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In spiritul tradiționalelor dialoguri la nivel /na/f, dW expresie

voinței comune de adincire a rodnicelor relații de conlucrare

multilaterală dintre cele două țări, partide și popoare

IA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

Ministrul afacerilor externe al Belgiei

TUVAHĂSUL tuuur iiiikdv a eeeciuat
I VIZITA UE PRIETENIE IN TARA NUASTRA

Pe aeroportul 
„Mihail Kogălniceanr, 

populația a făcut 
o primire călduroasă

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, dumi
nică dimineața a sosit într-o vizită de 
prietenie în țara noastră tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul international „Mihail Ko- 
gălniceanu", împodobit sărbătorește 
pentru a primi pe înaltul șol al po
porului bulgar. Deasupra aerogării 
se aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
fluturau drapelele de stat ale Româ
niei și Bulgariei. Pe o mare pancartă 
era înscrisă în limbile română și 
bulgară urarea : „Bun venit în Re
publica Socialistă România tovară
șului Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria !“.

La ora 9,30, aeronava prezidenția
lă bulgară a aterizat. La scara avio
nului, oaspetele a fost int'impinat cu 
deosebită cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care i-au urat un căldu
ros bun venit în noua vizită în țara 
noastră. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns mîinile 
cu prietenie, s-au îmbrățișat cu mul
tă căldură.

Grupuri de pionieri și șoimi ai pa
triei, precum și tineri în frumoase 
costume naționale au oferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășului Todor 
Jivkov buchete de flori.

înaltul oaspete a fost, salutat, de 
asemenea, la sosire, cu deosebită sti
mă de tovarășii Ștefan Andrei, loan 
Totu, Richard Winter, Silviu Curti- 
ceanu. Poliana Cristescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pionieri
lor. Erau, de asemenea, prezenți 
Nicolae Mihalache. prim-secretar al 
Comitetului județean Constanta al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

O unitate de marină a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în continuarea ceremoniei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au trecut în revistă 
garda de onoare.

Numeroși constănțeni aflati pe 
aeroport au făcut celor doi condu
cători de partid și de stat o primire, 
deosebit de călduroasă, entuziastă, 
dînd expresie sentimentelor de sti
mă și prețuire pe care le poartă tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, de al căror nume se leagă

® Vizitarea Canalului Dunăre - Marea Neagră, 
„magistrala albastră46 a anilor socialismului, 
cea mai mare lucrare de investiții din istoria României

® Comunicat privind vizita de prietenie a 
tovarășului Todor Jivkov în țara noastră
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evoluția continuu ascendentă a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Todor Jivkov au răspuns cu priete
nie acestor manifestări entuziaste.

în aclamațiile celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu tova
rășul Todor Jivkov au părăsit aero
portul, îndreptîndu-se, la bordul 
unui elicopter special, spre Cerna
vodă.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după-amia- 
ză. în stațiunea Neptun. pe Leo Tin- 
demans. ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, care efectuează o vizită 
oficială în (ara noastră.

Oaspetele a exprimat cele mai vii 
mulțumiri pentru întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea de a se în- 
tîlni cu șeful statului român și de 
a avea un schimb de păreri în pro
bleme bilaterale și internaționale de 
interes comun.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost ex
primată satisfacția față de evoluția 
bunelor relații româno-belgiene pe 
cele mai diverse planuri, evidențiin- 
du-se dorința comună de a se acțio
na pentru inițierea unui dialog per
manent între România si Belgia, 
pentru lărgirea relațiilor economice, 
inclusiv a .cooperării pe terte piețe, 
pentru dinamizarea raporturilor ge
nerale româno-belgiene pe plan po
litic. economic, tehnico-stiintific. cul
tural și în alte sfere de activitate. 
A fost, totodată, manifestată voința 
de a extinde conlucrarea dintre cele 
două țări pentru apropierea dintre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni. 30 iulie. în sta

ZILE DECISIVE, DE PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORJELOR OE LA SATE PENTRURecoltarea și
Pînă în seara zilei de 29 iulie, po

trivit datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii, reoolta de grîu a. fost 
strînsă de pe 62 la sută din suprafața 
cultivată. Județele Olt, Teleorman, 
Dolj, Ialomița. Mehedinți. Constanța, 
Tulcea si Călărași au raportat înche
ierea recoltării griului, iar in județe
le Arad. Timiș. Buzău. Giurgiu, 
Brăila si sectorul agricol Ilfov, 
secerișul a intrat în faza fina
lă. Este rezultatul muncii harnice 
a mecanizatorilor, cooperatorilor și 
celorlalți oameni ai muncii din agri
cultură, al măsurilor politice, organi
zatorice și tehnice întreprinse de or
ganele și -organizațiile de partid, de 
consiliile populare și organele agri
cole.

Volumul lucrărilor care mai este 
de executat este însă foarte mare. La 
această dată mai este de strîns grîul 
de pe 877 000 de hectare. Vremea este 
acum favorabilă în toată țara și, ca1 
atare, in momentul de față, cea mai 
importantă sarcină care revine me
canizatorilor, cooperatorilor, specia
liștilor din unitățile agricole unde 
grîul este încă în lanuri este aceea 
de a strînge, transporta și depozita 
în cel mai scurt timp și fără pier- 

popoarele lor. pentru realizarea unei 
Europe a păcii, colaborării și destin
derii, pentru soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționale 
actuale.

O atenție deosebită a fost acordată 
unor aspecte importante ale vieții in
ternaționale. în mod special pro
blemelor legate de edificarea secu
rității și dezvoltarea cooperării pe 
continentul european. S-a subliniat 
cu acest prilej că se impune ca țările 
membre ale N.A.T.O.. țările partici
pante la Tratatul de la Varșovia, ce
lelalte state europene să acționeze și 
să-si intensifice eforturile pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare. în primul rind la dezar
marea nucleară, pentru reluarea po
liticii de colaborare, dialog și des
tindere.

Președintele României a arătat că 
este necesar să se ajungă la oprirea 
amplasării rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune în Europa și a 
realizării contramăsurilor anunțate 
de Uniunea Sovietică și, pe această 
bază, să se reia negocierile sovieto- 
americane în vederea unui acord co
respunzător care să ducă la elimi
narea acestor rachete de pe continen
tul european, la înlăturarea pericolu

Ambasadorul Indiei,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

țiunea Neptun, pe Har Dev Bhalla, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 

depozitarea grabnică a griului
deri întreaga recoltă. Cu toată răs
punderea trebuie să se înțeleagă că 
de acum orice întîrziere înseamnă 
pierderi de recoltă, care nu pot fi 
admise nicăieri, sub nici un motiv.

Pentru realizarea unor ritmuri 
înalte la recoltare, esențial este ca 
toate combinele să fie folosite cu 
randament sporit, de-a lungul între
gii zile-lumină. Una din măsurile 
luate în vederea grăbirii secerișului 
constă în organizarea unei ample ac
țiuni de întrajutorare cu combine, 
care sînt trimise din unitățile și 
consiliile agroindustriale în care 
recoltarea griului s-a încheiat în 
cele în care lucrările sînt întîrzia- 
te. Este absolut necesar ca puternica 
bază tehnică de carp dispune agri
cultura noastră — combine, prese de 
balotat si alte utilaje — să fie fo
losită din plin, la întreaga capacitate, 
din zori si pînă seara. înlăturîndu-se 
operativ orice defecțiuni care se 
ivesc. Concomitent. în lanurile cu 
plante căzute sau în cele îmburuie- 
nate este nevoie să se lucreze cu 
seceri și coase.

Transportul șl livrarea cerealelor 
la bazele de recepție trebuie corela
te strîns cu secerișul. Aceasta pre

lui unul război atomonudear. S-a 
evidențiat necesitatea depunerii de 
eforturi pentru obținerea de rezul
tate la Conferința pentru securitate șl 
dezarmare de la Stockholm și la ne
gocierile de dezarmare de la Viena, 
care au un rol important în dezvol
tarea încrederii și realizarea de mă
suri în înfăptuirea dezarmării gene
rale.

în timpul întrevederii a fost rele
vată însemnătatea unor acțiuni con
jugate care să ducă la depășirea fe
nomenelor de criză din economia 
mondială, la soluționarea probleme
lor datoriei externe a țărilor în curs 
de dezvoltare, a reducerii dobinzilor 
și la reglementarea intr-un mod nou 
a problemelor subdezvoltării si înfăp
tuirea unei noi ordini, bazate pe ega
litate si echitate, condiție esențială a 
înlăturării efectelor crizei economice, 
inclusiv în țările dezvoltate, a relan
sării economiei mondiale, a asigură
rii stabilității economice si politice 
în întreaga lume.

La primire a luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Erau prezenți ambasadorul tării 
noastre în Belgia si ambasadorul 
Belgiei la București.

extraordinar șl plenipotențiar al In
diei la București. (Continuare in pag. 
a IlI-a).

supune organizarea temeinică a 
muncii si folosirea cit mai intensă a 
mijloacelor de transport. Tot ce se 
recoltează într-o zi. pînă seara tre
buie să fie pus neapărat la adăpost 
în magazii. Totodată, coacerea neuni
formă a unor lanuri, precum si 
menținerea umidității ridicate a 
boabelor fac necesară conditionarea 
producției obținute prin solarizare 
pe platforme special amenajate. Este 
o lucrare la care sînt chemați să par
ticipe cit mai multi cooperatori si 
alti locuitori ai satelor. In magazii 
trebuie să fie depozitat numai grîu 
de bună calitate, care să fie păstrat 
corespunzător.

în toate județele unde grîul se află 
încă în lanuri, organele de partid și 
agricole, consiliile populare si con
ducerile unităților agricole au dato
ria să acționeze energic, hotărît pen
tru desfășurarea în ritm intens, cu 
toate forțele, a secerișului, pentru 
folosirea din plin a combinelor si a 
mijloacelor de transport, astfel incit 
întreaga recoltă de grîu din acest 
an — pîinea poporului — să fie strîn
să. transportată si pusă cît mai re
pede la adăpost.

HUNEDOARA .-

Tinerețeafu U rara 
bătrinețe 

a unei inimi 
de oțel

Date și fapte despre 
dezvoltarea și modernizarea 

combinatului siderurgic 
în anii marilor împliniri 
* anii socialismului
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IB i u 1| LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI IN ANII SOCIALISMULUI

HUNEDOARA:

Combinatul siderurgic Hunedoara a cunoscut în anii puterii popu
lare o dezvoltare continuă. Dezvoltarea și modernizarea combinatului 
constituie un viu exemplu al politicii partidului nostru de industrializare 
socialistă, singură cale de creștere a potențialului economic al țării, de 
asigurare a bunăstării poporului, de întărire a independenței și suverani
tății naționale. In anii construcției socialiste, alături de dezvoltarea 
combinatului, în mod impetuos s-a schimbat și înfățișarea orașului Hu
nedoara. S-au înălțat cartiere noi de locuințe, s-au construit^ importante 
unități social-culturale, s-au îmbunătățit condițiile de odihnă și de viață 
ale oamenilor muncii.

La temelia 
„cetății de focts renăscute, 

spiritul revoluționar
Clndva — acum un se

col. odată cu pornirea pri
melor două furnale — 
hunedorenilor li s-a pro
mis ..un viitor mai fru
mos". Si totuși, cea mai 
mare producție de fontă a 
Hunedoarei antebelice a 
fost de numai 87 000 tone 
(in 1913). A urmat, pină 
în epoca socialismului, un 
regres lent, implacabil. Ex
plicația e cum nu se poa
te mai simplă. Casa regală, 
marea burghezie dețineau 
pachete de acțiuni la Re
șița. Uzinele de fier Hune
doara (U.F.H.) erau pro
prietate de stat. Silogismul 
profiturilor dicta o singu-,. 
ră concluzie : Reșița tre
buie să meargă. Hunedoa
ra să stea. Reșița cu două 
furnale dădea mai multă 
fontă decît Hunedoara cu 
cinci de aceeași capacitate.

în octombrie 1945. la 
Conferința Națională, co
muniștii au hotărît: „înain
te deci de a fi nevoie să 
dăm o dezvoltare nouă In
dustriei noastre grele, a- 
vem sarcina de a pune in 
valoare potențialul indus
trial metalurgic existent, șl 
anume de a pune în func
țiune cele cinci furnale de 
lâ Uzinele de fier Hune
doara".

La chemarea organizații- . 
lor de partid și de tineret 
s-au apucat să construias
că viitorul socialist al pa
triei milioane de oameni : 
muncitori, țărani, intelec
tuali. Sute de mii de ti
neri în salopete albastre — 
pentru multi dintre ei era 
6ingura îmbrăcăminte pe 
care o aveau — s-au înro
lat în brigăzile muncii pa
triotice. Cinci mii s-au a- 
dunat numai la Hunedoa
ra (cu vreo mie mai mult 
decît chiar întreaga ..sufla
re" locală a anului 1940 !). 
Scopul lor : „Tării, mai 
mult metal Singuri și-au 
înălțat barăcile. Unii au 
trecut să lucreze la repu
nerea în funcțiune a fur
nalelor existente. Muncă 
necalificată : ghiftari. Alții 
s-au apucat de construcții. 
Unditele de bază : tîrnăco- 
pul și lopata. îl întreb pe 
maistrul furnalist Nicolae 
Mărculescu, Erou al Mun
cii Socialiste, azi pensio
nar :

— Cum1 ați răzbit 7
— Ne însuflețeau încre

derea în ceea ce făceam, 
siguranța Pe care ne-o in
suflau comuniștii că nu
mai de noi depinde schim
barea revoluționară a vie
ții noastre. Munceam. în
vățam. ne formam ca oa
meni noi. în nopțile seni-

ne organizam ..focuri de 
tabără", duminicile ple
cam in excursii. Mulțl în
cepuseră să se califice ca 
muncitori la noile furnale 
Si cuptoare care se constru
iau, la laminoare. Combi
natul creștea, se creau tot 
mai multe locuri de muncă. 
Viața. începea să se schim
be.

Trei au fost etapele de 
creștere a Hunedoarei : 
O 1944—1950 — refacerea ;
• 1951—1964 — dezvoltarea 
capacităților de producție ;
• 1965—1984 - 
zarea intensivă.

Contribuind 
industrializarea

moderni-

Ia

IX-lea 
al partidului : 

la 
nr. 
mc 
de

activ 
socialistă, 

combinatul siderurgic hu- 
nedorean a crescut el în
suși în ritmuri altădată de 
neconceput. Iată doar cîte- 
va dintre obiectivele puse 
în funcțiune în perioada 
inaugurată de al 
Congres _ _
mașinile nr. 2 și 3 de 
Fabrica de aglomerare 
2 ; furnalele de 1 000 
nr. 8 si 9 ; cariera 
calcar de la Crăciunești ; 
două cuptoare electrice de 
50 tone pe șarjă; alte două 
cuptoare electrice de 100 
tone ; alte două cuptoare 
Siemens Martin de 400 
tone : apoi laminorul de 
profile mijlocii, blumingul 
de 1 300...

— Astfel de obiective au 
fost construite în Hune
doara în „Epoca Ceaușescu", 
îmi spunea inginerul Sabin 
Faur, directorul general ăl 
Centralei industriale side
rurgice. De patru ori'
ne-a vizitat secretarul 
general al partidului :
în 1966, 1974, 1977 si 1982. 
Tot ceea ce există nou la 
noi. toate modernizările 
reprezintă traducerea în 
viată a indicațiilor si o- 
rientărilor primite cu pri
lejul vizitelor de lucru si 
a celor peste 40,6 miliarde 
de lei ' investiții la C.S.H. 
în ultimii 20 de ani. Acum, 
în 1984, in numai opt zile 
realizăm producția de fon
tă a Hunedoarei din 1948, 
în numai 6,5 zile producția 
de oțel, iar laminatele în 
numai 8,6 zile. Deci, in 
medie, ne trebuie cam □ 
săptămină pentru ca să a- 
coperim toată producția a- 
nului naționalizării. Iar 
dacă atunci scoteam 71 de 
mărci de otel si 46 tipo- 
dimensiuni de laminate si 
nu exportam nici un gram 
de metal, acum livrăm cu
rent in tară si pentru ex
port 285 mărci de oteluri 
în 338 de tipodimensiuni și

NICOLAE CEAUȘESCU

(în 
la 

din 
an 

„în-

în 41 000 de sortotipodi- 
mensiuni.

— Știti cumva si ce în
seamnă o oră. o singură 
oră. aici, la C.S.H. ?

— Nu. dar dacă doriți În
trebăm... calculatorul 
1964 a fost instalat 
C.S.H. un calculator 
generația a 2-a ; un 
mai tîrziu. lui i s-a ... 
credințat" tăierea țaglelor 
de la laminorul de semifa
bricate nr. 1 ; efect eco
nomic — 5 000 tone oțel/ 
oră. în 1978 a intrat în 

Vetrele experienței exemplare
— Focul e tot foc. ascul- 

tati-mă pe mine, important 
e că nu se mai măsoară cu 
lopata !

Replica maistrului prin
cipal. Liviu Jucoș, de la 
secția a 2-a furnale a com
binatului hunedorean, nu 
mă surprinde.

Furnalistul-șef apasă un 
buton care face ca mașina 

• de găurit șticul să. se apro
pie și în cîteva clipe să 

. perforeze masa de ștampa- 
re. O altă apăsare și mașina 
se retrage. Pe orificiul prac
ticat astfel răbufnesc pri
mele scîntei, apare și ceva 
fontă, puțină. Moment în 
care doi furnalisti se reped 
cu o teavă lungă si subțire 
ca o lance de turnir spre 
rana gîlgîindă de foc. o 
mistuie si o extirpă cu foc 
și mai mare ațîțat de jetul 
oxigenului... Lărgit ca prin 
farmec, orificiul devine un 
bubuitor izvor de fontă 
care pornește bezmetic în 
căutarea oalelor de turnare. 
Le găsește — cupe uriașe 
de sute de tone căptușite 
cu materiale —

Municipiul Hunedoara, In structurile de rezistență ale orașului reintinerit din temelii în anii socialismului se află desigur și oțelul 
în puternicul centru siderurgic

făurit aici,

funcțiune al doilea calcula
tor. care de atunci se „o- 
cupă" de conducerea semi
automată a laminorului 
bluming de 1 300 mm. E- 
xist.ă acum la C.S.H. " zece 
calculatoare, dintre care 
patru de proces).

într-o clipă aflăm răs
punsul :

— O oră la Hunedoara 
echivalează cu 114 tone 
cocs. 253 tone fontă. 444 
tone otel. 309 tone lamina
te. 1.8 milioane de lei pro- 
ductie-marfă.

cînd cu

și le umple ochi cu fontă 
lichidă.

— Ranga, barosul si lo
pata au dispărut complet, 
spune Liviu Jucoș. înainte 
astea te storceau...

Văd. Dar cum trec minu
tele descărcării unei șarje 
pentru cei care dirijează 
pe jgheaburile dorite to- 
rentii de metal, numai ei. 
furnaliștii, o știu cu adevă
rat. înarmați cînd cu jordii 
metalice lungi, 
furtunuri cu apă. corijează 
ici un traiect de foc. din
colo întăresc un perete, 
mai încolo sar peste scocu
rile pline cu metal curgător, 
tropăind cu tălpile bocan
cilor speciali peste podețe 
anume amenajate. îsi string 
în jurul trupurilor hainele, 
unele ignifugate........Focul
e tot foc. dar nu se mai 
măsoară cu lopata !“ Nori 
uriași, albi si negri, sînt 
supti sub hota acoperișu
lui. Becurile devin parcă 
simple stele fixe si negre- 
albastre într-un cosmos 
portocaliu-strălucitor. Prin 
chepenguri de umbră si lu-

ropote, vijelii, 
ninsori

mină răbufnesc vîrituri cu 
temperaturi arctice. Așa-i 
meseria de furnalist : te 
frige si te îngheață... Cînd 
auziți despre siderurgisti 
precum că sînt oameni că
liți. apoi aflati că nu-i vor
ba de nici o metaforă. Ae
rul e plin de fluierături, 
bufnituri.
viscole de scîntei, 
cu praf roșu de minereu 
si negru de cocs, cu parti
cule strălucind .alb-diaman- 
tin de siliciu, grafit...

— Cit durează o descăr
care. tovarășe Jucoș 7

— Păi. cit zice... calcula
torul electronic. S-a dus 
etapa cînd ..gîndeam" doar 
cu mîinile.

S-a dus. într-adevăr. 
Chiar dacă nu de tot. etapa 
mușchilor bine cotati si 
dezvoltați este pe ducă în 
treburile platformelor side
rurgice. „Se poartă" efor
tul intelectual, mult mai 
eficient. Modernizările se 
tin lanț. Anul trecut, prin 
septembrie, pentru prima 
dată în tară, la furnalul 9 
de la Hunedoara ciuruirea 
materialului a fost încre
dințată... tot calculatorului 
electronic. De curînd tot 
la furnalul 9, cocsul me
talurgic a fost înlocuit 
parțial prin valorificarea 
superioară a excedentului 
de gudron care nu mai 
poate fi prelucrat în disti
leriile combinatului. Numai 
în acest an va fi economi
sită astfel o cantitate de 
cel puțin zece mii de tone 
de cocs metalurgic prove
nit din import. Instalația a 
fost "teoncepută de un co
lectiv' al Centrului de cer
cetări si proiectări al com
binatului hunedorean, care 
acum — tot pentru prima

3 SEPTEIuBRIE IS82. Moment intrat în cronica de aur a vetrei de foc hunedorene: 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, poartă un nou dialog 

de lucru vizînd dezvoltarea marelui combinat

noi un indicator 
important. N-a fost 
de lucru la noi în 
tovarășul Nicolae

dată în tară — are în stu
diu realizarea unei instala
ții. pentru insuflarea in 
ftirnal a prafului de cărbu
ne. Consumul specific de 
cocs pe tona de fontă fa
bricată se va reduce si mai 
mult.

— Consumul de cocs este 
pentru 
foarte 
vizită
care
Ceaușescu să nu.ne amin
tească acest lucru. Facem 
eforturi...

— Rezultatele ?
— Din ce în ce mai bune, 

în 1962. pentru fiecare tonă 
de fontă consumam 1 200 
kg cocs ; în 1967 — 685 kg; 
1975 — 604 kg : 1980 — 588 ; 
kg ; 1983 — 582 kg... La 
furnale, progresul tehnic 
este la el acasă.

Nu numai la furnale, ci 
în majoritatea locurilor de 
muncă din combinat. La 
uzina cocsochimică. șeful 
de echipă, Andrei Petrescu, 
mi-a vorbit despre preocu
parea tovarășilor lui pen
tru ca. acum, ponderea căr
bunilor indigeni în șarje 
să fie de 22 la sută (în 
urmă cu 4 ani era doar de... 
4 la sută). Unul dintre 
cei mai buni otelari de 
pe platforma hunedoreană. 
maistrul principal specia
list Florian Giurca — de 
două ori decorat cu „Ordi
nul Muncii" clasa I — îmi 
prezenta cu vădită satisfac- 

■ tie reușita lor. tot o „pre
mieră pe tară" : intrarea 
în funcțiune. în 1982. a in
stalației de tratare în vid a

FILE DE ISTORIE

ră. capabilă să producă 
într-un an 45 000 tone de 
otel de înaltă puritate.

— Este suficient să amin
tesc că valoarea otelului, 
fabricat pe această instala
ție este de patru ori mai 
mare decît a celui elaborat 
si tratat după metodele 
clasice. Nu există marcă de" 
otel necesară economiei na
ționalei pe care Hunedoara 
să n-o poață produce. Din 
acest punct de vedere Hu
nedoara a fost, este si va 
rămine un propulsor al 
noului — produce otel de 
înaltă puritate, in cantită
țile solicitate si. în paralel, 
elaborează... oameni capa
bili de asemenea perfor
mante. Este tot' o sar
cină încredințată nouă de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu: Să dati tării — 
ne-a spus — oameni mai 
buni decît cel mai bun otel 
de calitate. Voi să fiți 
exemplu...

— Și reușiți 7 — l-am în
trebat pe tovarășul Mâna
se Topliceanu, secretarul 
comitetului de partid din 
combinat.

— Eu cred că da. avem o 
bună tradiție, motiv pentru 
care nu există platformă 
siderurgică nou apărută în 
tară care să nu fi fost aju
tată de noi si cu oameni. 
Unii au rămas acolo unde 
au fost detasati — la Tul- 
cea. la Galati, la Călărași. 
Slatina, Balș. Tîrgoviște, 
Zalău... — dar am avut gri
jă să ne păstrăm si să- 
completăm nucleul de bază. 
Prin ’50, la Hunedoara 
exista o tripletă vestită :

Aurel Stanciu, Vaier Lăbu- 
neț — care si acum noate 
fi întilnit la panoul frunta
șilor in întrecerea socialista 
— si Dumitru Costache. 
Ceva mai tîrziu s-au ridi
cat oamenii pe care-1 știe 
o tară : Ștefan Tripșa, Ni- 
colae Mărculescu si regre
tatul loan Cismas. Acum, 
cei mai buni dintre cei mai 
buni (dintre 20 000 de oa
meni ! n.n.) sînt Petrescu 
Andrei si Spunei Andrei de 
Ia uzina cocsochimică, Va-

Așa se formează eroii
— Am multe satisfacții 

— îmi spunea maistrul 
principal loan Muntean. 
Am reușit să reducem cu 
16 kg consumul de metal 
pe tona de otel laminat, am 
scăzut cu 20 kW/tonă con
sumul de. energie electri
că. exportăm otel în 45 de 
țări, printre care unele pu
ternic industrializate, cum 
sînt R.F.G., Franța. Aus
tria. Insă cea mai mare sa
tisfacție este pentru mine 
faptul că din cei douăzeci 
de maiștri cu care lucrez 
la laminorul de profile 
mijlocii, doar trei au venit 
gata... școliti. Ceilalți s-au 
ridicat aici. învătînd si 
muncind lingă valturile la
minorului...

învătind si muncind. 
Așa s-au format si. s-au 

. călit totdeauna oamenii 
Hunedoarei. Numai în acest 
an 133 de muncitori au ab- 

■ solvit cursurile de califi
care în șase meserii (in 
1948 pe platforma hunedo
reană se practicau 35 de 
meserii ; acum sînt 108 !) ; 
alti 210 se pregătesc pentru 
alte șapte profesii : funcțio
nează în combinat 114 
cursuri de perfecționare 
pentru 6 235 muncitori si 18 
cursuri pentru 511 persoane 
cu studii medii : la liceul 
seral sint înscriși 624, la 
școala de maiștri — 38. la 
institutul de subingineri 
149... (Multiplicați această 
listă nu numai cu numărul 
platformelor metalurgice e- 
xistente azi in România, ci 
și cu numărul tuturor în
treprinderilor : veți obține 
o copleșitoare imagine a 
ceea ce inseamnă azi. la 
noi. noua condiție a mun
citorului).

Ge gindesc însă cei care, 
în acest an. în calitate de 
muncitori calificați, vor 
păși pentru prima dată pe 
porțile combinatului side
rurgic hunedorean ? între
barea am formulat-o ast
fel : Ce înseamnă Hune
doara pentru tine ? Am 
adresat-o absolvenților din 
acest an ai clasei a XlI-a

-n 
î(

î 
ț
*

)

*

I
A

sile Ianc și Liviu Jucoș de 
la furnale. Victor Petroiesc. 
Tiberiu Pascu, Cornel Rusu 
și Nicolae Avramescu de 
la otelării. Mircea Mihai, 
Viorel Neag, Ion Muntea- 
nu și Mihai Ciorogan de la 
laminoare... Cu astfel de 
oameni am reușit să cuce
rim pentru combinat de 
patru ori „Ordinul. Muncii" 
clasa I. de alte patru ori 
„Steaua Republicii" tot cla
sa I și chiar titlul de Erou 
al Muncii Socialiste.

de . Ia Licehl. industrial 
nr. 1., Răspunsurile ? Tinel 
Ștefan, viitor laminator': 
„Unul dintre marile centre 
metalurgice ale tării’1 : Ma
rian Angela, trefilatoare : 
„Inima de otel a tării (una 
dintre ele)" ; Almaș Danie
la : „Este orașul în care 
m-am. născut., ătn copilărit, 
locul în care am învătat să 
iubesc frumosul si binele 
și să urăsc răul" : Illeș Ka- 
roly : „Leagănul de legen
dă si de istorie al neamu
lui românesc de pe aceste 
plaiuri transilvănene, ora
șul meu natal, orașul în 
care voi munci si trăi pen
tru a-1 face mai frumos" ; 
Ionel Brodoceanu : „Orașul 
în care s-au făcut multe | și 
în care noi vom face si mai 
multe" ; Retegan Maftei : 
„Locul în care am învătat 
să fiu om printre oameni, 
să descifrez o mare parțte 
din tainele meseriei alese, 
fiind indrumat de oameni 
minunați" ; Ciobanu Ion : 
„Orașul în care voi munci 
pentru dezvoltarea si în
florirea României" ; Vlad 
loan : ,(Locul în care am 
început să-mi realizez vii
torul, locul unde am văzut 
ce înseamnă spiritul si 
abnegația muncitorească" : 
Furcă Tiberiu : „Hunedoa
ra este tinerețea mea fru
moasă" : Ungur Gheorghc : 
„Tata este cocsor. mama 
este casnică, eu sînt meta
lurgist. aceasta este Hune
doara" : Herban Dănuț : 
„Oraș al florilor, orașul în 
care s-au ridicat Ștefan 
Tripșa și Nicolae Mărcu
lescu...".

Și așa mai departe, dar 
mă opresc aici. Ce ar mai 
fi de adăugat ? Poate doar 
urarea din inimă : „La 
multi ani. Hunedoara !“, 
acum, la o sută de ani de 
la pornirea furnalelor tale ; 
acum, în anul 40 ăl liber
tății noastre, anul Con
gresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Mircea BUNEA

Combinatul siderurgic Hunedoara între bornele de istorie ale celor patru decenii de libertate. De la modestele cuptoare care produceau în primii ani de 
circa patru milioane tone de oțel

după 23 August 1944 citeva zeci de mii de tone de oțel pe an, la citadela siderurgică ce dă azi țării, anual, 

_________________________________________________ y
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INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, TOVARĂȘUL TDDORIIVKIIV

TARA NOASTRĂVIZITA DE PBIETENIE
PREȘEDINTELE NltOLAE MȘESCU 

a primit pe ambasadorul Indiei, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Todor Jivkov 

au făcut o călătorie 
pe Canalul Dunăre-Marea Neagră

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa. Elena Ceaușescu. tovarășul 
Todor Jivkov au efectuat o călătorie, 
în cursul dimineții de-duminică, de-a 
lungul Canalului Dunăre — Marea 
Neagră.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei. Ioan Totu, Richard Winter, 
Silviu Curticeanu, Poliana Cristescu, 
secretar al C.C, al U.T.C., președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor.

La Cernavodă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășul Todor Jivkov au fost 
întimpinați cu sentimente de profun
dă dragoste, de înaltă stimă și res
pect de numeroși locuitori ai acestor 
meleaguri dunărene, mulți dintre ei 
constructori ai magistralei albastre, 
cea mai mare lucrare de investiții 
din istoria patriei, ce va dăinui de-a 
lungul veacurilor ca o grăitoare măr
turie a . hărniciei și talentului po-' 
porului nostru, a capacității sale 
creatoare.

Cei doi conducători de partid și de 
«lat au răspuns cu multă căldură 
vibrantelor manifestări de simpatie. 
In această atmosferă entuziastă, săr
bătorească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov s-au îm
barcat pe nava „Lancea", străbătând 
la bordul ei primii kilometri ai ca
nalului pină la ecluza de la Cerna
vodă. De la înălțimea podului dublu 
— rutier și de cale ferată — ecluza 
și canalul oferă imaginea grandioasei 
opere a poporului nostru. în conti
nuare, înaltul oaspete este invitat să 
se îmbarce la bordul navei preziden
țiale „Mihai Viteazul" pentru a stră
bate noua cale navigabilă a României.

Călătoria de-a lungul canalului 
evidențiază marile dimensiuni ale 
acestei creații românești, pentru care 
a fost necesar un uriaș volum de 
.ucrări : 300 milioane mc excavații și 
dragaje ; 4 milioane mc de betoane 
•turnate ±n fundații și ziduri' de spri
jin ; construirea a 7 mari poduri ru
tiere și de cale ferată, 2 ecluze, 3 noi 
porturi — la Cernavodă, Medgidia, 
Basarabi — și altele. Nava preziden
țială, escortată de vedete militare, 
trece prin dreptul localităților rive
rane canalului, a căror viată social- 
economică va cunoaște mutații im
portante, odată cu intrarea canalului 
în circuitul economiei românești și 
al' navigației internaționale. Pretu
tindeni. mii și mii de localnici au 
ținut să-și exprime, și de această 
dată, dragostea și recunoștința fată 
de conducătorul iubit al partidului și 
statului, stima și' considerația față 
de jnalții oaspeți.

Aceleași vibrante manifestări in 
dreptul localității Poarta Albă, unde 
au început lucrările la noul canal 
.care va' asigura o legătură directă, a

în colecția „Din gîndirea filozofică 
a președintelui României" a apărut, 

în limba germană, volumul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
General și particular, național și internațional 

in revoluția și construcția socialistă
EDITURA POLITICA

In județele Tulcea și Călărași 
s-a încheiat recoltarea griului

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Tulcea raportează că au 
încheiat recoltarea griului și insă- 
mințarea culturilor duble.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, de Comitetul județean 
Tulcea ăl P.C.R. se spune :

Eforturile agricultorilor tulceni 
sint concentrate în prezent Ia eli
berarea terenurilor de producția 
secundară și Ia efectuarea arături
lor de vară, la întreținerea cultu
rilor, a celorlalte lucrări din agri
cultură, pentru a pune baze solide 
recoltei anului viitor.

Vă raportăm, de asemenea, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că toate culturile de toam
nă se prezintă bine .și vă asigurăm 
că vom face totul pentru ca in acest 
an să obținem producții cit mai 
mari, așa cum dumneavoastră 
ne-ați cerut. In zootehnie sint apli
cate măsuri complexe pentru strin- 
gerea tuturor furajelor, realizarea 
efectivelor și a producțiilor anima
liere, în vederea înfăptuirii pro
gramului județean de dezvoltare a 
zootehniei.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu înaltă respon
sabilitate pentru a iiitîmpina cu 
noi și însemnate succese cele două 
mari evenimente ale anului — a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congre
sul al XIII-lea al partidului — 
contribuind astfel Ia înflorirea 
scumpei noastre patrii. România 
socialistă.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru zilele de 1, 2 și 3 august. In țară : 
Vremea va continua să se încălzească 
In toate regiunile tării. Cerul va fi va
riabil. Averse Izolate de ploaie se vor 

Canalului Dunăre—Marea Neagră cu 
portul maritim Midia, aflat in' fază 
avansată a execuției.

în timpul călătoriei, conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări au avut un schimb de vederi in 
probleme ale relațiilor romăno-bul- 
gare. Dialogul la nivel înalt a abor
dat o serie de preocupări actuale ale 
celor două partide și țări, inclusiv pe 
linia dezvoltării relațiilor româno- 
bulgare, precum și unele. aspecte ale 
vieții internaționale, convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov evidențiind o dată mai 
mult dorința popoarelor noastre de a 
lărgi și amplifica prietenia și colabo
rarea in folosul progresului lor, al 
cauzei păcii și socialismului, al în
țelegerii și cooperării in lume.

La ora 13,20. nava acostează in por
tul Agigea. Este o atmosferă de mare 
sărbătoare. Miile de constructori 
aflâți aici scandează neîntrerupt nu
mele celor doi conducători de partid 
și de stat, ovaționează pentru 
prietenia dintre țările și popoarele 
noastre. Pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinere in frumoase costume 
populare oferă buchete de flori.

în drum spre ecluză, coloana de 
mașini străbate un adevărat culoar 
viu de oameni. Bucuria intilnirii cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu,- cu to
varășul Todor Jivkov este, ex
primată prin cîntec . și dans, prin 
reușite demonstrații sportive exe
cutate de copii și tineri. Coșurile 
cu fructe și spicele aurite de griu pe 
care le poartă tineri îmbrăcați in 
frumoase costume dobrogene redau 
sugestiv rodnicia acestor păminturi, 
recunoscute pentru recoltele lor bo
gate. în rindul mulțimii, care scan
dează neîntrerupt pentru prietenia 
româno-bulgară. se află numeroși 
brigadieri, iar pe ultima porțiune a 
traseului, spre ecluză, tineri mari
nari in uniformă de paradă prezintă 
onorul.

în turnul de comandă al ecluzei, de 
unde se dirijează trecerea navelor in 
dublu sens, tovarășul Todor Jivkov 
a fost informat asupra complexității 
acestui obiectiv hidrotehnic și de na
vigație al canalului. în momentul'.vi
zitei. in ecluză se află un convoi stan
dard. format din 6 bar.ie cu împin- 
gător,' ce-și încep deplasarea pe 
canal, spre Cernavodă.

în aclamațiile și uratele entuziaste 
ale celor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov s-au îndrep
tat apoi cu mașinile, spre stațiunea 
Neptun. Numeroși oameni ai muncii 
aflați. la odihnă pe litoral i-au salutat 
pe cei doi conducători de partid si 
de stat, la trecerea prin localității cu 
cele mai alese sentimente de stimă 
și respect, cu deosebită prietenie și 
dragoste.

Harnicii lucrători ai ogoăreloi- ju
dețului Călărași raportează înche
ierea recoltării griului pe întreaga 
suprafață cultivată si livrarea unor 
cantități importante la fondul cen
tralizat al statului.

In telegrama adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean Călărași al P.C.R. se spune :

Vă raportăm, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, organizindu-ne mai bine mun
ca si actionînd cu toate forțele la 
eliberarea terenurilor, ani reușit să 
insăniintăm pină in prezent peste 
53 000 lia cu diferite culturi duble 
de porumb, legume si furaje, fiind 
hotărîti să realizăm in întregime 
programul stabilit pentru aceste 
culturi. Acordăm toată atenția în
treținerii in continuare a culturilor, 
respectării programelor de udare, 
folosind la maximum capacitatea 
sistemelor de irigații.

Urmînd cu încredere si devota
ment pilduitorul dumneavoastră e- 
xeniplu de dăruire, devotament și 
patos revoluționar pentru binele și 
fericirea poporului, vă asigurăm, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom munci 
cu întreaga noastră forță și price
pere pentru obținerea de produc
ții agricole superioare. întimpi- 
nind cu noi si importante realizări 
cele două mari evenimente ale a- 
nului — a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialis
tă si Congresul al XIII-lea al 
partidului — sporind astfel con
tribuția județului Călărași la înflo
rirea și mai puternică a scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

semnala In nordul țării, precum și tn 
zonele de munte în cursul după-amie- 
zelor. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat.. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei, în pri
mele nopți, iar cele maxime vor oscila 
între 22 și 32 de grade, pe alocuri mai 
ridicate în sud-vestul țării. Izolat, se 
va semnala ceață In centrul șl vestul 
țării.

COMUNICAT
privind vizita de prietenie a tovarășului Todor Jivkov, 

secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Bulgaria, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria, a efectuat, duminică 29 iulie 
a.c., o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă România.

Cu prilejul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușesc.u și' tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut cu tova
rășul Todor Jivkov convorbiri în- 
tr-o serie de probleme de interes 
comun.

Conducătorii de partid și de stat 
au efectuat un schimb de informa
ții Cu privire la activitatea și preo
cupările actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist Bulgar, ale Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Bulgaria, la stadiul construc
ției socialismului și programele de 
perspectivă în cele două țări. A 
fost exprimată hotărirea celor 
două partide și state de a acționa 
pentru realizarea înțelegerilor și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu
? 5 5

s-au reintilnit, in cadrul unui dejun,
cu tovarășul■>

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintilnit. du
minică, în cadrul unui dejun cu to
varășul Todor Jivkov. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele

Adunare cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la crearea Asociației „Amicii U.R.S.S."
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la crearea, din inițiativa și sub 
îndrumarea Partidului Comunist 
Român, a Asociației „Amicii 
U.R.S.S.", Asociația de prietenie ro- 
mâno-sovietică a organizat, luni 
după-amiază, o adunare, in sala Casei 
de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală.

Au participat' Ion Stoian. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Traian Pop. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai birou
lui comitetului de conducere a! Aso
ciației de prietenie româno-sovietică, 
activiști de partid, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit prof. dr. Leonida 
Gherasim, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. membru al biroului comi
tetului de conducere al A.P.R.S., și 
L. I. Boiko, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Uniunii Sovietice la București, 
care au evidențiat activitatea rodnică 
desfășurată de, Asociația „Amicii 
U.R.S.Ș." în cei 50 de ani de la în
ființare, pentru cunoașterea reci
procă și apropierea dintre cele două 
țări vecine, pentru întărirea legătu
rilor de prietenie și colaborare dintre 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice. S-a relevat in mod deose

cinema
• Străinul : GIULEȘTI (17 55 46) — S; 
12; 16; 19.
• Secretul lui Bachus : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13; 15 ; Dacii — 17 ; 
19,13.
• B.D. în alertă: BUZEȘTI (56 43 38) 
— 15: 17; 19.
• Calculatorul mărturisește : DACIA. 
(30 33 94) —.9; 11,15; 13,30; 15,43; .18; 20.
• Probă de microfon : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13.30; 15.45; 18; 
20.
© Pe malul stîng al Dunării albastre : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15.30;
17,45; 20.
• Nea Marin miliardar : PACEA 
(60 30 83) — 15.30: 17,30; 19,30.
• Ca-n filme : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13: 15; 17.13; 19,30.
© Trandafirul galben : MUNCA 
(21 30 97) — 13; 17,15; 19,30.
© Departe de Tipperrary : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17.30.: 19,30.
© Cerul n-are gratii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,13; 19,30.
® Șapte băieți și o ștrengărită : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.,
• Alo, aterizează străbunica : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Eu, tu și Ovidiu : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Nava aeriană : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17.45; 
20.
• Răfuieli personale : LUMINA 

hotărî rilor stabilite cu prilejul dia
logului la nivel înalt, a căror în
făptuire corespunde intereselor ce
lor două popoare, reprezintă.o con
tribuție de seamă la adîncirea și 
lărgirea colaborării româno-bulga- 
re, la cauza păcii și socialismului, 
a înțelegerii și conlucrării interna
ționale. Au fost abordate, de ase
menea, unele probleme ale vieții 
internaționale.

Cu prilejul vizitei de prietenie 
în România a conducătorului parti
dului și statului' bulgar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor Jiv
kov au efectuat o călătorie pe Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră. Se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria. a dat o înaltă apreciere acestei- 
grandioase opere .ce 'întruchipează 
forța societății socialiste și capaci
tatea creatoare a poporului român, 
realizată sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe tot parcursul vizitei, condu-

Todor Jivkov
Consiliului de Stat al Republicii 
'Populare Bulgaria.

■în timpul dejuquluj, desfășurat 
într-o ambiantă de caldă cordialita
te, a fost continuat dialogul la nivel 
înalt consacrat dezvoltării pe multi
ple planuri a conlucrării și relații
lor de prietenie româno-bulgare.

bit că aceste legături, profund anco
rate în trecutul de luptă al celor două 
popoare, au dobîndit un conținut tot 
mai bogat in anii construcției socia
liste, s-au dezvoltat pe o treaptă su
perioară, in toate domeniile, pe baza 
deplinei egalități,Știmei și respectu
lui reciproc, in spiritul Tratatului 
româno-sovietic de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală. S-a subli
niat că in dezvoltarea raporturilor 
multilaterale dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, a cooperării eco
nomice, științifice, culturale, tehnice 
dintre România și U.R.S.S. un rol 
hotărîtor l-au avut întîlnirile și con
vorbirile la cel mai înalt nivel, care, 
de fiecare dată, au deschis noi și fer
tile perspective relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare.

în acest context, vorbitorii au evo
cat însemnătatea recentei întilniri 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Konstantin Cernenko, 
reafirmarea hotăririi comune de a 
întări și mai puternic prietenia tra
dițională și colaborarea multilaterală 
dintre cele două țări, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, cauzei 
construcției socialiste și comuniste, 
unității țărilor socialiste, luptei pen
tru pace și colaborare internațională.

Tn încheierea adunării a fost pre
zentat un scurt program artistic.

(Agerpres)

(.15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 
20.
• Aceeași dragoste : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17.30: 19,30.
© Călăreții de dimineață : AURO
RA (35 04 66) — 9; .12; 16; 19.
• Martorul știe mai mult : COSMOS
(27 54 95) — 9,30: 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Gară pentru doi : SCALA (11 03 72)
— 9; 12,15; 16; 19,15.
• Lovitura fulgerătoare : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15: 20. FLACĂ
RA (20 33 40) — 13,30; 15,30; 17.30; 19,30.
• Locotenent Cristina : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Salutări cordiale de pe Terra : 

TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• Cineva ca tine : PATRIA (ii 86 25)
— 9: 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
• Hoțul de piersici : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 13.45; 18; 20.
• Madame Sans-Gfene : LUCEAFĂ
RUL (15 37 67) — 9; 10,45; 12.30; 14,15; 
16; 18; 20.
• Rocky II : BUCUREȘTI (15 61 54)' — 
8.45: 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Cobra se Întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,36; 15,45: 18: 20.
• Legenda călărețului singuratic : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
• Marfă furată : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Yankeii : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, LIRA (317171) —
16; 19, .la grădină — 20,45.
O Par și impar : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,36; 15,45; 18; 20.
• Cuscrii : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 

cătorii de partid și de stat ai celor 
două țări au foit salutați de oa
menii muncii cu deosebită dragos
te și calde manifestări de stimă și 
prețuire, cu sentimente de profun
dă prietenie.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Bulgariei și-au ex
primat satisfacția pentru această 
nouă.întîlnire, care se înscrie pe 
linia vizitelor reciproce la nivel 
înalt și a convorbirilor tradiționa
le româno-bulgare, a relațiilor de 
prietenie și colaborare in continuă 
dezvoltare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

încheierea vizitei 
înaltului oaspete 

bulgar
Duminică după-amiază s-a înche

iat vizita de prietenie pe care, la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat-o în țara noastră tovarășul 
Todor Jivkov. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Ceremonia plecării înaltului oaspe
te bulgar a avut loc pe aeroportul 
internațional .,Mihail Kogălniceanu", 
împodobit sărbătorește.

Pe aeroport se aflau numeroși 
constănțeni care au făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășului Todor 
Jivkov o’manifestație deosebit . de. 
cordială.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros 
rămas bun" de ..la. tovarășul Todor 
Jivkov. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strips miinile 
cu prietenie, s-au îmbrățișat.

La ora 17.50, aeronava preziden
țială bulgară a decolat.

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Islamice 

Pakistan la București. Iqbal Hosain, 
a oferit, luni, o recepție, cu prilejul 
încheierii misiunii sale in țara, 
noastră.

Au luat parte Traian Pop. adjunct 
ai ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură-și 
artă.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
de misiuni -diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

La Complexul de odihnă al pio
nierilor și școlarilor de la Năvodari, 
unde-și petrec vacanța in aceste-zile 
peste 6 000 de copii din toate jude
țele țării, a început cea de-a 7-a 
ediție a Festivalului internațional 
..Copiii lumii doresc pacea" — ma
nifestare politică și cultural-educati- 
vă organizată de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor. în pe
rioada desfășurării festivalului, de
legațiile copiilor din 22 de țări ale 
lumii vor exprima — prin vers, cint 
și dans — dorința fermă a celei mai 
tinere generații de a trăi intr-o lume 
a păcii si prieteniei intre popoare. 
Festivalul internațional „Copiii lumii 
doresc' pacea" se va încheia vineri, 
3 august, cu un spectacol de gală, 
ce se va desfășura pe scena Teatru
lui de vară din Năvodari.

(Agerpres)

• Omul și fiara : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Roiul : GRADINA ARTA (21 31 86) 
— 20,30,
• Vizita la domiciliu : GRADINA 
AURORA (35 04 66) — 20,45.
• La nord, prin nord-vest : GRĂDI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.
• Afacerea Pigot : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
• Camionul de cursă lungă : GRA
DINA MODERN (23 71 01) — 20,45. * * *

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Reci
tal Viorica Boncu — soprană — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19; (la complexul sportiv stu
dențesc „Lacul Tei"): Liniște, ne pri
vim în ochi — 20,30.
« Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda 
scriitorilor din Clșmlgiu) : August eli
berator — spectacol de sunet și lu
mină — 21.
© Teatrul satirlc-muzicel „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Spectacol de divertisment și 
film — 20.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.

15,00 .Telex
13,05 Televacanța studențească. Tei — ’84
15.30 Ecran de vacanță. Desene animate
15,40. Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României1'
16.00 Universul femeilor
16.30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

(color). Los Angeles .1984
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar

LOS ANGELES. 30 (Agerpres). — 
La bazele sportive din Los Angeles 
au început întrecerile celei de-a 23-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară, 
la care participă sportivi și sportive 
din 140 de țări.

Tn gala inaugurală a turneului de . 
box. la categoria semimijlocie, pu- 
gilistul român Rudei Obreja a obținut 
o spectaculoasă victorie prin KO, in 
prima repriză, în fața lui Antoine 
Loungoude (Republica Centrafricană).

Pe lacul Casitas a început, ieri 
concuisul feminin de canotaj acade
mic. In seriile probei de schit 4 plus
1 rame- si schif 4 plus 1 visle. echi
pajele României s-au situat ne locul 
întii si s-au calificat direct in fi
nală.

în proba de schif simplu, cel mai 
bun timp din cele trei serii l-a ob
ținut românca Valeria Răcilă. — 
3’44”22T.OO, calificată pentru semifi
nale împreună cu Charlotte Geer 
(S.U.A.). Beryl Mitchell (Anglia), 
Ann Haesebrouck (Belgia). Andrea 
Shreiner (Canada), Stephanie Foster 
(Noua Zeelandă). Celelalte concuren
te vor participa la recalificări. De 
asemenea, echipajele românești de 
schif 2 visle, schif 2 fără cîrmaci și 
schif 8 plus 1 sint calificate in fi
nală. .

în concursul de tir, proba de pistol 
standard a fost cîștigată după baraj, 
de canadianca Linda Thom — 585 
puncte.

La pistol liber, victoria a revenit 
sportivului Xu Haifeng (R.P. Chi
neză) — 566. puncte.

Probele pe șosea, care au inaugu
rat concursul de ciclism, s-au în
cheiat cu succesul sportivilor ame
ricani. La feminin, prima a trecut 
linia de sosire' Connie Carpenter- 
Phinney, cronometrată pe 79,200 km 
cu timpul de 2hll’14”, iar cursa 
masculină a fost cîștigată de Alexi 
Grewal — înregistrat cu timpul de 
4h59’57” pe cei 190,200 km ai traseu
lui.

Concursul de haltere a debutat cu 
întrecerile de la categoria 52 kg, în 
care victoria a revenit lui Guoqiang 
Zeng (R.P. Chineză), care a totalizat 
la cele două stiluri 235 kg.

în competiția de înot, vest-germa- 
nul Michael Gross a cîștigat proba

© Strada Hanovra : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.
© îmi sare țandăra : GRADINA TO
MIS (21 49 46) — 20,45.

teatre

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul indian, Har Dev Bhalla. 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Giani Zail Singh și a primului mi
nistru Indira Gandhi, un cald salut 
și cele mai bune urări, iar po
porului român prieten urări de 
progres și prosperitate din partea 
guvernului și poporului Indiei. în 
cuvintarea prezentată de ambasador 
sint evidențiate relațiile tradiționale 
de prietenie și cooperare dintre ță
rile noastre, colaborarea lor pe plan 
internațional. Sint subliniate, de 
asemenea, marile înfăptuiri ale po
porului român in cei 40 de ani care 
au trecut tie la eliberarea tării, re- 
levindu-se. totodată, rolul deosebit 
de activ pe care România socialistă, 
președintele său îl au in eforturile 
ce se întreprind pentru încetarea 
cursei înarmărilor și instaurarea u- 
nui climat de destindere și pace.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 
a rugat să se transmită președintelui 
Republicii India, Giani Zail Singh, 
și primului ministru, Indira Gandhi, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, pace 
și bunăstare pentru poporul indian 
prieten.

Tn cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român se subliniază sa
tisfacția fată de dezvoltarea., pe mul
tiple planuri, a relațiilor, tradiționale 
de prietenie și colaborare statornicite 
între România și India, la progresul 
,cărora au adus o. contribuție deose- 
'bită vizitele reciprooe si convorbiri

Plecarea tovarășului Georges Marchais
Duminică s-a încheiat vizita de 

prietenie, pe care, la invitația tova
rășului . Nicolae Ceaușescu.. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a efectuat-o în tara noastră 
tovarășul Georges Marchais. secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez.

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii' Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Gu
vernului Republicii Franceze, Lau
rent Fabius, cu prilejul numirii sale 
în funcție, prin care îi sint adresate 
călduroase felicitări și urări de succes 
in îndeplinirea înaltei misițmi.

★

Prim-ministrul Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a adresat o 
telegramă președintelui Guvernului 
Marelui Ducat al Luxemburgului. 
Jacques Santer, în care, cu prilejul 
Învestirii sale în înalta funcție. îi sini 
transmise cordiale felicitări și cele

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL BELGIEI
Luni Ia amiază a sosit în țara noas

tră Leo Tindemans, ministrul aface
rilor externe al Belgiei, care efectu
ează o vizită oficială la invitația to
varășului Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe.

La sosire, pe aeroportul „Mihail 
Kogălniceanu" din Constanța, oaspe
tele a fost salutat de ministrul român 
al afacerilor externe, de alte persoa
ne oficiale.

tv 

INFORMAȚII SPORTIVE

începerea Jocurilor Olimpice de vară

le la cel mai înalt nivel ale condu
cătorilor celor două țări.

în cuvîntare se arată că România, 
sărbătorind în acest an a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă. este angajată in- 
tr-un amplu proces de dezvoltare 
economică și socială, fiind in același 
timp profund interesată în promo
varea unei politici de pace, dezvol
tare independentă și largă cooperare. 
Țara noastră acordă o atenție deose
bită evoluției situației internaționale 
și acționează cu fermitate pentru a 
contribui la soluționarea politică a 
problemelor complexe ale lumii con
temporane. în interesul dezvoltării 
libere, independente a tuturor națiu
nilor. al progresului si prosperității 
in întreaga lume.

Evidentiindu-se preocuparea față 
de agravarea continuă a situației 
economice a țărilor in curs de dez
voltare, in cuvîntare . se subliniază, 
de asemenea, că România face totul 
pentru întărirea colaborării dintre a- 
cestea’în vederea stabilirii unei stra
tegii comune în negocierile cu ță
rile dezvoltate, pentru instaurarea 
noii ordini economice mondiale, ba
zate pe deplina egalitate si echitate 
în relațiile dintre state.

Președintele României a urat am
basadorului indian succes deplin in 
îndeplinirea misiunii încredințate și 
l-a asigurat de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului ro
mân și al său personal.

La solemnitate și la convorbirea 
care a urmat au participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Dumitru Apostoiu. secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele, a fost salutat de tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

în telegramă este exprimată con
vingerea că relațiile tradiționale de 
prietenie si colaborare româno-fran- 
ceze se vor lărgi în continuare, in 
folosul celor două țări și popoare, al 
cooperării și Înțelegerii în Europa și 
în lume.

★
mai bune urări de succes în activi*-  
tate.

Totodată, în telegramă este expri
mată convingerea că relațiile de con
lucrare dintre țările noastre vor cu
noaște o dezvoltare continuă, spre bi
nele celor două popoare, al păcii și 
înțelegerii jn Europa și in întreaga' 
Iiîfrie.

Erau prezenți Iulian Văcărel. amba
sadorul tării noastre în Belgia, și Jan 
Frans Maes, ambasadorul Belgiei la 
București.

+
Ministrul afacerilor externe al 

României a oferit un .dineu in onoa
rea ministrului afacerilor externe al 
Belgiei.

(Agerpres)

20,20 Actualitatea în economie. La zi în 
agricultură — arăturile de vară, 
recoltarea furajelor, pregătiri pen
tru campania de toamnă

20.40 Sărbătoare in August. Cînte.ce pa
triotice și revoluționare

20.50 Marea epopee revoluționară. Bătă
liile eliberării noastre (II)

21,10 Teatru TV : bAmintirea unei nopți 
de august" de Valentin Munteanu. 
Premieră pe țară.

22,00 Izvor de frumusețe (muzică ușoa
ră românească)

22,15 Telejurnal (parțial color)
22,30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

— Los Angeles 1934 (color)

de 200 m liber în l’47”44/100 — nou 
record mondial. La 100 m bras pri
mul loc a fost ocupat de Steve 
Lundquist (S.U.A.) — 1’01”65/100, nou 
record mondial. în proba feminină 
de 100 m liber au fost atribuite două 
medalii de aur, primele două clasate, 
înotătoarele americane Carrie Ste- 
inseifer și Nancy Hogshead, fiind 
înregistrate cu același timp : 55’92/ 
100. Proba feminină de 400 m mixt 
a fost cîștigată de Tracy Caulkins 
(S.U.A.) — 4’39”24/100.

în competiția de gimnastică s-au 
desfășurat exercițiile obligatorii ale 
întrecerii masculine pe echipe, pe 
locui întii aflindu-se selecționata 
S.U.A. — 295,30 puncte, urmată de 
R.P. Chineză — 294,25 puncte și Ja
ponia — 292,40 puncte. La indivi
dual, conduc Oki Gushiken (Japo
nia) și Peter Vidmar (S.U.A.), cu 
59,25 puncte, secundați de Li Ning 
(R. P. Chineză) — 59,05 puncte.

Rezultate înregistrate în alte com
petiții : baschet — masculin : Uru
guay — Franța 91—87 (după prelun
giri) ; S.U.A. — R.P. Chineză 97—49 
(50—29) ; Australia — Brazilia 76—72 
(34—38) ; Iugoslavia — R.F. Germa
nia 96—83 (49—41). Volei — mascu
lin : S.U.A. — Argentina 3—1 (15—6, 
15—7, 10—15, 15—8) ; Japonia — R.P. 
Chineză 3—0 (15—9. 15—9, 15—8).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Numerele extrase la tragerea 

excepțională Loto din 29 iulie 1984
Extragerea I : 55 13 48 66 33 26 39 

75 49 21 51 36
Extragerea a II-a : 14 19 41 63 27

44 31 38 82 9 2 78
Extragerea a III-s : 21 63 67 46 83

77 71 37 80 47 87 27
Extragerea a IV-a : 5 43 49 II 15 78

32 61 62 52 51 9
Extragerea a V-a : 88 1 55 41 17 64
Extragerea a Vl-a s 79 53 85 70

78 31
Extragerea » VII : 23 40 87 12

15 29
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Sub semnul colaborării trainice,
prietenești româno-bulgare

" ........... ' ' .1 r

Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru felicitările transmise cu ocazia preluării funcției de președinte 
al Republicii Federale Germania vă mulțumesc călduros. împărtășesc con
vingerea dumneavoastră că țările noastre vor conlucra si in viitor, spre 
binele lor reciproc și în interesul unei dezvoltări pașnice în lume.

Cronica bogată a tradiționalelor 
relații de strinsă 'conlucrare multila
terală ,româno-bulgară, in continuă 
dezvoltare, a cunoscut un nou mo
ment semnificativ prin vizita de 
prietenie pe care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a efectuat-o in 
tara noastră tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului. Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria. Des
fășurate sub semnul căldurii si Cor
dialității. al stimei si respectului re
ciproc caracteristice pentru ansam
blul legăturilor dintre cele două 
partide, ca si dintre cele două țări 
vecine si prietene, vizita; convorbi
rile avute cu acest prilej de tovară
șul Nicolae Ceausescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu cu tovarășul Todor 
Jivkov. concluziile puse în evidență 
se înscriu, neîndoios, că un nou 
aport la amplificarea unei colaborări 
tot mai rodnice. în folosul construc
ției socialiste în .România Și Bulga
ria. al cauzei generale a socialismu
lui. progresului si păcii.

Se confirmă, astfel. .încă o dată, 
rolul determinant al întilnirilor si 
contactelor dintre cei doi conducă
tori de partid si de stat — intîlniri 
care au devenit o practică stătorni- 
că. curentă, permițînd schimburi de 
vederi operative și aprofundate asu
pra problemelor de interes comun 
si ale actualității ihtelriationâle. 
adoptarea de înțelegeri și hotăriri 
care creează premise pentru ridi
carea la uri nivel, mereu mai înalt , a 
raporturilor reciproce româno-bulga- 
re in cele mai diferite sfere de acti
vitate.

Chiar în primăvara. acestui an. to- ■ 
varășul Nicolae Ceaușescu a între- 
prlns^ asa cum se știe. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. o vizită 
de prietenie în tară vecină, care a 
dus la stabilirea de noi jaloa
ne ale conlucrării, in mod deo
sebit impunîndu-se atenției înțe
legerea privind elaborarea acor
dului de colaborare și cooperare de 
lungă durată, oină la sfirritul actua
lului deceniu, iar in unele domenii 
pină în anul 2000. ca si hotărîrea de 
a se intensifica activitatea în ve
derea realizării complexului hidro
tehnic Turnu Măgurele — Nicopqle, 
obiectiv de certă însemnătate pentru 
economiile română si bulgară, de a 
se adinei cooperarea în cadrul în
treprinderii de mașini si utilaje gre
le’ de la Giurgiu-Ruse și de a se 
trece la construirea de noi obiective 
prin eforturi comune. Adăugindu-se 
înțelegerilor si hotărîrilor anterioa
re, toate, acestea se constituie in
tr-un amplu program concret, ă că
rui traducere în viată este menită 
să aibă multiple efecte pozitive.

Este, desigur, un motiv de sgtis-' 
factie reciprocă pentru a’mbele po
poare faptul că. beneficiind de ca
drul fertil oferit de Tratatul de 
prietenie, colaborare si asistentă mu
tuală. care poartă semnăturile tova
rășilor Nicolae Ceausescu și Todor 
Jivkov. relațiile economice româno- 
bulgare cunosc un curs , mereu ascen
dent. paralel cu creșterea constantă 
a schimburilor comerciale sporind 
continuu ponderea cooperării și spe
cializării. în producție. Totodată, se 
diversifică legăturile în domeniile 
stiintei si tehnicii, artei si culturii, 
învătămîntului. mijloacelor de infor
mare. se extind schimburile de ex
periență pe linia organizațiilor’ de 
partid, de masă si obștești. In ace
lași timp se dezvoltă colaborarea 
dintre cele două țări pe târîmul ivie
ții internaționale pentru oprirea 
cursului spre confruntare si. război, 
pentru dezarmare si pace, pentru 
dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate în Peninsula Balcanică și 
transformarea ei intr-o zonă a Înțe
legerii si cooperării, fără arme nu
cleare. pentru făurirea unei securi
tăți trainice pe întregul continent si 
în ansamblul lumii.

Dînd expresie satisfacției pentru 
această evoluție rodnică, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta incâ 

. în 1982. cu prilejul Vizitei oficiale de 
prietenie întreprinse în R. P. Bul
garia : „Putem afirma cu mindrie că 
raporturile româno-bulgare repre
zintă un exemplu de relații intre 
două țări vecine si prietene, care 
colaborează si cooperează activ, in 
spirit frățesc, pentru desfășurarea cu 
succes a construcției socialiste, pen
tru înaintarea lor neabătută pe calea 
progresului social, a bunăstării si 
fericirii lor". La rindul său. tovară
șul TODOR JIVKOV sublinia : 
„Prietenia româno-bulgară are tra
diții adinei, cunoaște multe mani
festări luminoase. Dar ea nu s-a în
truchipat niciodată într-o atit de 
amplă colaborare si construcție co
mună. niciodată legăturile noastre 
din diferite domenii ale vieții ma
teriale si spirituale nu au fost atit 
de strinse si atit de bogate ca ih 
ultimii ani".

Pornind de la asemenea premise 
favorabile, prezintă, de aceea, o deo
sebită însemnătate faptul că proce- 
dînd cu prilejul noului dialog la ni
vel inalt la un schimb de informații 
asupra activității și preocupărilor 
actuale ale celor două partide și țări, 
asupra stadiului construcției socia
lismului și programelor de perspec
tivă ale României și Bulgariei, cei 
doi conducători de partid și de stat 
au exprimat — așa cum se relevă in 
Comunicatul dat .publicității — hotă- 
rir-ea de a se acționa în. continuare 
pentru realizarea înțelegerilor stabi
lite anterior, ceea ce va reprezenta 
o contribuție de seamă la adincirea și

lărgirea colaborării româno-bulgare, 
la cauza păcii si socialismului, a în
țelegerii și conlucrării internaționale.

Neîndoios, această hotărîre dobiri- 
dește o semnificație aparte in con
dițiile în care cele două țări se pre
gătesc să sărbătorească, ,iâ scurt in
terval de: timp, evenimente de capi
tală însemnătate pentru întreaga lăr 
dezvoltare istorică: impliriifea a 
patru decenii: de’ la revoluția .de elii 
berare șocială și națională, antifas
cistă ș.i antiimperialistă din Româ
nia ,și,. respectiv, de la. înlăturarea 
regimului monarho-fascist și victoria 
revoluției socialiste in Bulgaria. Pu- 
nînd.din nou in lumină aspecte ale 
similitudinilor de destine istorice ale 
celor două popoare, aniversarea a- 
cestor mari evenimente prilejuiește 
în ambele țări' evocarea amplelor 
eforturi și a impresionantelor , reali
zări dobindite in România sr în Bul
garia in . anii glorioși ai edificării 
noii orînduiri. ’ ,

O astfel de grandioasă realizgfe 
este Canalul Dunăre — Marea Nea
gră. opferă măreață a întregului nos
tru popor, ilustrare vie. pește secole 
și milenii, a puterii sale' de Creației 
Efectuind. "împreună bu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: și tovarășa Elena 
Geaușes,cu. o călătorie de-a lungul 
canalului, tovarășul Todor Jivkov a 
dat o înaltă apreciere acestei mo
numentale . lucrări, care; ’ realizată 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român,’ a secretarului său general, 
întruchipează forță societății so
cialiste, capacitatea creatoare, â po
norului roinân. Caldele manifes
tări. ovațiile cu care aii foSt .intima 
piriați tovarășul Nicolae Ceaușescu-, 
tovarășa Elenă CeapșesCu și tova
rășul Țodor JivkOv pretutindeni pe 
traseul magistralei albastre s-au con
stituit într-o nouă expresie. a . dra
gostei și recunoștinței față de con
ducătorul partidului și statului nos
tru,. a satisfacției pentru . dezvoltarea 
neîntreruptă a prieteniei și colaboră
rii româno-bulgare. .

Deși de o durată scurtă, vizita to
varășului Todor Jivkov a scos încă 
o dată in evidență.. prin convorbirile 
care au avut loc. prin: însemnătatea 
problemelor abordate, prin reafirma
rea dorinței, r’eciproc. împărtășite de 
a extinde și adîn.ci conlucrarea exis
tentă. prin întreaga atmosferă în 
care s-a desfășurat, profunzimea și 
trăinicia relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. în evolu
ția lot mereu ascendentă, aceste re
lații corespund întru totul interese
lor și aspirațiilor lor comune; mar
dind; totodată, o contribuție de preț 
la înfăptuirea -marilor teluri ale so
cialismului și păcii, ale Înțelegerii, 
securității, și bunei vecinătăți in Bal
cani, Europa și în lume,

R. CĂPLESCU
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NOI ACȚUINI SI LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎMPOTRIVA PERICOLULUI NUCLEAR

ITALIA
ROMA (Agerpres). — tn locali

tatea italiană Comiso, in apropierea 
căreia se află baza militară unde 
a început instalarea, de raphete nu
cleare americane cu rază medie <je 
acțiune, s-a încheiat reuniunea in
ternațională „Mediterana — mare 
a păcii". Manifestarea a fost orga
nizată din inițiativa comitetelor 
italiene pentru apărarea păcii și al
tor 
au

„Lupta popoarelor va triumfa!"

-r 
ț 
ț

din

PACTUL ANDIN

unor mișcări antirăzboinice __ .
tari ale bazinului Mării Meditera-i 
ne. A fost, prezentă o delegație din ' 
partea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

In alocuțiunile rostite in cadrul 
reuniunii s-a subliniat, necesitatea 

■ activizării luptei pentru pace și 
dezarmare, exprimindu-se convin
gerea că lupta pentru pace a po
poarelor va triumfa.

organizații obștești. La forum 
participat și reprezentanți ai

*
Sub deviza de mai sus, mase populare largi din Danemarca participă 

acțiunile de protest ce se desfășoară în majoritatea orașelor îm-

FRANȚA: Pregătirea unor ample acțiuni de masă 
în sprijinul dezarmării

PARIS 30 (Agerpres). — Potrivit știrilor apărute în presa franceză, 
luna octombrie va fi. o lună a acțiunilor de masă pentru pace și dezar
mare. In peste 150 de orașe ale Franței se vor organiza marșuri și ștafete 
ale păcii, mitinguri, demonstrații și dezbateri consacrate problemelor dez
armării.

O ștafetă a păcii va lua startul de la Strasbourg și va ajunge la gra
nița cu Spania. La Marsilia va fi organizată o mare serbare a păcii, iar 
mai multe localități franceze vor primi titlul de „oraș al păcii" pentru 
contribuția lor la promovarea idealurilor păcii și înțelegerii intre popoare.

JAPONIA: Puternică demonstrație antirăzboinică
TOKIO 30 (Agerpres). — La 

Tokio s-au încheiat lucrările Con
gresului femeilor nipone, care s-a 
desfășurat sub. deviza „Tragedia 
Hirosliimei nu trebuie să se 
repete!". La . lucrările reuniunii au 
participat aproximativ 20 000 de 
delegate, sosite din toate regiunile 
țării. In cadrul dezbaterilor a fost

exprimată îngrijorarea femeilor 
din Japonia fată de escaladarea 
cursei înarmărilor și s-a cerut 
adoptarea, de către Japonia ’a unor 
măsuri, care. să împiedice partici
parea ei la cursa înarmărilor și să 
o 'transforme intr-un factor activ al 
luptei pentru pace.

NOUA ZEELANDA: Nu navelor 
purtătoare de

WELLINGTON 30 (Agerpres). — 
Primul ministru , al Noii Zeelande; 
David Lange, a reafirmat, intr-un 
interviu televizat, hotărirea. guver
nului său de a interzice accesul na
velor militare americane dotate cu 
arme nucleare în porturile neozee
landeze și a cerut S.U.A. să res
pecte această hotărîre. El a subli
niat că va fi interzis accesul tutu
ror navelor militare americane în 
cazul în care Washingtonul nu re-

DANEMARCA: „PACE! pentru viitorul copiilor noștri

arme atomice I
nunță la poziția sa de a. refuza să 
precizeze dacă, vasele militare ale 
S.U.A. poartă sau nu arme nucleare 
la bord.

. Arătind că această poziție a gu
vernului neozeelandez nu se poate 
schimbă; Lange a spus: „în ceea ce 
mă. privește este un aspect funda
mental al . programului nostru. 
Aceasta este' în interesul securității 
Noii Zeelande".

la . .
potriva instalării noilor rachete cu rază medie de acțiune în unele țări 
vest-europene, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmare nucleară, în vederea asigurării unei păci 
trainice pe continentul nostru și in întreaga lume.

IN FOTOGRAFIE : aspect de la una din demonstrațiile desfășurate l 
Ț pe străzile capitalei țării, Copenhaga.

Protest ferm împotriva
- protecționismului 

și restricțiilor comerciale
CARACAS 30 (Agerpres). — în 

perioada 1980—1983, țările Pactului 
Bolivia. Columbia. Ecua- 
și Venezuela .— au piOr- 
3 miliarde de dolari ca 
măsurilor , protectioniste 
Si a condițiilor inechita-

Andin — 
dor. Peru 
dut peste 
urmare a 
ale S.U.A. . _
bile de realizare a schimburilor, co
merciale cu tarile capitaliste indus
trializate. Reducerea veniturilor pro
venite din export a dus. la rindul 
ei. la o deteriorare a solvabilității 
acestor -tari, care cumulează o dato
rie externă de peste 65 miliarde de 
dolari. Dacă în. 1978 ele -au cheltuit 
pentru serviciul datoriei externe 
17,5 la sută din veniturile realizate 
din export. în 1983 această propor
ție a urcat la 53,3 la sută.

Asociația națională a industriei 
metalurgice si extractive din Vene
zuela a formulat, recent, un protest 
ferm împotriva restricțiilor lâ -im
port impuse de S.U.A. pentru o serie 
de tipuri de otel din mai multe țări 
ale Ameficii Latine.

Venezuela și Ecuadorul 
negociază datoria externă

CARACAS 30' (Agerpres). — în
tr-o declarație televizată, reprezen
tantul Venezuelei la negocierile 
privind plata datoriilor externe, 
Carlos Guillermo Angel, a arătat , că 
țara sa a propus băncilor: creditoare 
„restructurarea" unei cote părți de 
22 miliarde de dolari din total — 
transmite agenția Reuter. El a preci
zat că această operațiune financiară 
s-ar putea eșalona pe o perioadă de 
10—15 ani. La ora actuală, datoria 
externă â Venezuelei se ridică la 34 
miliarde de dolari.

QUITO 30 (Agerpres). —: Ecuado
rul a semnat un acord cu băncile 
creditoare străine privind ' reesalona- 
rea datoriei sale externe — trans
mite agenția I.P.S.. citind un comu
nicat oficial dat publicității la Quito. 
Potrivit prevederilor ' acorduliti. 
Ecuadorul beneficiază numai de re- 
eșalonarea a 60.0 milioane de dolari, 
sumă care era scadentă in 1984.

Africa de Sud nu respectă 
acordurile încheiate 

cu Angola
LUANDA 30 (Agerpres). — într-o 

declarație — citată de ..agenția 
Angop — Lucio Lara. membru 
al Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, a arătat că gu
vernanții - sfid-africani riu respectă 
acordurile Încheiate cu Angola, ter- 
giversînd - acțiunile de retragere a 
trupelor de pe teritoriul angolez. 
Lucio Lara a precizat că. potrivit 
acordurilor, retragerea trupelor re
gimului de la Pretoria urma- să . ia 
șfîrșit la 30 martie, dar, sub diferite 
pretexte, unități militare sud-africa- 
ne se află .încă în unele localități din 
Angola.

JOHANNESBURG 30 (Agerpres). 
Autoritățile de Ia Pretoria își in
tensifică acțiunile represive împo
triva tuturor celor bănuiti că mili
tează pentru drepturile populației 
majoritare. Astfel, ș-a trecut la su
pravegherea, îndeaproape și fățișă nu 
numai a negrilor, dar si a albilor cu 
vederi progresiste, relatează, într-o 
telegramă din Durban, Press Trust 
of South Africa.

a poporului
în diferite, țări ale lumii au loc variate manifestări consacrate celei 

de-a 40.-a aniversări, a actului istoric de .la 23’August. 1944. în cadrul 
.-acestor' acțiuni 'sint evidențiate semnificațiile profunde ale.revoluției 
de eliberare socială, și. națiopală, antifascistă. și antiimperialistă.’ în 
viața poporului român, prefacerile înnoitoare care s-au produs'în so
cietatea românească în cei 40, de ani de făurire a noii orînduiri, re- 

. zultatele remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea 
. .P.C.R,, in toate sectoarele de activitate, îndeosebi în perioada care 

a trecut de la Congresul al IX-lea, de cind destinele patriei ■ sint
■ conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
SAN MARINO (Agerpres). — In 

prezența căpitanilor regenți, Giorgio 
Crescentini Și Gloriana Ranocchini, 
a altor autorități guvernamentale, 
la San Marino a avut loc o mani
festare culturală românească, con
sacrată celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare, socială și 

' națională, antifascistă și antiimpe- 
vialistă din țâra noastră.

In numele, căpitanilor regenți. și 
al poporului sanmarinez; secretarul 
de. stat pentru afacerile, externe din 
Republica San Marino, Giordano 
Bruno Reffi, care a luat cuvintul 
in deschiderea manifestării, a ru- 

’ gat să se transmită’ președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde și sincere 
felicitări cu prilejul apropiatei săr
bători naționale a României, pre- 

, cum și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de 
prosperitate, pace și progres pentru 
poporul român. El a evocat bunele 
relații statornicite intre România și 
San Marino, subliniind contribuția 
pe care vizita tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in San Marino și 
a căpitanilor regenți in România 
au adus-o la dezvoltarea acestor 
relații.

Ambasadorul țării noastre in Ita
lia, Ion' Constdntinescu, a vorbit 
despre semnificația actului istoric 
de la 23 August 1944 Și a realizări
lor remarcabile obținute de po
porul nostru in făurirea vieții 
sale noi.

In sala Centrului social, împodo
bită festiv cu portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și drapelul 
de stat al țării noastre, a fost inau
gurată o expoziție de carte rofnâ- 
nească, unde la loc central figurau 
opere apărute in Italia și San Ma
rino din. gindirea social-politică și 
economică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din activitatea științifi
că a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, precum și.. 
alte cărți, de istorie, cultură, artă, 
literatură, economie și .știință ro
mânească. Totodată, a avut loc ver
nisajul unei expoziții de. fotografii, 

. înfățișind realizările obținute de 
poporul român. în toate domeniile ■ 
de activitate in ultimele patru de
cenii. ...

Silita de manifestări s-a încheiat 
cu un spectacol '■ prezentat de an
samblul folcloric „Hora" din Su
ceava. care s-a bucurat de un deo- 

^sebit succes.

român

CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager
pres).— tn statul Hidalgo (Mexic) 
a fost deschisă o Săptămină a cul
turii românești.

In cadrul festivității inaugurale.,: 
guvernatorul statului. Guillermo. 
Rosell de la Lama, s-a referii la 
rolul pe care l-a., avut vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
Mexic în dezvoltarea relațiilor ro- 
măno-mexiegne Și a subliniat Că 
realizările poporului român In cei 
40 de ani de construcție a vieții 
sale noi constituie opera măreață 
a unui popor care; liber și înde-, -.: 
pendent, condus Cu "înțelepciune', a 
obținut progrese demne de’ admi
rat in toată lumea. Vorbitorul a 
reliefat, totodată, că prietenia me- 
xicajib-românâ, jhtemeiată pe res- . 
pect reciproc, contribuie la luptă 
pentru o lume mai bună, o lume'a 
păcii și progresului.

Cu prilejul Săptăminil culturii 
românești sint prezentate expuneri 
pe marginea semnificației actului 
istoric de la 23 August. 1944 și sint 
reflectate aspecte, ale dezvoltării 
economice, sociale și culturale a 
României. Manifestările includ, tot
odată, inaugurarea de expoziții do
cumentare de. fotografii, de' artiza
nat, cărți și discuri, precum și ■ 
prezentarea unor filme românești.

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Biblioteca română dih New York 
a găzduit seminarul cu tema „Ima-- 
gini din România", la care o serie 
de personalități americane ce ne-au 
vizitat țara au prezentat impresii 
despre România,

A conferențiat,'de asemenea, prof. 
dr. Virgil Cândea, secretarul Aso
ciației „România". Au fost eviden
țiate șe'mnificațiile marii noastre 
sărbători naționale, realizările ob
ținute de poporul român în toate 
domeniile, îndeosebi după Congre
sul al IX-leg.

ROMA 30 (Agerpres). — La Bi
blioteca română din Roma a fost 
inaugurată, o expoziție de carte 
contemporană românească.

La loc de. frunte ■ sint prezentate 
volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

■ ăl Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii , Socialiste 
Roinânia, și lucrările științifice ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Ele.na Ceaușescu, apărute în ul
timii ani în limba italiană,

i Cii acest prilej a fost organizat 
un concert de muzică de cameră. 
românească., 

Propuneri ale Uniunii Sovietice privind 
reglementarea situației
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Pre

sa sovietică a publicat ..Propunerile 
Uniunii Sovietice privind reglemen
tarea situației din Orientul Mijlociu" 
în care. între aitele. se arată : Sin
gura cale justă si eficientă pentru 
asigurarea soluționării fundamentale 
a problemei Orientului Mijlociu este 
cea a eforturilor colective, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
cu alte cuvinte, tratativele in cadrul 
unei Conferințe internaționale pri
vind Orientul Mijlociu, sub egida 
Națiunilor Unite. Conferința tre
buie să ducă la semnarea unui 
acord sau a unor acorduri care să 
prevadă : retragerea ; trupelor israe- 
iiene din toate teritoriile arabe ocu
pate începin’d din 1967; înfăptuirea 
drepturilor naționale legitime ale 
poporului arab, al-Palestinei, înclu-

■>
din Orientul Mijlociu
șiv dreptul la crearea propriului 
stat ; instituirea unei stări de pace 
și asigurarea securității si. dezvol
tării independente a tuturor state
lor implicate in conflict. Este nece
sar să fie elaborate si adoptate ga- 

' ranții internaționale de respectare a 
prevederilor unei asemenea regle
mentări. La conferință trebuie să 
participe toate țările arabe care au 
granițe comune cu Israelul, adică 
Siria, Iordania. Egiptul. Libanul, 
precum și Israelul. Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei 'trebuie să 
fie în mod obligatoriu participant cu 
drepturi, egale la conferință. De 
asemenea, la, conferință trebuie -să 
participe U.R.S.S. și S.U.A.. în cali
tate de. copreședinți ai precedentei. ■ 
conferințe privind Orientul Mijlociu.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 30 (Agerpres}. — Prirriul 

ministru al Libanului; Rashid Ka- 
rame,’a declarat că-vizitele întreprin
se-.în Siria și Arabia Saudită au răs
puns \ cerinței’ de., a explica .țărilor 
arabe houâ situație creată pe scena 
libaneză prin rezultatele dobindite 
pină in prezent pe calea normalizării 
situației la 'Beirut. El a. menționat, 
intr-o declarație făcută la întoarcerea 
sa din vizita în Arabia' Saudită,.și ci
tata de agenția siriană... de presă 
SANA,- raportul existent. între secu
ritatea pe plan militar, și securitatea 
economică și socială. Situația ecorio-. 
mică a țării, a spus Rasliid Karame, 
reclamă asigurarea tuturor mijloace
lor pentru, ca fiecare cetățean libanez 
să poată contribui la -reconstrucția 
Libanului. El a adăugat că experți 
saudiți urmează să sosească în Liban 
pentru a examina cu autoritățile li
baneze cerințele pe care le ridică re
construcția și situația economică.

BEIRUT 30 (Agerpres). — La 
Beirut au ; continuat, luni, pentru a 
treia - zi. (---------- ., „
vizînd suprimarea liniei .de demar
cație : între sectoarele de. est și de

’vest, ale capitalei libaneze. După 
cum informează agenția NI.E.N., uni
tăți ale armatei și formațiuni ale 
apărării civile au: luat parte' la ac
țiunile de deminare a traseului și 
de: înlăturare; a rămășițelor barica
delor și altor fortificații ridicate, în 
ultimii ani, de ambele părți, ale. aces
tei principale linii de confruntare 
intre milițiile rivale.

Inițiate simbătă dimineața, aceste 
acțiuni au fost organizate în confor
mitate cu un plan elaborat de gu
vernul de uniune națională al pre
mierului Rashid Karame și consti
tuie o nouă etapă a procesului de 
normalizare a situației din Beirut.

Operațiunile s-au desfășurat pe 
fundalul unei atmosfere de calm, 
instaurată in capitală după .schim
burile de focuri semnalate duminică 
în Beirutul de vest, soldate, cu trei 
morți și 16 răniți. Totodată,., după 
cum informează agențiile de presă, 
incidente izolate intre miliții rivale 
s-au înregistrat, luni, la Tripoli, în 

, . nordul Libanului. Surse locale au
consecutiv,. operațiunile făcut ..cunoscut .că, în cursul schimbu-

■ rilor de focuri, s-au înregistrat 
victime.' ■"'*  . .......  -...... ' ■ -

Consultări în vederea formării
noului guvern israelian

TEL AVIV 30 (Agerpres).- — La o 
săptămină după ’alegerile’ legislative 
desfășurate, in Israel, în urma cărora 
nici una dintre cele două formațiuni 
politice principale — blocul Likud și 

, Partidul Muncii —nu a-obținut ma
joritatea absolută, in această țară 
continuă consultările politice în ve
derea constituirii unui guvern de coa
liție. După cum informează agenția 
Reu.ter, reprezentanții blocului Likud 
și. ai Partidului Muncii au avut; luni, 
negocieri cu lideri ai partidelor mai 
mici, în încercarea, de a constitui vii
torul guvern. După cum menționează 
agențiile U.P.I. și A.P., Partidul Mun- 

. cii — care, are un. avans de trei man
date în parlament față de blocul Li
kud — și-a asigurat sprijinul Parti-

♦
Trupe israeliene au efectuat un 

raid în Universitatea. ,,An-Najah“ din 
Nablus, cel mai mare'institut pales
tinian de învăt'ămint superior de pe 
malul de vest al Iordanului ocupat 
de Israel — informează agenția 
United Press Internațional. Surse

dului Shinui și al Mișcării pentru 
Drepturile Cetățenești, întrunind, în 
total, 50 de locuri. Blocul Likud este 
susținut, la rindul său,-, de partidele 
Tehiya, Morasha și Shas. Limita mi
nimă pentru constituirea guvernului 
este de 61 de locuri iii parlament..

Președintele statului Israel, Châim 
Herzog, va începe marți consultările 
cu liderii principalelor partide, in ve
derea examinării problemelor privind 
formarea unui guvern de unitate na
țională. Această decizie a fost adop
tată in urma întrevederii pe care pre
ședintele statului Israel a. avut-o cu 
primul ministru Yitzak Shamir și cu 
liderul partidului de opoziție, Shimon 
Peres — ■ anunță postul de radio 
Israel, oitat de agenția M.E.N.

★
palestiniene au făcut 
zece persoane au fost

cunoscut că 
..--------- __  arestate în

cursul raidului, care, se înscrie ca o 
nouă acțiune represivă întreprinsă 
de forțele israeliene împotriva 
populației din teritoriile ocupate.

(Agerpres)

RICHARD VON WEIZSACKER
Președintele Republicii Federale Germania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea de a mă adresa Excelenței Voastre pentru a vă exprima, 
în numele guvernului columbian și al meupersonal, mulțumirea mea pentru 
mesajul de solidaritate pe care ați avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu 
ocazia Zilei naționale a țării mele.

Reinnoindu-vă urările .mele de fericire personală. îmi exprim încrederea 
că. relațiile de prietenie dintre țările noastre vor cphtinua să se întărească 
în viitor, in folosul popoarelor noastre și al păcii în lume.

Cu o îmbrățișare frățească,
BELISARIO BETANCOUR CUARTAS

Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelentei Voastre pentru mesajul cordial de felicitări 
și bune urări pe care mi l-ați adresat cu amabilitate mie și poporului Re
publicii Malawi cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a zilei independentei.

Vă transmit aceleași calde sentimente.
H. KAMUZU BANDA

Președintele Republicii Malawi

BRAZZAVILLE 30 (Agerpres). — 
în cadrul lucrărilor celui de-al 
III-lea Congres, al Partidului Congo
lez. al Muncii, care se desfășoară la 
Brazzaville, tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C,C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de 
Partid, reprezentantul partidului 
nostru la congres, a adresat, din 
partea Partidului Comunist .Român, 
a. secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanților, 
tuturor membrilor partidului, între
gului popor congolez, un salut cordial 
de prietenie și expresia sentimente
lor de solidaritate militantă.

El a subliniat faptul că relațiile 
dintre partidele și popoarele noas
tre cunosc o continuă dezvoltare și 
întărire în spiritul solidarității, prie
teniei, stimei și respectului reciproc. 
La. baza acestor relații stau întilni- 
rile și înțelegerile convenite intre 
conducerile partidelor și țărilor 
noastre, care au constituit momente 
însemnate în evoluția prieteniei și 
solidarității româno-congoleze, in 
interesul celor două popoare, al uni
tății tuturor forțelor progresiste si 
revoluționare din lume.

In continuare, reprezentantul P.C.R, 
s-a referit- la realizările poporului 
nostru in construirea socialismului în 
cei .40 de.ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. Au 
fost prezentate apoi unele preocu
pări ale partidului și statului nos
tru pe plan intern și extern.

In condițiile încordării deosebit de 
grave la. care s-â ajuns in prezent 
pe plan internațional, a subliniat 
vorbitorul. România consideră că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor, salvarea 
omenirii de la o catastrofă nucleară.

Poporul român este deosebit de 
îngrijorat de situația gravă creată 
in Europa în urma trecerii de către 

■ S.U.A. la amplasarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în unele țări veșt-europene și. ca 
urmare, a trecerii de către Uniunea

Sovietică Ia realizarea contramăsu- 
rilor nucleare anunțate, ceea ce spo
rește pericolul izbucnirii unui război 
nuclear. De aceea, considerăm că 
trebuie să se facă totul pentru opri
rea amplasării rachetelor americane 
în Europa, și implicit a contramă- 
surilor de către Uniunea Sovietică, 
reluarea tratativelor de la Geneva 
dintre Uniunea Sovietică si S.U.A.

Reprezentantul P.C.R. a arătat că 
România este preocupată de agra
varea unor conflicte în diferite zone 
ale lumii și se pronunță cu hotărîre 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state numai pe 
calea tratativelor.

Țara noastră sprijină ferm efortu
rile popoarelor africane pentru li
chidarea totală a politicii imperia
liste, colonialiste si neocolonialiste, 
pentru „consolidarea independenței 
naționale, pentru asigurarea pro
gresului lor economic și social. 
România este de părere că țările în 
curs de dezvoltare trebuie să-și în
tărească solidaritatea si colaborarea, 
.să acționeze . mai unite pentru a-și 
stabili o strategie comună în nego
cierile cu țările dezvoltate, în vede
rea rezolvării problemelor grave ale 
subdezvoltării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. y

La soluționarea problemelor ma
jore și complexe ale epocii noastre 
trebuie să participe. în condiții de 
egalitate, toate, statele, fără, deose
bire de mărime sau de orînduire so
cială si. îndeosebi, țările mici și 
mijlocii, țările în curs de dezvoltare ' 
și nealiniate, care sînt nemijlocit in
teresate intr-o politică independentă 
de colaborare și pace.

In încheiere, vorbitorul a reafir
mat dorința de a se dezvolta și în 
viitor relațiile de prietenie si colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Congolez al Muncii, 
dintre România si Congo, dintre po
poarele noastre si a urat succes dr 
plin în desfășurarea lucrărilor coi 
greșului și în aplicarea hotărîrilor 
ce vor fi adoptate. în activitatea vii
toare a partidului.

ii Partidului 
Uniunea pentru Progres Național din Burundi

In funcția de președinte al partidului a fost reales Jean Baptiste 
Bagaza

BUJUMBURA (Agerpres). — S-au 
încheiat lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Partidului Uniunea pen
tru Progres Național din Burundi — 
Uprona.

Congresul a aprobat raportul-'pro- 
ggam de activitate al partidului, a 
adoptat rezoluții in domeniile poli
tic, economic și social, a adus unele 
modificări la statut și a ales pe pre
ședintele partidului și Comitetul 
Central,

In funcția de președinte al parti
dului a fost reales Jean Baptiste

Bagaza, președintele Republicii Bu
rundi.

Din - partea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. tova-, 
rășul Ion Cîrcei, membru al C.C. al’ 
P.C.R., vicepreședinte al Colegiului 
Central de Partid, reprezentantul 
P.C.R. la congres, a transmis calde 
felicitări pentru realegerea în func
ția de președinte al partidului, 
urări de noi realizări în activitatea 
viitoare a partidului.

tȘJ.... ,,
....... ' -■ ■ ,■
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LA BEIJING S-AU DESFĂȘURAT LUCRĂRILE UNUI SIMPOZION CON
SACRAT PRINCIPIILOR COEXISTENȚEI PAȘNICE, la care au participat 
numeroase cadre didactice universitare, cercetători și specialiști in drep
tul internațional — transmite agenția China Nouă. In studiul prezentat cu 
acest prilej, Huan Xiang, președintele Societății chineze de drept inter
național - sub auspiciile căreia s-au desfășurat lucrările simpozionului - 
a apreciat că respectarea integrității și suveranității teritoriale, neagre
siunii, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc, 
coexistenței pașnice reprezintă nu numai linii directoare în relațiile din
tre state, ci și principiile de bază 
țările iumii.

pentru raporturile economice dintre

GREVA MINERILOR BRITA
NICI. în’Marea Britanie se inten
sifică represaliile împotriva mine
rilor egre au intrat, luni, în cea de-a 
21-a săptămînă de la declanșarea 
grevei în sprijinul revendicărilor lor 
privind apărarea locurilor de mun
că, relatează agențiile internaționa
le de presă. Pe lingă intervențiile 
masive ale politiei, soldate în spe- . 
cial in ultimele două săptămîni cu 
mii de . arestări, luni, un judecător 
a amendat sindicatul minerilor cu 
50 000 de lire sterline, cu preciza
rea că dacă amenda nu va fi plăti
tă pipă miercuri, toate bunurile 
sindicatului vor fi confiscate.

ÎNTR-UN COMUNICAT dat pu
blicității la Luanda si reluat de 
agenția angoleză de presă Angop. 
de Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) se arată 
că regimul sud-african a făcut să' 
eșueze negocierile bilaterale care 
au avut loc miercuri în Capul

Verde — transmite agenția France 
Presse. Comunicatul relevă că auto
ritățile de la Pretoria au respins 
propunerile S.W.A.P.O. de a se cere 

. secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, să acțio
neze „pentru aplicarea planului de 
pace al O.N.U. în vederea accesu
lui la independentă al Namibiei".

CANDIDATURA. Șeful statului 
liberian, Samuel Doe. a anuntat că 
va candida la președinție în cadrul 
alegerilor prevăzute să se desfă»- 
soare în octombrie anul viitor — 
informează din Monrovia agențiile 
internaționale de presă.

I

Li

DEFICITUL BUGETULUI DE 
STAT AL JAPONIEI. In anul fi
nanciar 1984—1985, care începe la 1 
aprilie 1984. deficitul bugetului de 
stat al Japoniei va fi de 3 780 mi
liarde yeni — se arată intr-un ra
port al Ministerului de Finanțe, 
dat publicității la Tokio.
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