 918-134-297 5 000
4. 914-633-3 5 000

4 cîștiguri în valoare
totală de lei 25 000

Titularii libretelor de economii Ie
șite eîștigătoare trebuie să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procurării 
materialelor de construcție.
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INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEĂUȘESCU 

acordat corespondentului diplomatic al grupului american de presă 
„The Hearst Newspapers"

0 contribuție de seamă la dezvoltarea conlucrării
1

prietenești dintre România și Volta Superioară

(Urmare din pag. I)
august anul acesta. Realizăm aceste 
majorări in condițiile in care. în 
multe țări, chiar dezvoltate, a avut 
loc o scădere foarte serioasă a veni
turilor oamenilor muncii. Deci și 
aceste măsuri demonstrează că noi 
am căutat să rezolvăm problemele 
dezvoltării noastre economice nu 
înrăutățind situația materială a po
porului, ci luind in același timp mă
suri de ridicare a veniturilor și a ni
velului de viață al populației. în toți 
acești ani. cind in multe țări a cres
cut considerabil numărul șomerilor, 
in România nu numai că nu s-a 
redus numărul locurilor de muncă, 
dar acestea au crescut anual cu 50— 
60 de mii.

în acești ani. pe ansamblu, la noi 
au avut loco creștere absolută a con
sumului de produse, de bunuri de 
consum alimentare și industriale, 
precum și o mărire a volumului ser
viciilor pentru populație.

De ce am putut și vom putea face 
și in viitor acest lucru ? Pentru că 
in repartizarea produsului social și 
național noi pornim de la necesitatea 
asigurării, in primul rind, a nivelului 
de viață al poporului. în acești ultimi 
ani am redus de trei ori cheltuielile 
pentru înarmare — care in general 
nu sint prea mari la noi. întregul 
produs social și național îl reparti
zăm in așa fel incit să putem asigura 
un echilibru în ce privește nivelul de 
viață și dezvoltarea societății. De
sigur, ritmul de creștere este mai 
mic, dar nu am redus nici producția, 
nici consumul de bunuri industriale 
și alimentare ; am redus cu ceva ni
velul cheltuielilor de dezvoltare ge
nerală.

ÎNTREBARE : Se poate aștep
ta poporul român, după 1985, la 
o creștere in general a produc
ției bunurilor de consum ?

RĂSPUNS : Vom publica în curînd
— avind in vedere că în .toamna 
acestui an va avea loc Congresul al 
XIII-lea al partidului — orientările 
pentru dezvoltarea economico-so- 
clală a țării pină în anul 1990. în 
ultimii doi ani am adoptat o serie 
de programe speciale privind dez- 
■ '.tarea bazei energetice și de ma-

li prime. Avem, de asemenea, un 
, .ogram pentru dezvoltarea inten
sivă a agriculturii. Ne-am propus ca 
pină in 1990 să ajungem să avem 
irigată 60 la sută din suprafața ara
bilă a țării. Ați putut vedea nemij-, 
locit această activitate în județul 
Constanța, unde avem deja 80 la 
sută din suprafață irigată și care, in 
1985—1986, va trebui să ajungă la 
irigarea completă a suprafeței ara
bile. Programul acesta pentru agri
cultură — mă refer numai la iriga
ții și îmbunătățiri funciare — ne va 
costa, reirca 10 miliarde dolari :pină 
in 1990. Vă dau aceste -cifre-ca- să 
vedeți^amploarea activității stpe care 
avem -iii vedere să o desfășurăm. si 
pe ăm ■ început-o'.’din 1983.

Pe această bază avem in vedere 
să asigurăm condiții pentru o recoltă 
stabilă în orice condiții de climă, si 
deci satisfacerea în condiții mai bune 
a cerințelor privind consumul de 
produse alimentare. în conformitate 
cu programul de autoaprovizionare. 
Practic, considerăm că se pune pro
blema' numai în ce privește struc
tura produselor, nu consumul abso
lut. care, in calorii, depășește deja 
normele internaționale.

. industrie vom pune accentul 
. ..eosebi pe activitatea intensivă, 
pe calitate, pe nivelul tehnic, pe 
productivitatea muncii și, desigur, 
pe eficienta economică. Vom asigura, 
pe această cale, și creșterea in con
tinuare, precum și diversificarea 
producției bunurilor de consum in
dustriale, satisfacerea la un nivel 
mai inalt a cerințelor populației.

Doresc să subliniez, in același 
timp, că. odată cu asigurarea unei 
puternice dezvoltări a forțelor de 
producție, a economiei naționale, 
vom acorda în continuare o atenție 
deosebită perfecționării aplicării 
principiilor noului mecanism eco
nomic. ale autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, in general a 
principiilor democrației noastre so
cialiste de participare largă și ne
mijlocită a oamenilor muncii la con
ducerea vieții economice și sociale, 
a întregii societăți. Am realizat o 
largă democrație muncitorească în 
tara noastră, superioară oricărei de
mocrații din țările occidentale. Am 
creat un larg sistem democratic de 
participare directă a tuturor catego
riilor sociale la conducerea societății, 
de la consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi și alte unități social- 
culturale pină la consiliile naționale
— ale oamenilor muncii, ale țărăni
mii, ale intelectualității — și la 
congrese, care au loc la fiecare 5 ani 
și la care participă 11 090 de oameni 
ai muncii. Au fost, de asemenea, 
create condiții pentru participarea 
organizată la viața politică a celor 
care nu sint membri ai partidului 
comunist. Avem o organizație — Or
ganizația Democrației și Unității 
Socialiste — care cuprinde deja 4 mi
lioane de oameni. Din rindul lor sint 
aleși și deputațî.

Este adevărat, toate organizațiile 
democratice pe care le-am creat — 
inclusiv Organizația Democrației și 
Unității Socialiste — susțin politica 
partidului comunist de construcție a 
socialismului. Desigur, acesta este 
rezultatul politicii pe care o desfă
șoară partidul și statul nostru, al 
realizărilor economice și sociale de 
care v-am vorbit, al politicii de în
tărire a independentei și suverani
tății tării.

La toate hotărîrile pe care le ța 
Statul nostru ne consultăm larg cu 
masele largi de oameni ai muncii. 
Marea Adunare Națională — forul 
suprem de stat al Republicii Socia
liste România — celelalte organe de 
stat.alese în mod democratic dezbat 
și aprobă toate legile și hotărîrile pe 
care le .luăm pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tării și ridicarea 
nivelului de viață și civilizație al 
poporului. Dar. in același timp, noi 
acordăm o deosebită importanță in- 
tilnirilor și consultărilor directe cu 
muncitorii, cu țăranii, cu inte
lectualii, cu toate categoriile de 
oameni ai muncii ; participarea lor 
la luarea hotăririlor dă un caracter 
mult mai larg democrației noastre. 
Noi sintem mindri de această de
mocrație și am dori ca în orice stat 
occidental să existe cel puțin atîta 
democrație cită există in România.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, stadiul ac
tual și, perspectivele relațiilor 
româno-amerlcane ?

RĂSPUNS : în general se poate 
•pune că relațiile generale româno- 

amerlcane se desfășoară bine, de
sigur nu fără unele greutăți. S-au 
realizat, din nou. progrese mai bune 
în schimburile economice și am con
venit să acționăm in următorii cițiva 
ani pentru ca volumul acestor schim
buri să ajungă la 2 miliarde dolari 
în ambele sensuri. Anul acesta, pro
babil că vom depăși cu mult un mi
liard dolari. Ținînd seama de dezvol
tarea economiei românești, consider 
că există posibilitatea să realizăm și 
chiar să depășim obiectivul de care 
am vorbit.

în ce privește schimburile eco
nomice, sint însă citeva probleme. 
Una din acestea ar fi problema 
„clauzei națiunii celei mai,favoriza
te", care constituie o piedică in an
gajarea unor contracte pe termen 
lung. Chiar și oamenii de afaceri 
americani consideră că este anormal 
ca in fiecare an să fie pusă in discu
ție această problemă. în general, este 
necesar ca relațiile economice, toate 
relațiile dintre state — dar eu mă 
refer acum la relațiile dintre Româ
nia și S.U.A. — să se desfășoare în 
spiritul egalității, al respectului inde
pendenței și fără nici un fel de con
diții.

O altă problemă este cea a licențe
lor. Am putea realiza o cooperare și 
întreprinderi comune in mai multe 
domenii dacă problema aceasta a li
cențelor nu ar constitui o frină. Exis
tă o teamă exagerată — și cu totul 
nejustificată — ca nu cumva anumite 
secrete să ajungă in România și din 
România in alte țări.

Dealtfel, trebuie să spun că însăși 
România dispune acum de o cerceta
re științifică foarte dezvoltată și că 
s-a angajat ferm să soluționeze o se
rie de probleme de tehnică avansată. 
De fapt, problema licențelor se pune 
numai în legătură cu faptul de a 
ciștiga ceva timp, de a realiza un 
produs sau altul cu cițiva ani mai 
devreme, deoarece aceste probleme 
se vor soluționa și fără licențe. Dar 
atunci dispare însuși sensul colabo
rării și al organizării de societăți 
mixte.

ÎNTREBARE : V-eș ruga să 
ne spunefi, domnule președinte, 
cum apreciați relațiile României 
atît cu Statele Unite ale Ameri
ca, cit și cu Uniunea Sovietică 
și dacă — așa cum susțin unele 
cercuri — are loc o anumită 
modificare a poziției României 
față de aceste țări ?

RĂSPUNS : Apreciez că relațiile 
României atit cu S.U.A., cit și cu 
U.R.S.S. pot fi caracterizate' ca bune, 
ținind, de'sigur, seama de orînduirile 
sociale — diferită față de cea din 
S.U.A. și aceeași cu cea din Uniunea 
Sovietică. Noi considerăm că politica 
de independență a României nu vine 
in contradicție cu interesele dezvol
tării colaborării cu S.U.A., așa cum 
nu vine in contradicție cu interesele 
dezvoltării colaborării cu Uniunea 
Sovietică. Dezvoltarea relațiilor 
României atît cu Uniunea Sovietică și 
S.U.A.. cit și cu celelalte state ale 
lumii, pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, corespunde ne 
deplin intereselor tuturor popoarelor 
și reprezintă, in același timp, o con
tribuție la cauza destinderii, a co
laborării. înțelegerii și păcii în 
întreaga lume.

In ce privește relațiile României 
cu S.U.A., doresc să menționez din 
nou că ele se desfășoară in bune 
condiții' și au la bază tradiții în
delungate.

Trebuie să spun că, în trecut, 
S.U.A. au manifestat în general o 
poziție pozitivă și, uneori, bună față 
de România — mă refer la perioada 
de după primul război mondial și 
chiar la cea dintre cele două răz
boaie, precum și după al doilea 
război mondial. în deceniul anilor 
’70 relațiile dintre România și S.U.A. 
au cunoscut, de asemenea, o dezvol
tare foarte bună. Si în prezent, cum 
am menționat, consider că relațiile 
româno-americane sint, în general, 
pozitive. Acele cercuri care, din dife
rite considerente ideologice, nu do-, 
resc o dezvoltare a relațiilor S.U.A. 
cu țara noastră dovedesc că nu cu
nosc istoria României, nu cunosc po
porul român și nu cunosc politica 
partidului și statului nostru.

în ce privește relațiile României 
cu Uniunea Sovietică, doresc să 
menționez că, de asemenea, ele se 
bazează pe tradiții îndelungate, că, 
întotdeauna, între țara noastră și ve
chea Rusie au existat relații bune Și 
de colaborare. în momente impor
tante ale istoriei. România a primit 
sprijin din partea Rusiei și, în con
tinuare, a Uniunii Sovietice. Desigur, 
aceasta nu înseamnă că nu au fost 
și unele aspecte negative : dar, pe 
ansamblu, aceste relații pot fi carac
terizate ca relații bune, de bună ve
cinătate.

România este țară socialistă — și 
am afirmat întotdeauna că noi acor
dăm o importanță deosebită dezvol
tării relațiilor cu țările socialiste și, 
în acest cadru, relațiilor cu vecinii 
noștri, în primul rînd eu Uniunea 
Sovietică.

La întilnirea recentă cu delegația 
sovietică, cu secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. și președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, Konstan
tin Cernenko, am ajuns la înțelegeri 
bune privind dezvoltarea relațiilor 
viitoare. Sintem interesați și vom 
participa chiar la realizarea unor dez
voltări de capacități de producție, 
pentru a asigura o serie de 
materii prime pentru România. 
Participăm la investiții în multe 
țări în curs de dezvoltare — și este 
normal să participăm, în primul 
rînd. în țările socialiste și în țările 
vecine cu noi. în acest sens, am 
participat, cu o companie americană, 
chiar și în S.U.A., la dezvoltarea 
extracției de cărbune cocsificabil. 
Dealtfel, trebuie spus că sint chiar 
foarte multe țări occidentale care 
participă la dezvoltarea unor capaci
tăți — energetice, îndeosebi — în 
Uniunea Sovietică.

România este membră a Tratatului 
de la Varșovia — și nu ne-am pro
pus să ieșim unilateral din acest 
tratat. Am insistat șl insistăm conti
nuu pentru desființarea concomitentă 
a ambelor pacte — atît a N.A.T.O., 
cit și a Tratatului de la Varșovia. 
Considerăm că este necesar să ac
ționăm pentru diminuarea continuă 
a rolului militar al acestor pacte, 
pină la desființarea lor.

Am participat și participăm la o 
serie de acțiuni de pregătire comu
nă în cadrai tratatului, aceasta fiind 
— ca să spun așa — un lucru firesc 
și care trebuie realizat. Dar noi con
siderăm că trebuie să facem totul 
pentru a se ajunge Ia desființarea 

pactelor militare și la renunțarea re
ciprocă la manevre și la tot felul 
de demonstrații militare. Este evident 
că dacă — prin absurd — s-ar 
ajunge la un război, România va 
trebui să-și îndeplinească și iși va 
îndeplini obligațiile sale. Noi consi
derăm insă că trebuie făcut totul 
pentru a nu se ajunge la un nou 
război.

Pornind de la toate acestea, Româ
nia va continua să acționeze cu fer
mitate, și în viitor, pentru dezvol
tarea relațiilor sale cu Uniunea So
vietică, cu țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, con- 
siderind că aceasta este în interesul 
tuturor națiunilor lumii, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Ca și pină acum, vom acorda o 
atenție deosebită întăririi colaborării 
și conlucrării cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, care con
stituie marea majoritate a statelor 
lumii și sint nemijlocit interesate 
într-o politică de independență, de 
înțelegere, colaborare și pace. Ne 
preocupă agravarea situației econo
mice din țările in curs de dezvolta
re — îndeosebi ca urmare a crizei 
economice mondiale. România se 
pronunță ferm și militează activ 
pentru lichidarea subdezvoltării, a 
marilor decalaje dintre țările sărace 
și țările bogate și pentru instaurarea 
unei noi ordini economice, bazată pe 
deplină egalitate și echitate in rela
țiile dintre state. Considerăm că 
aceasta reprezintă o cerință esențială 
a asigurării progresului mai rapid 
al țărilor în curs de dezvoltare, a de
pășirii urmărilor crizei economice, a 
asigurării stabilității economice mon
diale — și reprezintă, totodată, un 
factor al păcii și colaborării interna
ționale.

ÎNTREBARE t Dumneavoas
tră. domnule președinte, ați SU3~ 
ținut permanent ca negocierile 
de la Geneva privind armele 
nucleare să fie reluate cit mai 
cutind posibil. Apreciați că 
există perspectiva ajungerii la 
o înțelegere intre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică in problema 
rachetelor cu rază medie de 
acțiune ?

RĂSPUNS : Aș dori să arăt, înain
te de toate, că România este foarte 
preocupată de încordarea deosebită 
la care s-a ajuns în viața interna
țională^ îndeosebi ca urmare a in
tensificării cursei înarmărilor nu
cleare. Noi considerăm că, în actua
lele împrejurări internaționale, pro
blema fundamentală este oprirea 
cursei înarmărilor, îndeosebi a înar
mărilor nucleare, înfăptuirea dezar
mării și apărarea păcii. Nimic nu 
poate fi mai. important decît de a 
se face totul pentru dezarmare, pen
tru înlSțurar.ea primejdiei, . unui 
război atornonuclear distrugător, pen
tru apărarea dreptului fundamental 
al popoarelor, al oamenilor •— ia 
viată, la pace, la existentă liberă și 
demnă

în acest spirit privim noi și proble
ma negocierilor sovieto-americane în 
legătură cu rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune.

Eu consider că Uniunea Sovietică a 
fost, și în trecut, și este și acum, inte
resată să se ajungă la un acord in 
problema rachetelor cu rază medie de 
acțiune și, in general. în problema ar
melor nucleare. Eu am rămas cu con
vingerea că președintele Konstantin 
Cernenko și conducătorii sovietici in 
general înțeleg bine ce înseamnă un 
război nuclear și sint pentru a face 
totul în vederea eliminării acestui pe
ricol. De aceea consider că este posi
bil și trebuie să se acționeze pentru 
oprirea realizării măsurilor adoptate 
la sfîrșitul anului 1983 — atît de către 
S.U.A., cit și de către Uniunea Sovie
tică — șl pentru reluarea negocierilor.

Este de neînțeles, cind, chiar re
cent, în Congresul S.U.A. s-au făcut 
declarații că nu se poate cîștiga un 
război nuclear — și deci nu are 
sens un război nuclear — să se con
tinue înarmarea nucleară. Ce sens 
are continuarea acestei curse a înar
mărilor nucleare cind S.U.A. pot 
distruge cu armamentul nuclear de 
care dispun de peste 10 ori lumea ? 
Si Uniunea Sovietică, cu armele nu
cleare pe care le are. poate distruge 
omenirea cam de același număr de 
ori ! Se mai poate vorbi, în aceste 
condiții, că 200 de rachete in minus 
sau în plus dereglează echilibrul 
între cele două părți ? liste de neîn
țeles această logică. Lumea nu poate 
fi distrusă declt o dată ! însă orice 
acumulare de noi armamente nu
cleare sporește pericolul de război. 
Un război între cele două pacte mi
litare, între Uniunea Sovietică și 
S.U.A. s-ar transforma inevitabil 
într-un război atornonuclear. Arme
le nucleare vor produce asemenea 
distrugeri' și pagube incit nu se va 
mai putea duce nici un fel de război 
și se va ajunge, practic, la dispari
ția a înseși condițiilor existenței vie
ții pe planeta noastră. Savanții 
americani și cei sovietici sînt una
nimi în a declara acest lucru.

într-adevăr. arma nucleară se 
deosebește de toate celelalte arme. 
S-a ajuns, de fapt, la ceea ce spu
neau, încă în secolul trecut, filozofii 
— că se vor descoperi asemenea 
arme incit războiul va deveni impo
sibil. Și, practic, se poate spune că 
arma nucleară face imposibil un 
război ; el nu Va fi posibil decit 
dacă cineva va dori să distrugă lu
mea. Deci problema care ar trebui 
să și-o pună conducătorii țărilor nu
cleare — și în primul rînd ai S.U.A. 
și Uniunii Sovietice — este cum să 
se înlăture pericolul unei catastrofe 
nucleare.

Consider, de aceea, că trebuie 
neîntîrziat să de ajungă la reluarea 
negocierilor sovieto-americane. După 
părerea mea, este posibil să se rea
lizeze acest lucru. Ar trebui insă să 
se oprească cel puțin realizarea în 
continuare a amplasării rachetelor 
S.U.A. și a contramăsurilor luate de 
Uniunea Sovietică. Tratativele tre
buie să ducă la un acord pentru 
eliminarea completă a acestor rache
te. Teza după care oprirea ampla
sării rachetelor S.U.A. ar fi în 
dezavantajul lor nu are o valabilitate 
reală, pentru că la tratative ar tre
bui pornit de la faptul ca ele să nu 
dureze ani, ci să se ajungă într-o 
perioadă scurtă la eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune și, 
apoi, la o reducere echilibrată a ce
lorlalte arme nucleare.

Eu consider că. într-adevăr. tre
buie să se oprească înarmările la 
nivelul actual, atît de o parte, cit M 
de cealaltă. în cadrul negocierilor, 
sovieticii au venit cu o serie de pro
puneri foarte avansate. Cîte rachete 
să rămînă într-o parte sau alta ? — 

aceasta este o problemă pe care 
trebuie să o rezolve în cadrul nego
cierilor. în general însă trebuie por
nit de la faptul că nu trebuie să no 
preocupăm de a rămine un anumit 
număr de rachete, ci de a fi ețimi- 
nate toate de pe continent.

Vreau să vă spun deschis ; a relua 
negocierile in condițiile continuării 
amplasării rachetelor S.U.A. in 
Europa și ale realizării în continuare 
a contramăsurilor Uniunii Sovietice 
ar însemna de fapt a transforma ne
gocierile în patronarea dezvoltării ra
chetelor nucleare în Europa.

Este necesar să se pună o dată ca
păt politicii de înarmare, să fie în
ghețată — ca să mă exprim cum se 
spune de regulă — la nivelul actual 
și să se înceapă negocierile pentru 
a se ajunge la un acord corespun
zător.

Noi considerăm că si celelalte Sta
te europene — in primul rind cele 
din N.A.T.O. și Pactul, de la Varșo
via — trebuie să acționeze si să Par
ticipe. intr-o formă sau alta, la ne
gocieri. în definitiv, rachetele se am
plasează în țările europene, și pri
mele victime vor fi popoarele euro
pene ; deci ele sint cele mai intere
sate în a se ajunge la un acord pen
tru eliminarea acestor rachete.

Am impresia că cel mai bine a în
țeles acest lucru Olanda, cînd a ho- 
tărît aminarea amplasării rachetelor 
in vederea realizării unul acord. Se 
pare că si Belgia are o asemenea 
preocupare. Dacă toate țările pe te
ritoriul cărora s-a început amplasa
rea rachetelor și realizarea Contra
măsurilor ar fi procedat ca Olanda, 
atunci s-ar fi ușurat mult înțelegerea 
dintre sovietici și americani. Țările 
europene pot face foarte mult în 
problema rachetelor cu rază medie 
de acțiune. Renunțind la rachete, ele 
pot să determine ajungerea mai ra- 
r'l-’ă un acord între cele două 
superputeri. Dealtfel, țările din Pac* 
t"’ -'e la Varșovia au si propus ță
rilor din N.A.T.O. o întîlnire pentru 
a discuta împreună aceste probleme.

într-o formă sau alta, țările din 
cele două blocuri trebuie să partici
pe la negocieri, fie chiar, spre exem
plu. într-o conferință paralelă, care 
ar putea aiuta la apropierea puncte
lor de vedere ale ambelor părți. De
altfel. există mai multe propuneri 
formulate atît de țările din Pactul 
de la Varșovia, de Uniuhea Sovie
tică, cit și de țările din N.A.T.O., de 
S.U.A., care privesc problema ra
chetelor nucleare și alte domenii ale 
înarmărilor si care trebuie luate în 
considerație si avute in vedere în 
realizarea unor acorduri generale.

ÎNTREBARE : Sînt bine cu
noscute eforturile dumneavoas
tră pentru soluționarea pașnică 
a problemelor din Orientul Mij
lociu și (înteți larg respectat, 
bucurîndu-vă de încrederea atît 
a statelor arăbe, cit și a-'lsrae-‘ 
lutul. Aveți sugestii pozitive 
care ar putea s<5 promoveze pro
cesul de pace din această re
giune ?

RĂSPUNS : România continuă să 
se pronunțe ferm pentru o soluție 
politică în Orientul Mijlociu. în acest 
cadru, trebuie rezolvată problema 
palestiniană, pe baza dreptului la 
autodeterminare, inclusiv la formarea 
unui Stat palestinian independent.

Evenimentele din ultimii ani au 
demonstrat că o soluție militară nu 
este posibilă. Acțiunea militară a 
Israelului in Liban nu a făcut decît 
să înrăutățească situația. Prezența 
trupelor celor 4 țări — inclusiv ale 
S.U.A. — nu a soluționat nimic : 
dimpotrivă, a complicat situația.

Ar trebui înțeles, că tocmai aceste 
evenimente au demonstrat că nu mai 
este posibilă o soluțilp așa cum Vrea 
Israelul sau impusă de S.U.A, în lu
mea arabă se dezvoltă tot mai pu
ternic curentul de a sc acționa mai 
ferm șl de a cere S.U.A. să adopte 
o poziție mai echilibrată.

Israelul nu trebuie să conteze pe 
superioritatea sa militară, în primul 
rînd pentru că teritoriul său este atît 
de mic incit folosirea nu a armelor 
nucleare, ci a celorlalte mijloace mi
litare moderne ar însemna, practic, 
distrugerea acestei țări.

Singura cale de soluționare a pro
blemelor din Orientul Mijlociu este 
calea politică, a tratativelor, care să 
ducă la retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, la rezol
varea problemei poporului palesti
nian pe baza dreptului său la auto
determinare — inclusiv la realizarea 
unei entități palestiniene, a unui stat 
palestinian independent — la asigu
rarea independenței și securității tu
turor țărilor din această regiune.

în acest sens, considerăm că tre
buie intensificate eforturile si spriji
nite acele inițiative care merg in di
recția organizării unei conferințe in
ternaționale, sub egida și cu sprijinul 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei —• 
ca reprezentant legitim al poporului 
palestinian — Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii. precum 
Si alte țări care ar putea aduce o 
contribuție pozitivă la soluționarea 
politică globală a problemelor. 
România s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru o aseme
nea conferință care ar putea duce la 
instaurarea unei păci trainice ai jus
te in această regiune.

Noi considerăm că. în Actualele 
împrejurări internaționale, trebuie 
să se facă totul pentru soluționarea 
tuturor problemelor dintre state nu
mai și numai pe calea tratativelor 
pașnice, purtate în spiritul deplinei 
egalități, al înțelegerii si respectului 
reciproc, al păcii șl colaborării in
ternaționale.

în general aș dori să subliniez, 
încă o dată, că România se pronunță 
ferm pentru încetarea tuturor con
flictelor existente în diferite re
giuni ale lumii, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor la dezvolta
re liberă și independentă, fără nici 
un amestec din afară, pentru o po
litică de pace, de independentă, de 
dezarmare, de înțelegere si colabo
rare intre toate statele. $i în viitor. 
România își va uni forțele si va con
lucra strins cu toate popoarele iubi
toare de pace, cu forțele democra
tice, înaintate de pretutindeni, pen
tru a-și aduce întreaga sa contribu
ție la soluționarea constructivă a 
marilor si complexelor probleme ce 
confruntă omenirea contemporană, 
la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră, a unei 
lumi fără arme si fără războaie, a 
păcii și colaborării între națiuni.

în încheiere. aș dori ca.-prin inter
mediul ziarelor dumneavoastră, să 
adresez poporujui american prieten 
cele mai bune urări de progres, pros
peritate și pace.

în evoluția ■ relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-volteze, zilele 
acestea a avut loc un eveniment im
portant : răspunzînd invitației tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
căpitanul Thomas Sankara, șef al 
statului Volta Superioară, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

Succedînd marelui număr de In- 
tîlniri ale președintelui Republicii 
noastre cu șefi de state din Africa, 
cit și din alte regiuni ale lumii a 
treia, acest eveniment constituie o 
nouă confirmare a orientării stator
nice a României socialiste spre am
plificarea continuă a relațiilor de co
laborare cu statele si popoarele care 
au pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare -- orientare definitorie 
pentru ansamblul politicii dinamice 
și constructivă promovate de țara 
noastră în viata internațională in 
cele patru decenii ce s-au scurs do 
la 23 August 1944 și, îndeosebi, in 
perioada care a trecut de la Congresul 
a) IX-lea al P.C.R., de cind în frun
tea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

O expresie a sentimentelor de 
caldă prietenie pe care poporul nos
tru le nutrește față de popoarele a- 
fricane, de celelalte popoare care 
și-au dobîndit recent independenta 
sau luptă pentru consolidarea ei. a 
solidarității manifestate față de cau
za lor dreaptă o oferă însuși cadrul 
în care s-a desfășurat vizita oaspe
telui voltez. Salutat cu vii mani
festări de simpatie, șeful statului 
Volta Superioară a avut posibilitatea 
să ia cunoștință de o serie de rea
lizări de soamă obținute de România 
în cele patru decenii de existentă 
liberă și suverană, inclusiv Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, realizări 
cărora le-a acordat o înaltă apre
ciere.

Pornind de ta premisele favorabile 
existente, cei doi șefi de stat și-au 
exprimat în cadrul dialogului lor 
hotărîrea de a acționa pentru ampli
ficarea și diversificarea colaborării 
româno-volteze.

„Vizita pe care o faceți in tara 
noastră — a declarat în acest sens 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
— reprezintă o expresie a evoluției 
pozitive a relațiilor dintre țările si 
popoarele noastre, a dorinței comu
ne de a le dezvolta in continuare, 
în spiritul egalității, stimei și res
pectului reciproc. Considerăm că 
există posibilități ca aceste relații 
să cunoască o mai maro extindere 
în viitor -* îndeosebi in domeniul 
minier, agricol, al transportului și 
în alte sectoare — în interesul am
belor popoare, al dezvoltării lor libe
re si independente".

„Cu toată îndepărtarea geografică 
*- a arătat, la rindul său. THOMAS 
SANKARA — popoarele noastre sînt 
unite în aceeași luptă pentru Inde
pendență națională si progres social 
și sint animate de aceleași 'dealuri 
de justiție, pace, securitate «i soli
daritate internațională. Voita Supe
rioară își exprimă înalta snreciere 
pentru Politica de independentă pe 
care o promovați cu curaj ți hotarîre; 
întilnirea noastră de astăzi are o 
inaltă semnificație politică. Ea este 
o mărturie concretă a voinței țărilor 
noastre de a pune împreună baze

Cronica zilei
în zilele de 19—28 iulie, o delega

ție de activiști ai Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, condusă do 
S. Balhuiag. adjunct al șefului Sec
ției industrie a C.C. al P.P.R.M.. a 
efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., 
o vizită pentru schimb de experien
ță în tara noastră.

Oaspeții mongoli au avut convor
biri la C.C. al P.C.R.. la Comitetul, 
județean Argeș al P.C.R.. la condu
cerile unor instituții centrale, au vi
zitat obiective economice și social- 
culturaie din Capitală si din județul 
Argeș.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.P.R.M. a fost primită 
de tovarășul Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut Ioc cu 
acest, prilej, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, a fost 
de față Togociin Ghenden, ambasa
dorul R, P. Mongole la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Peru — a 163-a aniversare 
a proclamării independenței — am
basadorul acestei țări ta București, 
Jaime Castro Mendivil, a oferit, 
sîmbătă, o recepție.

Au participat Maxim Berghitinu, 
ministrul muncii, Alexandru Roșu, 
ministru Secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior si Coo
perării Economice Internaționale. 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic, 

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : Echipa reprezentativă a 

României susține primele meciuri in
ternaționale amicale din noul sezon 
fotbalistic : azi. la Iași, de la ora 11, 
va avea loc partida România — Chi
na ; marți, la Buzău, de la ora 18, 
se va desfășura cel de*al doilea meci 
amical dintre echipele României si 
Chinei, formația noastră urmînd a fi 
alcătuită în principal din acei jucă
tori ai lotului reprezentativ care nu 
vor fi utilizați în partida de ta Iași, 
plus alti cițiva fotbaliști de perspec
tivă • Miercuri, jucătorii dip lotul 
reprezentativ se vor întoarce la clu
burile lor • La Beijing, Jiul Petro
șani a întrecut o selecționată mili
tară cu 2—0 (1—0), punctele fiind în
scrise de Vizitiu și Lasconi.

NATAȚIE : Frumos succes al tînă- 
rului Robert Pinter (16 ani) — apar* 
tinind de Clubul sportiv municipal 
școlar Baia Mare — 1a campionatele 
europene de juniori. în cadrul cărora 
a cucerit medalia de aur în proba de 
200 m fluture. Robert Pinter, ca și 
Anca Pătrășcoiu. a fost selecționat și 
instruit de antrenorul Gheorghe Di- 
meca la Clubul din Baia Mare,

KUGBI. înfrîngere 1a scor a echi
pei engleze în turneul din Noua Zee- 
landă : redutabila reprezentativă a 
țării-gazdă a învins Anglia cu 32—16 
(3—10).

noi relațiilor noastre de prietenie sil 
de cooperare".

în această lumină, convorbirile 
dintre cci doi conducători, ale căror 
rezultate sînt consemnate în Decla
rația comună semnată ta nivel inalt, 
și-au găsit materializare într-o serie 
de hotărîri si înțelegeri menite să 
impulsioneze ansamblul colaborării 
dintre cele două țări, o deosebită a- 
tenție acordindu-se relațiilor econo
mice. S-a convenit astfel să se in
tensifice cooperarea în domeniile 
minier, al transporturilor, agricultu
rii. industriei, tara noastră urmînd 
să participe la exploatarea minereu
lui de mangan din regiunea Tambao. 
în acest scop, cei doi președinți au 
semnat Acofdul-program pentru 
dezvoltarea pe termen lung a coope
rării economice și tehnice si a schim
burilor comerciale dintre România 
și Volta Superioară și au convenit 
să fie convocată, în prima parte a 
anului 1985. prima sesiune a Comi
siei mixte de cooperare economică 
și tehnică.

Dialogul ta nivel înalt, a prilejuit, 
totodată, un rodnic schimb de ve
deri asupra aspectelor fundamentale 
ale situației internaționale. scoțin* 
du-se in evidență profunda îngrijo-, 
rare față de încordarea gravă la care 
s-a ajuns pe arena mondială, ca 
urmare a manifestărilor politicii de 
forță și dictat, de amestec în trebu
rile interne ale altor state, de men
ținere șl reîmpărțire a zonelor de 
influență, a intensificării fără pre
cedent a cursei înarmărilor. îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, a agra
vării unor conflicte, a adîncirii de
calajelor dintre țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare. în con
dițiile prelungirii consecințelor cri
zei economice mondiale. Toate aces
te evoluții primejdioase îndreptă
țesc pe deplin aprecierea comună că 
trebuie luate măsuri hotărîte și ur
gente pentru a se pune capăt cursu
lui spre confruntare și război, pen
tru promovarea unei politici do 
destindere, de respect al indepen
denței naționale, de pace și colabo
rare între națiuni.

Cum este și firesc, în cursul con
vorbirilor o atenție deosebită a fost 
acordată examinării situației exis
tente pe cele două continente unde 
se găsesc România și, respectiv. Vol
ta Superioară. Apreciindu-se astfel 
că trecerea 1a amplasarea noilor ra
chete cu rază medie de acțiune pe 
continentul european a creat o situa
ție deosebit de gravă, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat pentru oprirea 
instalării acestor arme do către 
S.U.A. și a aplicării contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică și re
luarea. ne această bază, a tratative
lor sovieto-americane. în vederea 
realizării unui acord care să ducă la 
eliberarea Europei de primejdia nu
cleară. După cum se evidențiază, pe 
bună dreptate. în Declarația comună, 
problema fundamentală a lumii con
temporane este oprirea cursei înar
mărilor. trecerea 1a măsuri concrete 
de dezarmare, si îndeosebi de dezar
mare nucleară, asigurarea unei păci 
trainice în lume : în această direcție 
trebuie îndreptate eforturile tuturor 
popoarelor.

Schimbul de păreri cu privire la 
Situația din Africa a evidențiat afir
marea tot mai puternică a voinței

în colecția „Din gîndirea filozofică 
a președintelui României'* a apărut, 

în limba maghiară, volumul
NICOLAE CEAUȘESCU 

Națiunea și naționalitățile conlocuitoare 
în epoca contemporană

EDITURA POLITICA

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
Zilei insurecției naționale cubaneze

Cu prilejul celei de-a 31-a aniver
sări a asaltului asupra cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale 
cubaneze, la Cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia româno-cuba- 
neză“. din comuna Drăgănești-Vtaș- 
ca, județul Teleorman, a hvut loc, 
simbătă. o adunare festivă, ta care 
au participat reprezentanți ai Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, organelor locale 
de partid și de stat, organizațiilor de 
masă și obștești, numeroși țărani 
cooperatori.

Au fost prezențl Juan Cardenas, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București, mem
bri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de îvan 
Petre, primarul comunei. Au luat

Unități turistice
Numeroase hanuri, hoteluri si ca

bane amplasate în locuri de o fru
musețe aparte, pe cele mai diferite 
trasee turistice sau în unele sta
țiuni balneoclimaterice oferă con
diții de cazare și masă într-o am
biantă reconfortantă și atrăgătoare 
in orice sezon. Astfel, hanul Mon- 
teoru din județul Buzău dispune 
de condiții dintre cele mai bune 
pentru cei interesați de tratament 
balnear și pentru agrement, locuri 
de cazare în camere confortabile cu 
încălzire centrală si de un restau
rant spațios și elegant.. La rindul 
său. hanul Cheia, situat in stațiu
nea cu același nume, pe drumul 
național Ploiești — Cheia — Bra- 

popoarelor șl statelor africane de ■ 
trăi in deplină libertate, de a-și 
consolida independența națională, de 
a adinei cooperarea dintre ele și de 
a întări unitatea lor de acțiune. Re- 
levînd rolul deosebit ce revine Or
ganizației Unității Africane in 
sprijinirea acestor procese pozitive, 
în lupta împotriva politicii imperia
liste. colonialiste și neocolonialiste, a 
rasismului și a politicii de apartheid, 
cei doi președinți și-au reafirmat 
solidaritatea militantă față de lupta 
dreaptă a poporului namibian pen
tru libertate și independentă, sub 
conducerea S.W.A.P.O.. au subliniat 
eu tărie necesitatea abolirii politicii 
de apartheid și discriminare rasială 
în Africa de Sud.

O atenție deosebită a fost acorda
tă în cadrul convorbirilor examinării 
situației grave care s-a creat în lume 
ca urmare a persistenței crizei eco
nomice mondiale, relevîndu-se ur
gența cu care se impune adoptarea 
unor măsuri hotărîte de natură să 
asigure progresul popoarelor. lichi
darea subdezvoltării, edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, solu
ționarea problemelor datoriilor ex
terne ale țărilor lumii a treia, con
venirea unor modalități practice de 
reducere și Stabilizare a dobînzilor 
Ia niveluri rezonabile. în același 
timp, ținînd seama de faptul că la 
negocierile desfășurate pe plan in
ternațional n-au fost obținute rezul
tate susceptibile să ducă ta redresa
rea durabilă a economiei mon
diale. s-a subliniat importanța or
ganizării unei conferințe 1a nivel 
înalt a țărilor în curs de dezvoltare, 
menită să analizeze și să dezbată 
aceste importante probleme, precum 
și să elaboreze o strategie comună 
pentru negocierile cu țările dez
voltate.

Dialogul ta nivel înalt a evidențiat, 
de asemenea, convergența punctelor 
de vedere și asupra altor probleme 
importante ale actualității cum ar fi 
necesitatea realizării unei păci juste 
și globale în Orientul Mijlociu, și în 
acest sens importanta organizării 
unei conferințe internaționale sub 
egida O.N.U.. la care să participe 
toate statele interesate, inclusiv O.E.P., 
în calitatea sa de reprezentant 
legitim al poporului palestinian; asi
gurarea independentei și suveranită
ții naționale, a unității și integri
tății Libanului ; încetarea ostilități
lor militare între Iran și Irak 
și reglementarea pașnică a dife
rendelor dintre ele ; creșterea ro
lului O.N.U. in viața internaționa
lă — subliniindu-se contribuția spo
rită pe care țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate pot și trebuie să o aducă la 
dezbaterea și soluționarea ansam
blului problemelor internaționale 
actuale.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale convorbirilor româno- 
volteze la nivel înalt, opinia publică 
din țara noastră nutrește convin
gerea că traducerea în viață a hotă- 
rîrilor și înțelegerilor convenite va 
duce ta dezvoltarea în continuare a 
conlucrării dintre cele două țări și 
popoare. în interesfil reciproc, al pă
cii, indepcpdenței și progresului în 
,întreaga lume.

Nicolae N. tUPU

apoi cuvintul Radu Rîciu, pre
ședintele cooperativei agricole dip 
localitate, și Marta Valdes, secretar 
al ambasadei, care au evocat 
semnificația evenimentului aniver
sat și au relevat pe larg mă
rețele realizări obținute de popoa
rele român și cubanez în construcția 
socialismului. Re£erindu-se 1a rela
țiile trainice de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cuba, dintre cele 
două țări și popoare, vorbitorii au 
subliniat rolul hotărîtor al înțelege
rilor convenite in cadrul înt'ilnirilor 
ta nivel înalt pentru dezvoltarea 
continuă a acestor raporturi. în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui și păcii.

(Agerpres)

de mare atracție
șov, are 250 locuri de cazare, un 
restaurant și loc de amplasare 
pentru corturi. Hanul Bran din ju
dețul Brașov, situat pe șoseaua 
națională Brașov — Pitești, dispu
ne de 54 locuri de cazare, restau
rant și loc pentru amplasarea de 
corturi.

Informații și rezervări de locuri 
pentru serii complete sau citeva 
zile se pot obține de la Agenția de 
turism COOP care funcționează în 
holul casei de bilete a Sălii Palatu
lui din București, strada 13 Decem
brie nr. 26. telefon 14 52 09.

In fotografie : hanul „Cheia", 
județul Prahova.

J



r f Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale 

a poporului român
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RELATĂRI SI COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
•I

Intensa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
dedicată progresului patriei noastre, promovării idealurilor nobile ale pă
cii, dezarmării și colaborării între popoare, realizările de seamă obținute 
de poporul român in cei 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă, de la 23 August 1944, sînt amplu 
reflectate de mijloacele de informare in masă de peste hotare.

Sînt, în mod deosebit, puse in lumină inițiativele, propunerile și de
mersurile tovarășului Nicolae Ceaușescu vizînd înlăturarea gravei primej
dii nucleare, trecerea la aplicarea de măsuri eficiente pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor, pentru eliberarea continentului euro
pean de armele nucleare, de orice fel de arme, precum și contribuțiile 
conducătorului partidului și statului nostru la eforturile de soluționare a 
problemelor majore ale lumii contemporane, de edificare a unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

Sub titlul „O politică externă 
echilibrată", revista săptămînală de 
limbă engleză ..TIDE" din R.P. 
Bangladesh a publicat un articol în 
care subliniază caracterul con
structiv, realist si consecvent al 
politicii externe promovate de 
România socialistă.

Publicația a dat o înaltă apre
ciere contribuției președintelui 
Nicolae Ceausescu la solutionarea 
problemelor majore ale lumii con
temporane. în interesul tuturor ta
rilor. al cauzei Păcii generale, des
tinderii. securității si colaborării 
între toate popoarele lumii, relie- 
£indu-se că justețea si realismul 
acestei politici sînt pe deplin con
firmate de cursul evoluției eveni
mentelor internaționale. Sînt evi
dențiate numeroasele întîlniri ale 
președintelui Nicolae Ceausescu cu 
șefi de stat si de guvern, cu con
ducători de partid și mișcări de eli

berare națională, cu personalități 
ale vieții politice, economice și 
culturale din diverse țări ale lumii.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
subliniat că activitatea internațio
nală a partidului si statului în anul 
celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialis
tă, al celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului va fi dedicată dez
voltării .si întăririi colaborării si 
solidarității cu toate popoarele lu
mii. cu forțele revoluționare, pro
gresiste. democratice si antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, triumfului 
ideilor de libertate si independen
tă. opririi cursei înarmărilor si tre
cerii la măsuri concrete de dezar
mare. în primul rînd nucleară, cau
zei păcii si colaborării intre toate 
națiunile, pentru o lume mai bună 
si mai dreaptă pe planeta noastră, 
a relevat revista.

Strălucite inițiative de pace, activitate 
neobosită in vederea opririi cursei 

înarmărilor și înlăturării pericolului nuclear

Ziarul venezuelean „EL UNI
VERSAL" a publicat articolul „A 
acționa pentru binele tuturor", in 
care arată că președintele Nicolae 
Ceaușescu este un luptător neobo
sit pentru cauza păcii, securității 
Si destinderii in lume.

în articol se subliniază : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ridi
cat azi România pe culmile desti
nului său european. Prin străluci
tele initiative de pace, prin acțiu
nile de înaltă responsabilitate față 
de destinele Europei si ale lumii, 
prin apelurile adresate marilor Pu
teri, România se situează în pri
mul eșalon al largului front euro
pean care protestează împotriva 
cursei înarmărilor. în primul rînd 
a celor nucleare, si se pronunță 
pentru pace si destindere. în con
cepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pentru a asigura pacea 
este necesar, mai mult ca orieînd. 
ca țările europene să-si asume o 
responsabilitate mai mare si să 
participe direct la negocierile care 
interesează Europa, atit la cele pri
vind armamentul nuclear, cit si la 
cele privind dezarmarea si întări
rea încrederii. Numai o filozofie a 
păcii, si nu a aventurilor politico- 
militare. a forței, poate servi inte
resele europene si. categoric, inte
resele tuturor țărilor din lume. Pe 
o asemenea filozofie se bazează 
întreaga politică externă a Româ
niei".

în articol se relevă că politica 
externă a tării noastre este „o po

litică a marilor cauze ale omenirii" 
Si se reliefează principiile si direc
țiile sale de acțiune, participarea 
activă a României la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale si spi
rituale.

Agenția CHINA NOUĂ a infor
mat despre intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu cu tovarășa Do
lores Ibarruri. președintele Parti
dului Comunist din Spania, ară- 
tînd : Cu acest prilej s-a subliniat 
că problema fundamentală a zilelor 
noastre o constituie apărarea si 
menținerea păcii. De aceea. în ac
tualele condiții, se impune să se 
acționeze pentru întărirea solidari
tății tuturor forțelor progresiste, 
democratice, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, si în primul rînd a 
înarmărilor nucleare, pentru preîn- 
tîmpinarea unui răzbQÎ nuclear, 
pentru un climat de pace, bună în
țelegere Si colaborare între po
poare.

Agenția China Nouă a relevat 
că în cursul convorbirilor au fost 
evidențiate bunele relații de prie
tenie și solidaritate dintre cele 
două partide. Tovarășa Dolores 
Ibarruri a subliniat sprijinul per
manent acordat de Partidul Comu
nist Român, de tovarășul Nicolae 
Ceausescu luptei Partidului Comu
nist din Spania, a poporului spa
niol pentru democrație si dezvol
tare independentă.

actuală o constituie utilizarea op
timă a potențialului existent. Exis
tă in acest sens importante rezerve 
de creștere a productivității muncii, 
de îmbunătățire a calității și a ni
velului tehnic al produselor. Mă
surile în direcția perfecționării pro
ducției au ca scop înainte de toate 
asigurarea folosirii eficiente a ma
șinilor și utilajelor.

„Pravda" a evidențiat preocupa
rea pentru extinderea și perfecțio
narea pe scară largă a pregătirii 
profesionale a oamenilor muncii, 
pentru respectarea strictă a disci
plinei tehnologice la fiecare loc de 
muncă și exploatarea rațională a 
parcului de mașini.

Ziarul a reliefat, într-un alt ar
ticol. preocupările pentru soluțio
narea problemelor legate de uti
lizarea rezervelor pentru creșterea 
productivității muncii în întreprin
derile industriei ușoare din tara 
noastră. Colectivele întreprinderilor 
din industria ușoară din România 
— a arătat cotidianul sovietic — 
s-au angajat să acorde o atenție 
sporită folosirii mecanizării și a 
altor rezerve pentru creșterea, în 
continuare, a productivității muncit 

„SOȚIALISTICESKAIA INDUS
TRIA" a publicat un articol in 
care a informat despre succesele 
obținute de oamenii muncii de la 
Uzina de tractoare Brașov.

Cotidianul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" a relevat. într-un articol, 
că pe podul construit peste Dună
re între Giurgiu si Ruse își dă 
fără încetare intîlnire prietenia 
care leagă popoarele din cele două 
țări vecine. Mult s-a vorbit și 
scris despre importanța economi
că și politică deosebită a podului 
de peste Dunăre, dar. dacă trebuie 
să relevăm din nou locul acestuia, 
este suficient să arătăm că. în com
parație cu 1954, cînd pe acesta au 
trecut primele trenuri, transportul 
de mărfuri a crescut de 700 de ori, 
a arătat ziarul.

Același cotidian a evidențiat suc
cesele obținute de țara noastră în 
domeniul construcției de nave in 
anii socialismului. România socia
listă dispune astăzi de o flotă co
mercială modernă, iar uzinele de 
construcții de mașini au trecut la 
producția în seric a motoarelor de 
mare capacitate pentru nave ocea
nice. In afară de aceasta, se lăr
gește și producția de alte tipuri de 
motoare pentru navigația fluvială 
și maritimă.

„Specialiștii români, căutînd so
luții noi pe linia politicii energe
tice a tării, își îndreaptă tot mai 
mult atenția spre, huilă", subliniază 
„Otecestven Front*' într-un alt 
articol, intitulat „Cărbune din Ol
tenia". în ultimul timp, acest tip 
de cărbune a devenit combustibil

pentru unele termocentrale ale tă
rii, care pînă nu de mult au func
ționat cu păcură. O atenție deose
bită se acordă acum lignitului. 80 
la sută din zăcăminte aflîndu-se în 
Oltenia.

în același timp, în Muntenia, Ar
dealul de nord și la poalele Carpa- 
ților se pătrunde tot mai adînc in 
pămint de unde se extrage cărbu
ne de calitate superioară pentru 
termocentrale și pentru producția 
de cocs necesară industriei meta
lurgice.

în cadrul programului național 
de folosire a surselor regenerabile 
de energie. România acordă o a- 
tenție din ce în ce mai mare pro
ducției și instalării utilajelor de 
captare a energiei solare — a re
levat ziarul cehoslovac „PRAVDA" 
care apare la Bratislava. Oamenii 
de știință români dezvoltă noi 
metode, mai eficiente, de valorifi
care a energiei solare, de transfor
mare a ei în energie electrică, cer- 
cetînd posibilitățile de sporire a 
randamentului agregatelor și insta
lațiilor solare. Potrivit planului de 
cercetare și dezvoltare a energeti
cii, urmează să crească substantial 
aportul acestei surse energetice in 
balanța energetică a tării, astfel in
cit în anul 1990 să se economisească 
2,2 milioane tone de combustibil 
convențional. Potențialul energetic 
solar al României este estimat la 
10 milioane tone de combustibil 
conventional anual.

în ultimele două decenii, in 
România s-a intensificat dezvolta
rea industriei electrotehnice și 
electronice, orientată spre pro
ducția tehnicii de calcul și uti
lajelor de automatizare, a că
ror utilizare urmează să asigure 
în actualul cincinal o importantă 
creștere a productivității muncii, a 
arătat publicația cehoslovacă 
„SVET HOSPODARSTVI". Produc
ția tehnicii de calcul și a utilajelor 
pentru automatizarea proceselor 
tehnologice a crescut după anul 
1965 intr-un ritm înalt. în etapa 
actuală ea a luat o asemenea am
ploare. incit aproape 90 la sută din 
sistemele de automatizare, mai 
ales în industriile chimică, meta
lurgică și minieră. în fabricile de 
ciment și în întreprinderile de pre
lucrare a produselor agricole, pro
vin din producția internă. Princi
palii producători sînt uzina bucu- 
reșteană „Automatica" și întreprin
derile specializate din orașele Ti
mișoara și Tirgu Mureș.

Creșterea nivelului automatizării 
și. cibernetizării industriei româ
nești, ărp. menirea să, ț'oiițribuie la 
creșterea eficienței muncii, lâ rea
lizarea unor economii însemnate de 
forțe de muncă, materiale și mate
rii prime, a arătat publicația.

In ultimele două decenii, economia 
românească a obținut remarcabile succese 

in toate domeniile

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, in diferite țări 
ale lumii se desfășoară manifestări dedicate sărbătorii naționale a po
porului român, prilej cu care sint prezentate realizările obținute de patria 
noastră in toate domeniile.

HANOI 28 (Agerpres). — La Ha
noi ij avut loc o seară culturală 
românească. A fost prezentată cu 
acest prilej conferința „Ani de mari 
victorii, de puternică afirmare a 
României in conștiința lumii. Di
mensiuni semnificative ale dezvol
tării României, ale prestigiului său 
internațional".

Participanții au vizionat expozi
ția documentară de fotografii 
„București, capitala unei mindre 
țâri. 40 de ani de mari izbînzi sub 
stindardul Partidului Comunist Ro
mân", in cadrul căreia la loc de 
frunte se află imagini de la mo
mentele istorice ale inaugurării de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu a con
strucției monumentale a Casei Re
publicii și Bulevardului Victoria 
Socialismului.

în cadrul manifestării au avut 
loc, de asemenea, o audiție muzi
cală, proiecții de diapozitive și o 
gală de filme documentare româ
nești.

ROMA 28 (Agerpres). — La Pala
tul primăriei din orașul italian Pes
cara se desfășoară „Zilele culturii 
românești". în cadrul manifestări- 

| lor care au loc cu acest prilej a 
fost inaugurată o expoziție de carte 
românească ce prezintă la loc de 
frunte volumele apărute în Italia 
din gîndirea social-politică și eco
nomică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și lucrările 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Au fost, de asemenea, inaugurate 
expoziții de pictură și grafică ro
mânească și de turism.

Luind cuvîntul, prefectul Primo 
Petrizzi și primarul Alberto Casa- 
lini au exprimat sentimentele de 
stimă și înaltă considerație nutrite 
de locuitorii orașului Pescara față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și dorința de a dezvolta în 
continuare relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele român și italian, de conlu
crare strînsă a celor două tari pen
tru cauza păcii, destinderii, securi
tății, dezarmării și cooperării inter
naționale.

în cadrul zilelor culturii româ
nești, ansamblul „Hora", din Su
ceava. participant la primul 
Festival mondial de folclor de la 
Pescara, a prezentat un spectacol 
pe stadionul „Adriatico".

COPENHAGA 28 (Agerpres). — 
La sediul Bibliotecii de artă din 
orașul Lyngby, Asociația Dane
marca—Romania a organizat o 
expoziție de grafică românească. 
Manifestarea oferă un prilej pen
tru publicul danez de a cunoaște 
și aprecia dezvoltarea culturii și 
artei românești in anii construc
ției socialiste.

BERNA 28 (Agerpres). — în 
localitatea Arrano, din Elveția, 
Ansamblul de muzică și dansuri 
„Doina", din București, a prezen
tat un spectacol artistic sub 
auspiciile Societății culturale 
„Ai's et musica". Solii artei româ
nești au fost salutați de prima
rul orașului. E. Malagutti. care a 
subliniat importanta legăturilor 
culturale româno-elvețiene pentru 
mai buna cunoaștere a valorilor 
spirituale și culturale ale poporu
lui român. Numerosul public pre
zent a răsplătit cu îndelungi aplau
ze măiestria artiștilor români.

HAGA 28 (Agerpres). — La a
30-a ediție a Festivalului interna
țional al dansului și 
popular, desfășurat în 
olandeză Heijen. una

cîntecului 
localitatea 
din zilele

festivalului a fost rezervată ma
nifestărilor speciale dedicate tării 
noastre. în acest cadru a avut loc
un spectacol folcloric și au fost 
prezentate o expoziție de fotografii 
și artizanat, un stand turistic, pre
cum și parada costumelor populare 
românești. Contribuția ansamblului 
folcloric „Reșițeana" la spectacolul 
de gală a fost aplaudată cu deo
sebită căldură de cei prezenți.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — An
samblul folcloric de amatori „Poia
na". din județul Argeș, a prezentat 
spectacole în voievodatele Byd
goszcz și Tarnow. Publicul polonez 
a subliniat cu aplauze arta inter
pretativă a artiștilor argeșeni.

Eforturi susținute pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate națiunile lumii, 
pentru instaurarea principiilor noi 

de relații intre state

Relatînd despre primirea de către 
conducătorul partidului și statului 
nostru a vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al R. A. Siriene, 
Abdul Kader Kaddoura. agenția 
China Nouă a subliniat că pre-
ședințele Nicolae Ceaușescu a re
afirmat și cu acest prilej poziția 

căreia singura 
problemelor 

este calea 
care să asi- 
ȘÎ

României potrivit 
cale de soluționare a 
din Orientul Mijlociu 
politică, a tratativelor, 
gure o pace trainică 
această regiune.

Vicepremierul sirian 
agenția — a adresat cele 
mulțumiri președintelui 
Ceaușescu. României și poporului 
român pentru întreaga contribuție 
la soluționarea pozitivă, pe cale 
pașnică, a situației din Orientul 
Mijlociu.

în timpul primirii a fost expri
mată dorința dezvoltării și apro
fundării continue a raporturilor 
româno-siriene pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific și in 
alte domenii de activitate.

într-un interviu acordat ziarului 
„AKAHATA". Tetsuzo Fuwa, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P. C. 
Japonez, a evocat convorbirile pe 
care le-a avut cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in cursul recentei sale 
vizite în tara noastră, relevînd :

justă în

a arătat 
mai vii 
Nicolae

în cazul unui război nuclear nu 
vor exista nici învingători, nici 
învinși. Războiul trebuie prevenit 
in mod necondiționat. Aceasta este 
ideea subliniată puternic de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care evi
dențiază însemnătatea excepțională 
a prevenirii războiului nuclear și a 
lichidării armelor nucleare de pe 
pămint.

Am avut poziții absolut identice 
In a aprecia că trebuie acționat in 
comun pornind de-- la a considera 
cursa înarmărilor nucleare drept 
problema centrală a vieții politi
ce internaționale.

Presa sovietică a continuat să 
publice materiale dedicate unor 
aspecte ale vieții economice, so- 
cial-politice și culturale din țara 
noastră, in preajma sărbătoririi 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă.

Ziarul „PRAVDA" a informat 
despre preocupările pentru utiliza
rea deplină a capacităților de 
producție din economia națională 
a tării noastre. Valoarea fondurilor 
fixe in economia Republicii Socia
liste România — a arătat ziarul — 
depășește in prezent 2 400 miliarde 
de lei. tara dispunînd de o puter
nică industrie modernă. Problema

Informînd că România socialistă 
se pregătește să sărbătorească cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. cotidia
nul polonez „TRYBUNA LUDU" a 
subliniat că numeroase date înfă
țișează transformările structurale 
ce au intervenit în țara noastră în 
ultimele decenii. România numără 
in prezent peste 22 de milioane 
locuitori, cu 7 milioane mai mult 
decit la jumătatea anilor ’40. Peste 
60 la sută din locuitorii țării s-au 
născut după 23 August 1944, iar 
durata medie a vieții românilor a 
crescut substanțial, a arătat ziarul.

în continuare sînt prezentate 
date și cifre elocvente privind in
tensificarea procesului de urbani
zare. transformarea unor localități 
rurale în orașe și dezvoltarea ma
rilor centre urbane ale țării.

Același ziar a evidențiat. într-un 
alt articol, citind date sugestive, 
succese realizate in anul 1983 de 
Industria românească — intrarea 
in funcțiune a noi instalații pro
ductive. în cea mai mare parte 
obiective energetice, chimice, ale 
industriei extractive. construcției 
de mașini și alimentare — precum 
și intensificarea lucrărilor de 
prospectare geologică.

Un domeniu al dezvoltării în care 
România excelează, pe lingă indus
tria modernă care produce, printre 
altele, elicoptere și avioane de pa
sageri — a arătat „Trybuna Ludu"
— sint stațiunile de odihnă și tu
rism de pe litoralul Mării Negre.

„Următoarea etapă in îmblin- 
zirea Dunării — Porțile de Fier II
— se apropie de sfîrșit" este titlul 
unei corespondente publicate în 
cotidianul polonez ..EXPRESS 
WIECZORNY", în care se spune : 
La Hidrocentrala Porțile de Fier II 
se lucrează intens. Este a doua 
hidrocentrală comună româno-iu- 
goslavă de pe Dunăre. Ea va avea 
o capacitate de 423 MW. Cu toate 
că in ultimele două decenii capa
citatea energetică a tării a crescut 
de patru ori. economia românească 
are nevoie de energia pe care o va 
furniza noua centrală.

La 90 km în amonte de locul 
actualei construcții funcționează

Porțile de Fier I. avînd o capaci
tate de cinci ori mai mare. Două
sprezece turbine, cîte șase de fie
care pirte. produc anual 11 miliar
de kWh.v Cheltuielile construcției 
au fost amortizate după șapte ani 
de exploatare.

Porțile de Fier nu au fost alese 
Intimplător pentru construcția hi
drocentralei. înaintea inițierii con
strucției, albia fluviului era plină 
de stînci. apele cuprinse de puter
nice vîrtejuri trăgeau la fund pe 
prea îndrăzneții navigatori. Pe 
stinci se zăreau epavele vaselor 
naufragiate. Apele au fost domoli
te de constructorii români și iu
goslavi prin barajul de aproape 60 
metri înălțime ce se ridică deasu
pra fluviului. Au fost construite 
drumuri și tuneluri, viaducte și 
poduri, a fost creat un nou oraș 
modern — Orșova — în locul celui 
vechi. Peste baraj a fost construită 
o cale rutieră care unește auto
străzile ce duc un.a spre București, 
iar cealaltă spre Belgrad.

Prin regularizarea debitului a- 
pelor se facilitează navigația va
selor pe Dunăre.

Datorită lucrărilor hidroenerge
tice. calea fluvială din interiorul 
continentului ce urmează să lege 
trei mări — Marea Nordului. Ma
rea Baltică și Marea Neagră — ca
pătă un contur real. Acestui lucru 
ii slujește și cea mai mare investi
ție din istoria României, Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, dat de 
curind în exploatare.

Sub titlul „România sărbătorește 
40 de ani de succese ale construc
ției socialiste", ziarul „EL COM- 
BATIENTE" din Ciudad de Mexi
co a publicat un articol consacrat 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialis
tă. în care pune în lumină 
schimbările profunde petrecute in 
România in „Epoca Ceaușescu". Se 
subliniază că tineretul, care re
prezintă o parte importantă a 
populației României, participă la 
activitatea de edificare a unei țări 
cu un tot mai înalt nivel de dez
voltare și de viată.

(Agerpres)

ROMA

Acord intre liderii partidelor coaliției guvernamentale
ROMA 28 (Agerpres). — La Roma 

s-a încheiat seria intilnirilor primu
lui ministru. Bettino Craxi (P.S.I.). 
cu conducerile celor cinci partide 
membre ale cabinetului de coaliție, 
consacrate programului politic și 
economic al guvernului. La încheie
rea reuniunilor, desfășurate pe par
cursul a două săntămîni. a fost dat 
publicității un document in care este 
afirmată hotărîrea celor cinci parti
de de a-și consolida solidaritatea în 
vederea soluționării tuturor proble

melor de ordin politic și economic 
cuprinse în programul guverna
mental.

Documentul — precizează agenția 
A.N.Ș.A. — se referă la toate pro
blemele privind activitatea guvernu
lui. între care pacea, securitatea si 
cooperarea internațională — ne plan 
extern, lupta împotriva inflației, re
ducerea datoriei publice, dezvoltarea 
activităților productive si șomajul — 
pe plan intern.

Măsuri pentru stăvilirea înaintării 
desertului în Africa

DAKAR 28 (Agerpres). — în capi
tala Senegalului au luat sfirșit lu
crările conferinței ministeriale con
sacrate stabilirii unor măsuri de stă
vilire a înaintării deșertului in Afri
ca. Documentul difuzat la încheierea 
reuniunii, la care au luat parte re
prezentanții a 22 de state africane, 
subliniază urgenta unor măsuri in 
această privință, care să se inscrie 
în cadrul eforturilor generale de de
pășire a stării de subdezvoltare a ță
rilor de pe continent.

Printre măsurile recomandate se 
află punerea în valoare a resurse
lor hidrografice, diversificarea și re
constituirea zonelor de vegetație cu 
soiuri rezistente la temperaturi ridi
cate și precipitații reduse, acțiuni de 
combatere a eroziunii solului.

S-a hotărit. de asemenea, organi
zarea unor asemenea reuniuni la fie
care doi ani pentru ca statele ame
nințate de înaintarea desertului să-și 
poată coordona eforturile si amelio
ra cooperarea in acest domeniu.

Congresul Partidului
BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). — 

La Brazzaville s-au deschis lucrările 
celui de-al III-lea Congres al Parti
dului! Congplez al Muncii. Participă 
aproape; 800 de delegați, precum și 
reprezentanții a peste 50' de partide 
și organizații din străinătate.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre-

Congolez al Muncii
ședințele Colegiului Central de 
Partid.

Lucrările congresului au fost des
chise de Denis Sassou-Nguesso, pre
ședintele Comitetului Centrai al 
Partidului Congolez al Muncii, care 
a prezentat raportul activității des
fășurate de partid în domeniile poli
tic, economic și social-cultural in 
ultimii cinci ani.

IN DEZBATEREA SESIUNII ECOSOC

Situația comerțului mondial și a 
relațiilor economice internaționale

GENEVA 28 (Agerpres). — La Ge
neva s-au Încheiat lucrările sesiunii 
Consiliului Economic si Social al 
O.N.U. (ECOSOC). care a analizat 
situația comerțului si relațiilor eco
nomice internaționale.

în cadrul dezbaterilor a fost relevat 
faptul că economia multor țări nu a 
reușit să iasă din criză, ceea ce se 
repercutează asupra ansamblului re
lațiilor economice internaționale, dar 
mai ales asupra țărilor in curs de 
dezvoltare. Printre cauzele enume
rate in dezbateri se subliniază greu

tățile determinate de cheltuielile 
foarte mari legate de cursa înarmă
rilor. dobinzile bancare excesiv de 
ridicate, datoriile externe uriașe ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Sesiunea a adoptat o rezoluție care 
cheamă la respectarea prevederilor 
Cartei drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor, adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U. în rezolu
ție sint condamnate presiunile eco
nomice, care constituie o imixtiune 
în treburile interne ale statelor.

în sprijinul unei rezolvări echitabile 
a problemei datoriilor externe ale țărilor 

în curs de dezvoltare
SAN JOSE 28 (Agerpres). —.în

tr-o declarație făcută la San Jose, 
secretarul executiv al Federației la- 
tino-americane a băncilor, Fernando 
Londone. a subliniat că statele cre
ditoare trebuie să dea dovadă de 
voință politică în vederea rezolvării 
problemei datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, precum și pen
tru schimbarea actualului sistem fi
nanciar — informează agenția S.C.N. 
EI a menționat că este necesară 
adoptarea unei soluții politice care 
să permită degajarea de formule 
concrete, realizabile.

Fernando Londone a relevat, tn 
context, că statele creditoare trebuie 
să deschidă piețele lor pentru pro
dusele provenind din țările debitoare 
și să reducă dobinzile la un nivel cit 
mai scăzut. El a anunțat că în pe
rioada 25—28 noiembrie, în capitala 
costaricană se va desfășura reuniu
nea anuală a guvernatorilor bănci
lor membre ale federației, care vor 
examina problemele financiare cu 
care se confruntă țările continen
tului latino-american.

Întîlnîre prietenească 
la ambasada tării noastre 

din Moscova
MOSCOVA. — Trimisul Agerpres, 

S. Morcovescu. transmite : Cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de la 
crearea Asociației „Amicii U.R.S.S.", 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică. Traian Dudaș, a organizat 
o intîlnire prietenească la ambasada 
tării noastre din Moscova.

Au participat V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Conducerii cen
trale a A.P.S.R., M. S. Kapița, locții
tor al ministrului afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice, I. V. Bernov, 
vicepreședinte al Prezidiului Uniunii 
Asociațiilor Sovietice de Prietenie și 
Relații Culturale cu Străinătatea, re
prezentanți ai Secției internaționale 
a C.C. al P.C.U.S., ai unor instituții 
centrale sovietice, ziariști.

întîlnirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

LIBAN

Continuă cu succes 
procesul 

de normalizare
PARIS 28 (Agerpres). — Primul 

ministru al guvernului libanez de 
uniune națională. Rashid Karame, a 
declarat intr-un interviu publicat de 
revista „Al Mustaqbal", care apare 
la Paris, că țara sa va acționa pe 
toate planurile pentru a pune capăt 
ocupației israeliene din sudul Liba
nului. El a subliniat că „suveranita
tea libaneză este indivizibilă și ocu
pația este inacceptabilă".

Pe de altă parte. Rashid Karame 
și-a exprimat încrederea in succesul 
planului de securitate aflat în curs 
de aplicare în Liban, adăugind că 
guvernul de uniune națională repre
zintă o mare speranță care trebuie 
fructificată.

BEIRUT 28 (Agerpres). — La Bei
rut a început, simbătă. o nouă etapă 
de aplicare a planului de securitate 
al guvernului libanez de uniune na
țională. in vederea reunificării de
pline a sectoarelor de est si vest ale 
capitalei. Agențiile internaționale d— 
presă relatează că unități ale arm. 
tei libaneze s-au instalat de-a lung 
traseului liniei de demarcație, de la 
zona portului spre sud. lărgind zona 
tampon. Echipe ale trupelor de ge
niu au procedat la detonarea minelor 
Si la înlăturarea baricadelor rămase 
in zonă, in vederea redeschiderii a 
două noi puncte de trecere.

Procesul de normalizare a situației 
continuă și in zona de nord a tării — 
regiunea Tripoli.

Consultări pentru 
extinderea cooperării 

între țările 
Americii Centrale

CIUDAD DE GUATEMALA 28 
(Agerpres). — La Ciudad de Guate
mala s-au desfășurat lucrările unei 
reuniuni a miniștrilor economiei și 
comerțului din Costa Rica. Guatema
la. Honduras. Nicaragua și Salvador, 
consacrate examinării situației eco
nomice si posibilităților de extin'* 
re a cooperării în America Cenc 
lă — informează agenția I.P.S. Part, 
cipantii au căzut de acord asupra ca
drului juridic care să stea la baza 
relațiilor comerciale dintre ele.

într-o declarație făcută în capitala 
tării, ministrul guatemalez al econo
miei. Leonel Hernandez Cardona, a 
relevat că problema prioritară a re
uniunii a constituit-o restructurarea 
Pieței comune din America Centra
lă. ca una dintre măsurile vizînd de
pășirea crizei ce afectează statele 
din regiune. El a relevat că a fost 
subliniată necesitatea reafirmării vo
inței politice si a depunerii de efor
turi în comun pentru institutionali- 
zarea acestui proces, pentru intensi
ficarea cooperării între țările centro- 
americane.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
La Washington au avut loc convor
biri între președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, și președintele ales al Re
publicii Panama. 'Nicolas Ardito 
Barletta, care a efectuat o vizită în 
această tară.. După cum informează 
agențiile Associated Press si Pana- 
press. Nicolas Ardito Barletta a sub
liniat. cu acest prilej, că eforturile 
„Grupului de la Contadora" privind 
instaurarea unui climat de pace, 
securitate si cooperare în America 
Centrală au intrat într-o etapă deci
sivă. in care este nevoie de sprijin 
și cooperare.

LA CIUDAD DE PANAMA a

DE PRESA
scurt

Iavut loc plenara C.C. al Partidului 
Poporului din Panama. Plenara a 
analizat rezultatele recentelor ale
geri și participarea comuniștilor la

I acest scrutin. A fost adoptată hotă- 
rîrea de a se convoca al VIII-lea 
Congres național al partidului în

< anul 1985.
■ CONGRESUL MAMELOR NI- 
IPONE. Sub deviza „Să apărăm co

piii împotriva pericolului nuclear", 
la Tolcio s-a deschis reuniunea na
țională a Congresului mamelor ni- 

Ipone. In cadrul lucrărilor se va 
adopta un plan de măsuri in ve
derea intensificării participării fe- 

! meilor la mișcarea națională pentru
pace și dezarmare.

O ACȚIUNE ÎN FAVOAREA 
I PĂCII. în localitatea americană

Vancouver, din statul Washington, 
militanții pentru pace au oprit un 

Itren ce transporta încărcături nu
cleare destinate submarinelor „Tri
dent", relatează agenția Associated 
Press. Politia a intervenit, arestind 

130 de demonstranți. Garnitura 
purtînd periculoasa încărcătură se 
îndrepta spre baza navală de la

I______________ ____________________ __

Bangor, unde staționează trei din 
submarinele americane dotate cu 
rachete nucleare.

GUVERNUL MARII BRITANII a 
reacționat in termeni deosebit de 
vehemenți la votul din Parlamen
tul (vest)european — organism con
sultativ al Pieței comune — prin 
care se recomandă blocarea celor 
630 de milioane dolari ce urmau să 
fie rambursate trezoreriei brita
nice, in virtutea înțelegerii inter
venite la recenta reuniune comuni
tară la nivel înalt de la Fontaine
bleau — relatează agențiile de 
presă.

ÎMPOTRIVA PRESIUNILOR E- 
CONOMICE. într-un interviu 
acordat ziarului „Wiener Zeitung", 
ministrul de externe al Austriei, 
Erwin Lane, s-a pronunțat împo
triva folosirii presiunilor și dicta
tului in relațiile dintre state. El a 
arătat că Austria a fost și întot
deauna va fi impotriva presiuni
lor economice. Asemenea metode 
și mijloace nu pot fi considerate in 
nici un caz „instrumente politice", 
a subliniat șeful diplomației aus
triece.

DEMONSTRAȚII ÎN CHILE.
Agențiile Reuter și France Presse I 
relatează că in ultimele zile la San- | 
tiago de Chile au avut loc noi de
monstrații ale reprezentanților i 
diferitelor categorii sociale in fa
voarea revenirii la un sistem 1 
democratic in tară. între manifes
tant! și politie s-au produs ciocniri, 
soldate cu moartea unei persoane I 
și rănirea altor șapte. A.F.P. notează 
că autoritățile au anunțat efectua- I 
rea a „numeroase arestări", fără a | 
preciza insă numărul acestora.

ECONOMIA STATELOR UNITE 
nu-și va putea menține mult timp 1 
actualul ritm de creștere — rela
tează agenția Reuter, referindu-se I
la opinia majorității experților I
americani. „Unii chiar apreciază — 
adaugă agenția — că deficitele I
anuale ale bugetului federal, care |
au atins 180 miliarde dolari, vor 
determina o creștere rapidă a do- ■ 
binzilor anul viitor și vor arunca 
țara într-o nouă recesiune spre 1 
sfirșitul lui 1985 sau la începutul 
lui 1986".

MUNCITORII NEGRI DIN 
R.S.A., în pofida măsurilor repre- ■ 
sive, și restrictive ale guvernului 
rasist de la Pretoria, devin mem
bri de sindicat, relatează agenția ■ 
Reuter. Dacă in 1978 în organizații- | 
le sindicale nu era înscris nici un 
muncitor provenind din rindurile I 
populației de culoare, în 1983 nu- | 
mărul lor a ajuns la 470 000.
_______ _ __________ I
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