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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a întîlnit cu tovarășul li Xiannian,
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Ceuușescu, împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, a inaugurat ieri în Capitală

„DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"
impresionantă «ib 3
srsiora a poporului noii
a ampl^or transformări revoluționare din anii socialismului, îndeosebi
in perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului

tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, președintele Republicii
Populare Chineze, care, in fruntea
unei delegații de partid și de stat,
participă la festivitățile prilejuite
de cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio

nală. antifascistă și antiimncrialistă
și face, in continuare, o vizită de
stat in țara noastră.
Președintele Republicii Populare
Chineze a transmis tovarășului
(Continuare în pag. a Vl-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit
cu tovarășul Samora Moises Machel,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
inaugurat, luni, 20 august, Expo
ziția „Dezvoltarea economică și
socială a României", cea mai
amplă manifestare expozițională
organizată in țara noastră. Ex
poziția se inscrie in suita marilor
manifestări consacrate celei de-a
40-a aniversări a revoluției de
___ .eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă,
care a marcat o etapă nouă in
istoria patriei, a deschis calea
împlinirii idealurilor și năzuințe
lor de dreptate și libertate, de
prosperitate și progres ale po
porului român, a cuceririi depli
ne a independenței și suverani
tății
naționale,
a
afirmării
României ca națiune liberă și
demnă în rindul statelor lumii.

Inaugurarea expoziției a avut loc
în atmosfera de intensă sărbătoare,
de profundă bucurie și satisfacție, de
avint creator în muncă și fermă an
gajare revoluționară în care toți
cetățenii României omagiază mărețul
act de la 23 August 1944, cinstesc vic
toriile obținute în ultimele patru
decenii în edificarea noii orindiriri;
îndeosebi în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea, de cînd in frun
tea partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit și prețuit fiu al națiunii, revo
luționar și patriot înflăcărat, pe care
istoria l-a hărăzit să conducă cu
strălucire, în anii luminoși ai con
strucției societății socialiste multi
lateral dezvoltate, destinele țării, ale
poporului nostru.
Mii de bucureșteni, aflați în Piața
Scînteii, animați de cele mai alese
simțărninte, au salutat cu căldura
inimii pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pe tovarășa Elena Ceaușescu, au ex
primat vibrant sentimentele de ne
țărmurită dragoste, de înaltă prețui
re și caldă recunoștință pe care toți
fiii țării, fără deosebire de naționa
litate, le poartă secretarului general
al partidului pentru tot ceea ce a
făcut și face spre gloria și prosperi
tatea patriei, pentru ca România so
cialistă să fie tot mai înfloritoare,
să ocupe un loc demn în rindurile
națiunilor lumii,. Ei purtau portretul

Luni după-amiază, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, - secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit cu tovarășul Li Xia
nnian, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al Comi

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a intilnit, luni,
20 , august, cu tovarășul Samora
Moises Machel, președintele Partidu

tovarășului Nicolae Ceaușescu, al to
varășei Elena Ceaușescu. steaguri ro
șii ale partidului nostru comunist și
tricolorul scump'al României socia
liste. 'Cei veniti, in intîmpinare au
scandat
cu
multă
Însuflețire

..Ceaușescu — P.C.R. !“. ..Ceaușescu
si poporul
'..Stima noastră si mîndria. Ceaușescu — România 1“ — cu
vinte cu valoare de simbol, adine
întipărite în cugetele si simțirea tu
turor cetățenilor patriei, exprimind

unitatea strînsă, indisolubilă a națiu
nii- noastre în jurul partidului, al
secretarului său general, unitate ce
reprezintă forța motrice a ridicării
(Continuare în pag. a II-a)

lui „FRELIMO", președintele Repu
blicii Populare Mozambic, care con
duce delegația de partid și de stat
mozambicanâ la festivitățile prile
juite de sărbătoarea națională de la
23 August.

Exprimînd bucuria .de a se reintilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășul Samora Moises Machel a
transmis șefului statului român calde
(Continuare în pag. a Vl-a)

INTERVIUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU
acordat cotidianului elvețian „Basler Zeitung"
După
Republicii
directorul
următorul

cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele
Socialiste România, a primit, la 15 august, pe Hans Peter Platz,
redacției ziarului „Basler Zeitung" din Elveția, căruia i-a acordat
interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, la 23 August România
sărbătorește cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă. Cu ce reali
zări se prezintă țara dumnea
voastră la această sărbătoare 2
RĂSPUNS : Republica Socialistă
România sărbătorește 40 de ani de
la revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944 cu rea
lizări deosebite, in toate domeniile
de activitate.
Producția industrială a României
este in acest an de peste 100 de ori
mai mare decit în 1945, produsul
social — de 28 de ori, iar venitul
național — de 32 de ori mai mare.
Și în agricultură — care este cooperativizată sau cuprinsă în sectorul
de stat — am realizat succese impor
tante, obținînd o creștere a produc
ției de 7 ori mai mare față de cea
din anul 1945.
Pe această bază am putut asigura
dezvoltarea tuturor sectoarelor economico-sociale
și
transformarea
României dintr-o țară agrară, cu o
industrie și o agricultură slab dez
voltate, într-o țară industrial-agrară,
cu o industrie modernă și o agricul
tură în plină dezvoltare.
Am făcut eforturi însemnate, alo-

cînd, numai în ultimii 20 de ani,
peste 33 la sută din venitul național
în scopul dezvoltării economico-sociale. Dar, fără aceste eforturi, nu
am fi obținut rezultatele de care am
vorbit.
în același timp, am alocat mijloace
le necesare ridicării continue a ni
velului de trai, material și spiritual,
al poporului, realizînd un volum im
portant de. construcții social-culturale — intre care aș menționa. în
deosebi, construcțiile de locuințe,
care au permis ca peste 80 la sută
din populația țării să se mute, în
această perioadă, în locuințe noi.
Putem deci spune că întîmpinăm
această mare aniversare cu rezultate
care demonstrează atît forța și ca
pacitatea creatoare a poporului
român, cît și faptul că, numai în
condițiile
socialismului,
poporul
român, stăpîn pe destinele sale, a
putut să realizeze, într-o perioadă
scurtă, aceste mari transformări,
care înseamnă mai multe etape isto
rice de dezvoltare — de Ia societa
tea burghezo-moșierească, cu puter
nice rămășițe feudale, la societatea
socialistă multilateral dezvoltată de
astăzi.
ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in 1965 ați devenit secre
tar general al Partidului Comu
nist Român și, prin aceasta, ați

influențat in mod esențial evo
luția țârii dumneavoastră in
ultimii 19 ani. Alături de țelu
rile deja atinse, ce obiective
rămân in continuare in atenție 2
Ce probleme mai sint de rezol
vat 2

RĂSPUNS : Realizările pe care
le-am obținut in anii construcției so
cialiste și, in mod deosebit, în ultimii
20 de ani au creat o bază puternică
— materială, tehnică și științifică —
pentru dezvoltarea în continuare a
României și realizarea obiectivelor
Programului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și crearea condițiilor de a
trece spre realizarea fazei superioa
re, a comunismului. Am realizat
mult, dar mai avem încă un drum
important de parcurs.
Sîntem preocupați, în primul rind,
de dezvoltarea mai puternică a bazei
energetice și de materii prime, prin
folosirea resurselor interne. Dorim,
de asemenea, să ne înscriem activ în
rei’alizarea noii revoluții tehnice, pe
baza electronizării, cibernetizării și
robotizării industriei noastre, pentru
ca aceasta să se situeze la nivelul
celor mai dezvoltate industrii șl să
poată fi competitivă atît din punct
de vedere al calității, al nivelului
tehnic al produselor, cît și din punct
de vedere al eficienței economice.
Avem un vast program de irigații
și ameliorare a solului care va asi
gura ca circa 60 la sută din suprafața
arabilă a țării să fie irigată, creind
(Continuare în pag. a Vil-a)
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Inaugurarea Expoziției „Dezvoltarea
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României pe trepte tot mai înalte de
progres și civilizație socialistă. S-a
scandat cu înflăcărare „Ceaușescu
reales, la al XIII-lea Congres".
Din mulțimea care ovaționa în
delung pentru partid, pentru secre
tarul său general, s-au desprins
grupuri de tineri și tinere care au
oferit, cu afecțiune, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Formații artistice au sporit, prin
cintec și dans, caracterul sărbătoresc
al inaugurării expoziției. Sportivi
formau cu trupurile lor piramide vii,
purtînd cu dragoste și mîndrie por
tretul conducătorului partidului și
statului, încadrat de steaguri roșii și
tricolore.
Tovarășul Nicojae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestărilor entuzias
te ale locuitorilor Capitalei.
Esplanada Complexului expozițional este străjuită de un monumental
arc de triumf — simbol al marilor
noastre izbinzi dobindite in cele
patru decenii de viață liberă — pe
care strălucesc, în reflexe aurii, ste
ma țării și datele jubiliare 1944—1984.
...Ora 9,30. Are loc ceremonia ofi
cială a inaugurării expoziției.

împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la festivitate participă to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc,
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin, Ion
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina
Găinușe, . Manea Măneșcu,
Paul
Niculescu,
Constantin
Olteanu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ion
Pățan,
Dumitru
Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,
Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea, Miu
Dobrescu, Marin Enache, Petru
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan,
Suzana Gâdeu, Ana Murcșan, Elena
Nae, Ion Radu, Ion Stoian, loan
Totu, Ion Ursu, Richard Winter,
Silviu Curticeanu, Constantin Radu,
Gheorghe Stoica, Nicu Ceaușescu.
Prim-sccretar al C.C. al U.T.C., loan
Avram, Ion M. Nicolae și Gheorghe
Petresou, viceprim-miniștri ai gu
vernului.

murilor de înaltă tehnicitate. în această perioadă, agricultura și-a du
blat producția, devenind o ramură
modernă a economiei, de înaltă efidență.
Dinamismul creșterii economice din
perioada de după Congresul al IXlea a asigurat condițiile necesare
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai și a calității vieții între
gului popor. Retribuția medie netă a
personalului muncitor a ajuns la
2 925 lei, de 3 ori mai mare decît în
1965. S-au dat in folosință peste 3
milioane de noi locuințe, s-a dezvol
tat continuu baza materială din do
meniile Învățămîntului, ocrotirii să
nătății, artei și culturii.
Expoziția evidențiază în modul cel
mai elocvent grandioasele realizări
obținute în anii socialismului, si in
mod deosebit în ultimele două dece
nii. de stiinta și tehnica românească
• prin .înfăptuirea consecventă a pro
gramelor elaborate sub conducerea
directă a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, eminent
orn de știință și om politic de înalt
prestigiu internațional, sub a cărei.
ipdrumare se desfășoară întreaga ac
tivitate de cercetare științifică, dez
voltare. tehnologică și de introducere
a progresului tehnic din tara noastră.
Expoziția reflectă participarea ac
tivă a României la schimburile in
ternaționale. volumul comerțului ex
terior fiind în prezent mai mare de
peste 8 ori față de 1965, ceea ce ilus
trează potențialul economic crescut
al patriei noastre socialiste, politica
sa de colaborare, de înțelegere și
pace.
Doresc să remarc în mod deosebit
rolul hotărîtor pe care 11 are tova
rășul Nicolae Ceaușescu în elabora
rea și înfăptuirea politicii externe a
României. în promovarea cu consec
vență a unei noi ordini economice in
viața internațională, a principiilor
noi de relații in raporturile dintre
state.
în spiritul acestei politici s-au ex
tins legăturile economice și tehnico. științifice cu toate țările socialiste.
România a participat activ la dezvol
tarea relațiilor economice cu țările
membre ale Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc, adueîndu-și con
tribuția . la perfecționarea activității
acestui organism. S-a amplificat coo
perarea in producție și in alte do
menii cu țările in curs de dezvolta
re. Au continuat, totodată, să se lăr
gească legăturile economice și tehnico-științifice cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială. Măr
turie a politicii consecvente de co
laborare internațională promovate de
România, de președintele Nicolae
Ceaușescu, proeminentă personalita
te a vieții politice internaționale, o
constituie legăturile externe care s-au
extins continuu, ajungînd în prezent
să avem raporturi de colaborare eco
nomică cu peste 150 de țări.
în toți acești ani, dînd o nouă stră
lucire bogatelor sale tradiții de luptă
revoluționară, de slujire neabătută a
cauzei poporului, partidul nostru co
munist, cu exemplară statornicie, a
gindit și elaborat, împreună cu po
porul, cutezătoare programe de dez
voltare a țării, a unit energiile na
țiunii, orientindu-le spre edificarea
unei economii puternice; armonios
dezvoltate, ca temelie solidă a propă
șirii continue a patriei. Sîntem mar
torii unei vșste și susținute perfec
ționări a raporturilor sociale, a
pirghiilor de conducere profund de
mocratică a societății sub semnul asi
gurării accesului larg al cetățenilor
patriei la dezbaterea, elaborarea și
înfăptuirea programului de dezvolta
re economico-socială a tării. An de
an s-a consolidat coeziunea societă
ții noastre socialiste, s-a cimentat
frăția oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate. Acest mare ade
văr explică realitatea definitorie pen
tru societatea noastră de azi — uni
tatea strînsă a poporului în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
crederea deplină cu care întreaga na
țiune acționează pentru înfăptuirea
in cit mai bune condiții a mobiliza
toarelor obiective stabilite de condu
cătorul partidului și statului.
Rezultatele obținute în perioada
marcată atit de strălucit de activita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
personalitate de Înalt prestigiu și au
toritate a vieții politice contempora
ne, care slujește cu devotament
nețărmurit, cu clarviziune și eroism
interesele supreme ale poporului nos
tru, și-au pus în mod hotăritor am
prenta asupra evoluției societății ro
mânești în cei 40 de ani.
în aceste patru decenii, venitul na
tional a crescut de 32 ori, produsul
social de 28 ori, au fost create peste
6 milioane noi locuri de muncă, fon
durile fixe din economie au sporit de
16 ori, producția industrială de 103
ori, iar producția agricolă de peste
7 ori.
Dind expresie voinței poporului
nostru, a întregii- națiuni, afirmăm și

Iau parte, de asemenea, membri aii
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de masăL
și obștești,
Sint de față șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic, precum și
trimiși speciali ți corespondenți ai
presei străine.
Răsună solemn acordurile Imnu
lui de Stat al Republicii Socialiste
România.
Cuvintul de deschidere a expozi{iei este rostit de tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, care a spus :
Mult stimate șl Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președintele Republioii Socialiste România, secretar
general ai Partidului Comunist
Român,
stimatM
tovarășă
Elena
Mult
...........................................
,k, .
Ceaușescu,
Stimați șefi al misiunilor diploma
tice,
.ș ța
Dragi tovarăși.

Este pentru noi o deosebită onoare
participarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
; Socialiste România, secretarul gene' ral al Partidului Comunist Roman,
împreună cu tovarășa Etepa
Ceaușescu la deschiderea Expoziției
„Dezvoltarea economică si sociala a
României1*.
.
..
Vă rog să-ml Îngăduiți, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. ca. din Împuternicirea Co
mitetului Central alp^
ului
*
Co
munist Român, Consiliului de Stat șl
guvernului, să vă adresez din inima
cele mai calde mulțumiri pentru
cinstea pe care ne-o faceți prin pre
zența dumneavoastră la deschiderea
expoziției.
Cu alese sentimente de sumă, ne
exprimăm marea bucurie pentru
participarea tovarășei Elena Ceaușescu
la această importantă manifestare
Închinată marelui jubileu național.
Salutăm cu multă căldură pe cei
lalți tovarăși din conducerea de
partid și de stat.
. .
Adresăm un salut cordial membri
lor corpului diplomatic, care au răs
puns invitației noastre de a fi prezenți la inaugurarea expoziției.
Expoziția, pe care astăzi o inaugu
răm Ase înscrie in marile manifes
tări‘consacrate sărbătoririi celei de-a
40-a aniversări a victoriei revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă. care
a deschis calea înfăptuirii idealurilor
și năzuințelor de dreptate, de libertate și progres ale poporului roman,
cuceririi depline a independenței și
suveranității naționale, a făuririi unei
societăți noi pe pămintul scump al
patriei noastre.
Expoziția ilustrează puternic ma
rile realizări obținute de poporul
nostru în construcția economică și
socială, demonstrează justețea și ca
racterul profund științific al politicii
Partidului Comunist Român, care aplică intr-un spirit creator principi
ile generale ale socialismului în con
dițiile specifice României. Toate
succesele obținute sint rezultatul
muncii eroice, pline de _ abnegație a
clasei muncitoare, a țărănimii și in
telectualității, a tuturor celor ce
muncesț din patria noastră, care,
stTins. uniți în jurul partidului, în
frunte ou tovarășul Nicolae Ceaușescu,
muncesc cu avînt pentru înflorirea
României socialiste.
în mod deosebit, în cadrul expozi
ției se distinge perioada deschisă de
Congresul al IX-lea al partidului,
care a inaugurat in România timpul
de mărețe împliniri, epoca pe care
cu mtndrie patriotică, demnitate și
recunoștință o numim „Epoca
Ceaușescu" — cea mai rodnică, cea
mai luminoasă din întreaga istorie
milenară a poporului român.
Această epocă reprezintă anii celor
mai ample progrese în dezvoltarea
forțelor de producție, anii în care cu
exemplară consecvență s-a înfăptuit
o largă deschidere spre nou._ spre in
dustrializarea puternică a țării, dez
voltarea și modernizarea agriculturii,
promovarea susținută a unei politici
de dezvoltare armonioasă a tuturor
zonelor tării, de ridicare a potenția
lului productiv al fiecărui județ,1 o
înflorire fără precedent a științei,
învățămîntului și a culturii.
în perioada de după 1965, econo
mia românească a cunoscut ritmuri
deosebit de înalte de dezvoltare. Ve
nitul național a crescut in medie
anuală de 8,4 la sută, devansind rit
mul de 7,6 la sută al produsului so
cial, ceea ce demonstrează elocvent
îmbunătățirea laturilor calitative ale
activității economice. Industria, ra
mură conducătoare a economiei, s-a
dezvoltat într-un ritm mediu anual
de circa 10 la sută. A fost amplifi
cată dezvoltarea ramurilor și subra-

•
cu acest prilej convingerea nestrămu
tată că realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in suprema funcție de
secretar general al Partidului Comu
nist Român constituie garanția și
chezășia sigură că istoricele hotăriri
care vor fi adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului vor fi înfăp
tuite neabătut, că poporul nostru,
strins unit in jurul partidului, al se
cretarului său general, va realiza cu
succes programele de dezvoltare economico-socială a țării, asigurind
înaintarea continuă a României spre
țelurile luminoase ale socialismului și
comunismului.

Capitala și cele 40 de județe ale el,
care au cunoscut în anii construcției
socialiste profunde transformări ne
toate planurile.
Imaginile dominante ale acestei
cronici — ce prefațează în mod stră
lucit expoziția — sint cele atit de
familiare, de scumpe nouă, tuturor,
ce infățișează vizitele de lucru și pre
zenta tovarășului Nicolae Ceaușescu
în intreprinderi, unități agricole, pe
șantiere, în institute de învățămînt și
cercetare, pretutindeni acolo unde se
realizează în fapt politica partidului,
dialogul nemijlocit și rodnic pe care
îl întreține permanent cu cele mai
largi categorii de oameni ai muncii.
Mult stimate și Iubita tovarășe
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
Nicolae Ceaușescu,
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
Profund onorați de prezenta dum
varăși din conducerea partidului si
neavoastră, cel mai iubit fiu al po- , statului, precum și invitații prezenți
porului nostru, a mult stimatei to
la inaugurare vizitează expoziția.
varășe Elena Ceaușescu, la această
Deschisă in anul 40 al libertății
festivitate cu adinei semnificații și
noastre, expoziția relevă, cu ajutorul
largă rezonanță în inimile și conștiin
imaginilor, datelor și exponatelor
ța noastră, a tuturor, a întregii na
profundele transformări revoluționa
țiuni, vă adresăm cu deosebit res
re petrecute în România, care au de
pect rugămintea de a inaugura Ex
terminat’ sclțimbarea din temelii a
poziția jubiliară „Dezvoltarea ecosocietății românești și au asigurat
, nomică și socială a României".
victoria socialismului pe pămintul pa
In aplauzele celor prezenți, secre
triei. Eii conturează imaginea - lumi
tarul general al partidului, președin
noasă *a. României de astăzi; căreiîntele Republicii, tovarășul Nicolae
tr-o perioadă istorică scurtă, s-a •
Ceaușescu, taie panglica inaugurală.
transformat dintr-o țară agrară, slab
dezvoltată, într-un stat industrialDe aici, de la impunătorul arc, pe
agrar, cu o industrie viguroasă, mo
sub care se intră în complexul expozițional, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
dernă, cu o agricultură socialistă in
plin progres, cu un nivel de viață ma
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți
tovarăși din conducerea partidului și
terială și spirituală in continuă creș
tere.
statului străbat pe jos aleea centrală.
Este o realitate profundă confir
Frumoasa esplanadă este străjuită de
mată necontenit de viață — și rele
mari panouri cu fotografii-document,
vată cu pregnanță de expoziție —
ce alcătuiesc o edificatoare secven
ță a Expoziției jubiliare.
că momentul înscrierii ferme a
României pe calea . progresului l-a
Aceste impresionante fotomontaje
constituit Congresul al IX-lea al
reprezintă, în fapt, o revelatoare cro
partidului, care a inaugurat cea mai
nică a celor mai de seamă înfăptuiri
bogată etapă în înfăptuiri din întrea
obținute, sub conducerea gloriosului
ga noastră istorie, a adus un spirit
nostru partid, de clasa muncitoare, de
înnoitor în toate domeniile construc
țărănime, de intelectualitate, de în
ției socialiste, determinînd adinei
tregul popor, în cele patru decenii de
prefaceri revoluționare în societatea
viață liberă și muncă rodnică, cu deo
românească. Această etapă, înscrisă
sebire după Congresul al IX-lea al
cu litere de aur în istoria patriei,
P.C.R. Sint ilustrate, sugestiv, reali
poartă pecetea gîndirii și acțiunii cu
zările fără precedent înregistrate în
tezătoare a tovarășului Nicolae
dezvoltarea economică și socială a ță
Ceaușescu, care a avut și are un rol
rii, in creșterea și modernizarea for
esențial, determinant. în elaborarea
țelor de producție, pe baza celor mai
și înfăptuirea politicii interne și ex
înaintate cuceriri ale științei și teh
terne a partidului și statului nostru,
nicii, in înflorirea artei și culturii, în
în dinamizarea întregii opere de con
ridicarea necontenită a nivelului de
strucție a noii societăți în România,
trai material și spiritual- al celor ce
în stabilirea și aplicarea celor mai
muncesc. Printre ctitoriile remarca
corespunzătoare soluții pentru acce
bile ale acestor ani, prezentate aici,
lerarea progresului țării, pentru, ridi
la loc de frunte se înscrie Canalul
carea calității vieții întregului popor.
Dunăre — Marca Neagră, cel mai im
Expoziția reliefează, cu forța celei
punător obiectiv din istoria țării, alte
mai vii realități, marea putere de
mărețe împliniri ce conturează chipul
nou și înfloritor al patriei, ilustrat
creație a poporului nostru, care, li
de o hartă, în relief, a României, cu
ber si stăpîn pe soarta sa. tnrăptu-

iește, printr-un impresionant efort
constructiv, politica partidului, înălțind edificiul luminos al României
socialiste și asigurind înaintarea ei
spre comunism.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului sint invitați, la intrarea în
pavilionul central, să viziteze sectorul
care prezintă indicatorii sintetici ai
dezvoltării economice și sociale pa
ansamblul țării și în profil teritorial.
Această secțiune este prefațată de
cuvintele secretarului general al
partidului : „La cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională. ■ antifascistă și
antiimperialistă. poporul român se
prezintă cu victorii istorice în toate
domeniile de activitate".
Grafice și cifre atestă că desfășu
rarea largă a procesului de indus
trializare a tării, de modernizare a
forțelor de producție, pe temeiul
unui intens proces de acumulare,
a asigurat crearea, intr-un timp
relativ scurt, a unei puternice baze
tehnico-materiale. capabilă să susți
nă înaintarea României pe calea
progresului și prosperității, ridicarea
.continuă a nivelului de trai al între
gului popor. Comparativ cu anul
1945. volumul investițiilor era de 25
de ori mai mare în 1965 și este de
108 ori mai mare în acest an. ceea
ce a determinat creșterea ranidă a
fondurilor ‘ fixe din economie. Din
cele 2 614 miliarde lei fonduri fixe
existente în prezent peste 90 la suită
au fost puse în funcțiune după anul
1965. Dacă în perioada 1945—1964 au
intrat in producție doar 1 371 capa
cități. în intervalul 1965—1984 nu
mărul acestora a atins 8 541, ceea ce
înseamnă că. în medie, in fiecare zi
din această perioadă a fost pusă in
funcțiune cite o capacitate produc
tivă importantă.
Creșterea gradului de echipare a
economiei a sporit vertiginos numă
rul personalului muncitor — de la 1,3
milioane in 1945 la 4,3 milioane in
1965 și la circa 7,6 milioane in
acest an. Totodată, a crescut mult și
numărul cadrelor cu studii superioa
re : de la 70 000 (n 1945 la 230 000 in
1965 și apoi la 610 800 în acest an.
Gradul înalt de tehnicitate al
obiectivelor create în industrie — ra
mură hotăritoare pentru progresul
intregii economii — a asigurat, con
comitent cu creșterea volumului și
îmbunătățirea sensibilă a structurii
forței de muncă, o sporire rapidă a
productivității muncii — de 5,4 ori
în anul 1965 și de 16 ori în 1984 com
parativ cu 1945.
O caracteristică definitorie a pro
cesului de industrializare de după
Congresul al IX-lea a constituit-o
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dezvoltarea prioritară In ritmuri
ca poporului român pe calea edifi
înalte a ramurilor și subramurilori
cării noii orînduiri. Partidul Comu
de virf ale industriei.
nist Român a demonstrat și deDezvoltarea rapidă a industriei a
monstrează prin întreaga sa activitadeterminat profunde transformăriil . te
că slujește fără preget interesele
înnoitoare in agricultură. în toatei
vitale
ale națiunii, că pentru el nu
celelalte ramuri si subrarpuri ale:
a
fost
și nu există teluri mai înalte
economiei.
decit acelea de a asigura dezvolta
Date sintetice, eu mare forță de
rea continuă a patriei, bunăstarea și
sugestie —• existente in expoziție —■’
fericirea celor ce muncesc.
stau mărturie că dezvoltarea accele
Acest adevăr, adine intrat în con
rată a forțelor de producție, conco
știința națiunii noastre, apare turnat
mitent cu afirmarea tot mai puterni
in litere cu irizări aurii : Partidul
că — după Congresul al IX-lea — a
Comunist Român — centrul vital
reproducției lărgite de tip intensiv,
al societății noastre socialiste. O
a determinat o creștere tot mai rapi
idee-simbol — înscrisă pe frontispi
dă a produsului social și venitului
ciul secțiunii ce oglindește funcțio
național — bază trainică a ridicării
narea sistemului politic in tara
nivelului de trai al întregului popor.
noastră
— care are imensa forță să
Faptul că în anii 1966—1984 venitul
exprime, aidoma unei axiome, rea
național a sporit mai rapid decît pro
litatea esențială, fundamentală că
dusul social atestă elocvent ridicarea
în România socialistă partidul nos
gradului de eficiență a economiei
tru îndeplinește rolul de element
noastre, legarea tot mai puternică a
decisiv al vieții social-politice. ..re
întregului proces de industrializare
prezintă nucleul în jurul căruia
de exigențele inalte pe care le ridi
gravitează
întreagă societate și de la
că valorificarea resurselor țării.
care radiază energia si lumina ce
Dezvoltarea in ritm înalt a econo
pun in mișcare si asigură functio
miei naționale. îmbunătățirea con
narea întregului angrenai al orîn- «
tinuă a structurii producției mate
duirii socialiste1*.
riale au asigurat creșterea participă
■ Pe mm panoul o cifră iese pregnant
rii. României la diviziunea interna
în evidență : 3 418 6U0. Acesta este
țională a muncii, la schimbul monr
numărul’ celor care alcătuiesc azi 1
dial de valori. Azi. volumul total al
partidul nostru comunist ; ei sint
comerțului nostru exterior este mai
oamenii cei mai buni ai tării,
mare de 39 de ori decit in 1950. in
cei mai bravi, mai curajoși si
vreme ce exportul a sporit, în acest
plini de inițiativă. Sugestive sint
Interval, de 50 de ori.
datele care atestă că peste 75 la
Se desprinde în mod evident con
sută dintre membrii partidului 1st
cluzia că, în această perioadă de
desfășoară activitatea in sfera pro
mare tensiune în viața internaționa
ducției de bunuri materiale. Astfel,
conducerea
de către partid dobinlă. cfnd lumea întreagă se confrun
dește un caracter concret, are su
tă cu o puternică criză economică.
portul eficienței nemijlocit afirmata
România socialistă oferă. Ia a 40-a
în cimpul producției materiale.
aniversare a eliberării sale, imaginea
Sugestive imagini, scheme și dia
unei economii sănătoase. în plin
grame înfățișează vasta creație
proces de dezvoltare si modernizare.
politică
realizată de partidul nostru,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
de secretarul său general, tovarășul
varășa Elena Ceaușescu au vizitat
Nicolae Ceaușescu, in perioada de
apoi secțiunea în care este înfățișa
după Congresul al IX-lea — activi
tă dezvoltarea social-economică a
tate materializată prin făurirea unui
județelor tării.
cadru nou, original de organizare și
Expoziția pune in evidentă una
conducere
a societății de către
dintre cele mai mari cuceriri ale so
popor, în care se manifestă într-o
cialismului pe pămintul României,
puternică armonie Partidul Comunist
dezvoltarea armonioasă, echilibrată
Român, ca forță politică conducă
și eficientă a forțelor de produc
toare a societății, statul socialist, ca
ție pe tot cuprinsul patriei, care a
reprezentant suprem ai puterii, or
ridicat Ia viață nouă, înfloritoare,
ganizațiile de masă și obștești, orga
toate județele, a creat o bază eco
nismele autoconducerii muncito
nomică trainică pentru egalitatea
rești, alte forme de participare di
reală a cetățenilor tării, fără deose
rectă a oamenilor muncii, a tuturor
bire de naționalitate, «asigurind ca
cetățenilor, fără deosebire de națio
toți oamenii muncii să se bucure de
nalitate, la activitatea de conducere
binefacerile civilizației socialiste.
și control social.
,
Municipiul București și cele 40 de
In cadrul acestui sistem cuprin
județe prezintă la ora marelui bilanț
zător al democrației noastre socia
imagini semnificative din timpul inliste, unic în felul său — plastic re
tilnirilor cu secretarul general al
prezentat în expoziție — Frontul
partidului nostru, tovarășul Nicolae
Democrației și Unității Socialiste
Ceaușescu. în cadrul unor mari adeține un loc de cea mai mare în
dunări populare și vizite de lucru,
semnătate, afirmîndu-se tot mai
momente cu profunde implicații in
mult ca o formă superioară de
viata tuturor localităților patriei,
unire și coordonare a eforturilor in
precum și fotografii ale 3celor mai
tregii națiuni, de manifestare a vo
importante obiective economice și
inței și hotăririi poporului român de
social-culturale. Metroul bucureștean.
a realiza programul construcției so
Canalul Dunăre — Marea Neagră.
cialiste și comuniste, de a-și făuri
Transfăgărășanul, uzinele „Oltcit",
în mod conștient viitorul luminos, u
liber și demn.
hidrocentrala „Porțile de Fier", com
binatele siderurgice de la Galați și
O expresie dintre cele mai înalte
Călărași, platformele petrochimice de
ale afirmării democrației noastre
la Pitești si Midia-Năvodari. uzinele
socialiste in anii de după Congresul
de tractoare din Miercurea-Ciuc,
al IX-lea o constituie dialogul
șantierele navale din Tulcea și Man
direct dintre secretarul general
galia. combinatul petrochimic ..Azoal partidului si popor. Vizitele
mureș" și multe alte cetăți indus
sale de lucru au devenit in sis
temul nostru politic socialist o au
triale si ale culturii sint puternice
tentică instituție, care a conferit ac
mărturii ale permanentei preocupări
tivității de conducere realism, vi
a secretarului general al partidului
goare, eficiență. Din cuprinsul unui
pentru ridicarea la o viată econo
panou aflat în expoziție reținem
mico-socială prosperă a tuturor zo
nelor și localităților tării.
faptul că, in cei 19 ani de cînd șe
află în fruntea partidului și statului,
Imagini sugestive redau organiza
tovarășul Nicolae Ceaușescu a efec
rea și funcționarea instituțiilor fun
tuat 595 de vizite de lucru în Capi
damentale ale statului democrației
tală și în toate județele țării ; în
socialiste, a organelor puterii centra-’
această perioadă, secretarul general
le și locale, formele participării ma
al
partidului a vizitat 2 560 unități
selor la actul conducerii, pe toate
economice și social-culturale ; tot
treptele organizării noastre statale.
odată, a inițiat și a participat la 214
Este înfățișată, concepția secretaru
congrese, conferințe, consfătuiri și
lui general al partidului’ privind cea
întîlniri de lucru la nivel național,
mai largă angajare a Întregului
care au reunit cadre de conducere și
popor la rezolvarea treburilor ob
oameni
ai muncii din toate dome
ștești, concepție care și-a găsit. în
niile de activitate.
anii de după Congresul al IX-lea. o
Puternica efervescență declanșată
strălucită transpunere in viață, conde Congresul al IX-lea și-a găsit
turînd astăzi un sistem instituțional
ecou
in creșterea forței de creație
profund original și de puternică de
a maselor, in angajarea lor mai pu
mocrație muncitorească.
ternică la opera de construcție so
Graficele ce însoțesc imaginile ma
cialistă. Date sintetice prezentate in
rilor platforme industriale, ale mă
expoziție ilustrează că întrecerea so
noaselor lanuri și modernelor an
cialistă organizată de sindicate a
sambluri de locuințe oferă posibili
cunoscut
o amplă desfășurare, cutatea de a intelege mai bine dimen
prinzînd peste 7,1 milioane de oa
siunea efortului pentru dezvoltarea
meni ai muncii ; în acești ani au
economico-socială a tuturor județe
prins viață 620 de inițiative munci
lor tării, pentru creșterea generală a
torești, a căror aplicare a generat,
nivelului de trai al tuturor oameni
numai in anul 1983, o eficiență eco
lor muncii, fără deosebire de na
nomică
totalizind peste 7,7 miliarde
ționalitate.
lei.
Marile realizări înregistrate atestă
Imagini edificatoare redau pu
justețea politicii partidului nostru
ternica angajare în muncă a tinerei
comunist, care aplică In mod creator
generații, „care a adus și aduce —
principiile materialismului dialectic
după cum subliniază secretarul ge
și istoric, adevărurile generale ale
neral al partidului — o contribuție
socialismului științific la condițiile
inestimabilă la opera de construcție
concrete ale României. îndeplininsocialistă, fiind tot timpul prezentă
du-șl cu cinste misiunea istorică de
a organiza și conduce lupta si mun(Continuare în pag. a IlI-a)
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pe marile șantiere, în marile cetăti
industriale, în munca pentru trans
formarea orașelor și satelor patriei
noastre, învătind și însușindu-și cele
mai noi cuceriri ale științei și cul
turii în școli și universități, în toate
sectoarele de activitate, dind dovadă
de spirit revoluționar și abnegație,
îndeplinindu-și cu cinste misiunile
încredințate de partid și popor".
Sub genericul ..Femeile — factor
activ in edificarea societății socia
liste". un panou cuprinde imagini
semnificative care arată că la toa
te marile victorii dobîndite de po
porul nostru în dezvoltarea si mo
dernizarea economiei. în înflorirea
stiintei și culturii. în creșterea ni
velului de trai material si spiritual
o contribuție de cea mai mare în
semnătate o aduc femeile. O cifră
este edificatoare în acest sens : 44,8
la sută din populația ocupată în
economie este alcătuită din femei.
Angajarea tuturor . energiilor na
țiunii în opera de edificare socialis
tă a tării își găsește o sugestivă ilus
trare și în sectorul care prezintă
complexa activitate a armatei noastre. Imagini revelatoare înfățișează
elementele esențiale ale doctrinei militare elaborate de tovarășul Nicolas
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii, co
mandant suprem al forțelor noastre
armate, a cărei idee fundamentală
este apărarea patriei, cauză a între
gului popor.
Sînt puse sugestiv în evidență pre
ocupările partidului pentru asigu
rarea unei înalte pregătiri a arma- .
tei, cît și pentru creșterea aportului
ei la efortul constructiv al națiunii
noastre socialiste.
Orizonturi noi au fost deschise de
Congresul al IX-lea si în sfera activitătii internaționale a partidului
și statului nostru. România socialistă actionînd cu o pilduitoare consecvență în - slujba intereselor fundamentale ale popoarelor, a apără
rii si promovării drepturilor lor legitime pe baza principiilor noi. de
largă recunoaștere internațională,
fundamentate de tovarășul Nicolae
Ceausescu. O hartă a lumii arată
că tara noastră întreține relații di—
plomatice cu 140 de state ale lumii,
fată de numai 16 în anul 1945 și 60
de state în 1965.
Această politică externă realistă,
constructivă, a adus țării un deosebit
prestigiu internațional, iar tovarășului
Nicolae Ceausescu unanimă consideratie. profundă stiimă si respect în
lumea contemporană, reflectate în
numeroasele distincții ce i-au fost
conferite în acești ani de numeroa
se state, precum si de prestigioase
institute si organizații naționale și
internaționale : 64 de ordine. 27 de
medalii. 32 alte distincții onorifice și
12 titluri științifice. Un amplu fo
tomontaj înfățișează o parte din
zecile de titluri sub care a văzut
lumina tiparului în străinătate opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Relevind strînsa legătură dintre
politica internă si externă a parti
dului si statului, care corespunde în
cel mai înalt grad năzuințelor' de
pace si progres ale poporului nos
tru. expoziția înfățișează cu preg
nantă locul cucerit de România so
cialistă în conștiința lumii contem
porane.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa’ Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid si de
Stat vizitează în continuare spațiul
rezervat în cadrul expoziției rezulta
telor remarcabile obținute de econo
mia românească în cei 40 de ani de
construcție socialistă și. cu deosebi
re, în perioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului.
In standuri special amenajate este
reliefată dezvoltarea bazei de mate
rii prime și energetice a tării, că
reia concepția tovarășului Nicolae
Ceausescu i-a conferit atributele de
acțiune prioritară. în acest sector,
unde sînt reunite geologia, indus
tria extractivă și energetică, ramuri
cu o contribuție hotărîtoare în pro
ducția de purtători de energie, apare
evidențiată una din tezele de mare
însemnătate teoretică și practică
elaborate de secretarul general al
partidului. pe baza cunoașterii
profunde a tendințelor care se ma
nifestă pe plan mondial, a evaluării
și punerii în valoare a resurselor
naturale de care dispunem — asigu
rarea independenței energetice a
țării.
Pe harta geologică a României, o
Buocesiune de puncte luminoase care
se aprind în trei trepte — ce mar
chează anii de- referință 1945. 1965,
1984 — ajung să cuprindă practic
toate zonele tării, ilustrînd astfel
evoluția gradului de cunoaștere a
zăcămintelor de hidrocarburi, căr
buni. substanțe metalifere și neme
talifere. O impresionantă colecție de
flori de mină simbolizează inestima

bilele bogății care, de-a lungul erelor
geologice, s-au sedimentat în subso
lul patriei. Pentru aducerea lor la
lumină și valorificarea în folosul
progresului economic al țării, fondu
rile alocate activității geologice au
sporit in ultimii 40 de ani de- 38 de
ori. în standuri sînt expuse aparate
necesare lucrărilor pe șantierele de
cercetări geologice, tehnologii moder
ne utilizate pentru investigarea com
plexă a subsolului.
Expoziția înfățișează realizările ob
ținute de oamenii muncii din indus
tria petrolului, a cărei activitate a
fost, la inițiativa secretarului gene
ral al partidului, complet reorgani
zată și perfecționată. De remarcat că,
în acest an. comparativ cu anul 1945,
se realizează o producție de țiței de
3,8 ori mai mare. Sînt scoase în evi
dentă idei tehnice originale ale pe
troliștilor români. în acest cadru
sînt prezentate avantajele unor me
tode moderne de foraj și extracție,
tehnologii noi de investigare a son
delor. aparatura de înalt nivel teh
nic utilizată.
începe vizitarea pavilionului con
sacrat prezentării spectaculoaselor
prefaceri ale industriei miniere, a
cărei puternică dezvoltare este lega
tă nemijlocit de numele secretarului
general al partidului, „Miner de
onoare" al tării. în anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea al parti
dului. producția Industriei miniere a
crescut în ritm rapid, oferind în pre
zent imaginea unei ramuri viguroa
se. caracterizată de un înalt grad de
mecanizare și automatizare. în care
muncește , un mare detașament mun
citoresc. Puternica creștere a produc
ției de cărbune, care a ajuns în pre
zent la 65,1 milioane tone, diversifi
carea și sporirea extracției de mi
nereuri au la bază ample programe
de investiții pentru deschiderea de
noi mine, modernizarea tehnologiilor
de extracție, sporirea gradului de
mecanizare a lucrărilor. în imagini
de largă perspectivă se înfățișează
vizitatorilor aspecte din principalele
cariere din Gorj, Mehedinți. Vîlcea,
unde uriașele excavatoare asigură
ponderea principală a producției de
lignit, care a sporit de la un milion
tone în anul 1965 la 37,4 milioane
tone în acest an.
Imagini-document care prezintă
momente ale vizitelor de lucru ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu în ba
zinele miniere ilustrează uh impre
sionant tablou al cărui generic.
„Ceaușescu si minerii", este expresia
dragostei nețărmurite a minerilor
tării față de cel mai iubit fiu al
națiunii noastre, a recunoștinței pen
tru condițiile mereu mai bune de
muncă și' viată asigurate în anii
socialismului, a hotărîrii lor de a
munci cu abnegație și pricepere, cu
un înalt spirit patriotic, îndeplinind
astfel datoria de onoare de a se si
tua la înălțime în bătălia pentru

continua dezvoltare a bazei proprii
de materii prime și resurse energe
tice, pentru asigurarea independen
ței energetice a țării.
O impunătoare hartă a sistemului
electroenergetic național
sinteti
zează efortul constructiv de am
ploare declanșat de partidul nostru
încă din primii ani după revoluția
de eliberare socială și națională. Și
în acest domeniu marile realizări au
ca moment de referință Congresul
al IX-lea al partidului, cînd. din
inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu, a fost elaborată o poli
tică nouă, cutezătoare, de largă per
spectivă, în domeniul energeticii, care
cuprinde, într-o viziune de ansam
blu, ritmurile accelerate de creștere
a producției de energie electrică,
asigurarea resurselor energetice,
stabilirea modalităților de utilizare,
în expoziție sînt marcate etapele
parcurse în aplicarea unui program
de proporții care a permis creșterea
în ultimii 40 de ani a puterii insta
late îfi centrale electrice de 30 de ori.
Producția de energie electrică a
anului ,1945 este realizată în acest an
în. numai șapte zile. Pe harta țării
au apărut în anii socialismului ma
rile termocentrale pe bază de căr
bune, care produc anual aproape 33
miliarde de kWh energie electrică,
hidrocentralele de pe Bistrița, Ar
geș. Lotru, Olt și Someș, monumen
talele lucrări de pe Dunăre. Sînt
prezentate machetele termocentra
lelor de la Turceni și Rovinari, ale
noii centrale pe șisturi bituminoase
de la Anina, ale amenajării hidro
energetice Lotru și sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de
Fier, reprezentative ctitorii ale
„Epocii Ceaușescu". Un loc distinct
îl ocupă în expoziție prezentarea
programului de energetică nucleară
inițiat de secretarul general al par
tidului, a cărui realizare șe
face sub directa sa îndrumare.
Industria metalurgică și-a conturat
și fixat amplitudinea propriilor re
pere pe traiectoria dezvoltării în pas
cu cerințele de progres ale țării. Cu
deosebire în ultimele două decenii,
metalurgia, asemenea tuturor sectoa
relor economice, a beneficiat de spri
jinul nemijlocit al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Indicațiile și so
luțiile date de secretarul general al
partidului au constituit orientări de
cea mai mare însemnătate pentru
ascensiunea rapidă a acestei deose
bit de importante ramuri industriale.
Cu numai cîteva. cincinale în urmă,
dicționarul siderurgiei românești pă
rea definitiv fixat la cîteva nume :
Reșița, Hunedoara, Călan, Cîmpia
Turzii. Funcționau încă la Vlăhița
furnale de 36 metri cubi, lucra încă
acolo forja acționată prin roata cu
apă. Dar resortul marilor prefaceri
avea să se pună în mișcare curînd.
Au trecut doar 18 ani de cînd,
în prezența tovarășului Nicolae

Ceaușescu, intra în funcțiune prima
capacitate de producție la combina
tul de la Galați, care azi este cea
mai mare platformă siderurgică a
țării. Cu 11 ani în urmă, secretarul
general al partidului tăia panglica
inaugurală a modernului combinat de
oțeluri speciale de la Tirgoviște.
Sint imagini de cronică vie, dăl'tuită în marmura acestor ani, despre
care vorbește grăitor expoziția. De
atunci, noi capacități au început să
producă în diferite alte zone ale ță
rii, care s-au adăugat vetrelor de
tradiție ale siderurgiei românești, la
rîndul lor amplificate și modernizate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu vizitează
standurile rezervate acestui sector,
exponatele, datele și cifrele prezen
tate aici ilustrînd ritmul în care s-a
dezvoltat industria metalurgică, în
special în anii de după Congresul al
IX-lea, regăsit și în faptul că întrea
ga producție de oțel din 1965 se rea
lizează în prezent în circa 70 de zile.
Pe ansamblul economiei, metalurgia
a cunoscut un ritm mediu de dezvol
tare de 7,3 la sută,,asigurînd în pre
zent producerea a peste 650 ..kg oțel
pe locuitor, ceea ce face ca România
să se situeze, prin prisma acestui in
dicator. între primele țări din lume.
O imagine cuprinzătoare a pro
fundelor prefaceri calitative petre
cute în toate sectoarele economiei
românești o oferă sectorul cu pro
duse ale industriei de mașini-unelte,
electrotehnică și electronică, unde
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți
tovarăși din conducerea de partid
și de stat le sînt prezentate expo
nate care reflectă succesele remar
cabile înregistrate în direcția dez
voltării și diversificării producției,
creșterii complexității, ridicării nive
lului calitativ și tehnic al produselo'r, a satisfacerii tot mai depline a
necesităților celorlalte ramuri ale
economiei naționale, a sporirii
competitivități și asigurării suc
cesului lor pe piața internațională.
Alături de produsele prezentate,
o serie de grafice și panouri ilus
trează dinamica principalilor in
dicatori, evoluția spectaculoasă a
unui sector de majoră importanță
pentru o economie modernă. In pre
zent. producția industriei de mașiniunelte, electrotehnică și electronică
este de 446 ori mai mare decit în
1945 șl de circa 11 ori superioară
nivelului din 1965. Exportul, indica
tor important pentru aprecierea ni
velului de competitivitate atins, a
gradului de tehnicitate și calitate, a
sporit între 1950 și 1984 de peste 360
ori, în timp ce în 1965 era numai de
10 ori mai mare decît în 1950.
Toate realizările de prestigiu ob
ținute în acest sector de vîrf al eco
nomiei sînt urmarea directă a apli
cării . în practică a orientărilor și in
dicațiilor date permanent de secre

tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a contribuției
sporite a cercetării științifice și in
gineriei tehnologice românești.
în pavilionul central este expusă
mașina orizontală de alezat și fre
zat cu pinolă și afișaj de cote, uti
laj ce poate prelucra piese cu di
mensiuni de peste 20 metri și în greu
tate de sute de tone, unul din noile
produse ale întreprinderii de mașiniunelte și agregate București. De
altfel, inscripția „Nou" poate fi
văzută pe cele mai multe din pa
nourile ce prezintă produsele. Sînt
aici strungul de precizie ridicată
fabricat la Arad, mașina de recti
ficat în coordonate, mașina de gău
rit în coordonate cu afișaj de cote,
mașina de frezat roți dințate .cilin
drice realizate la întreprinderea de
utilaj greu din Craiova. Atrage a-,
tenția, prin nivelul ridicat de teh
nicitate, centrul de prelucrare ori
zontală cu comandă numerică con
struit la „înfrățirea" — Oradea. Se
detașează prin performanțele obți
nute linia de agregate speciale pen
tru motoare diesel și linia flexibilă
pentru prelucrarea corpurilor ele
mentelor hidraulice. Sînt cîteva
exemple din atîtea posibile care de
monstrează preocuparea permanentă
a muncitorilor, specialiștilor, cerce
tătorilor de a realiza produse care
să permită obținerea unei produc
tivități superioare, o precizie de pre
lucrare tot mal mare, produse ce
prin calitatea și parametrii tehnicofuncționali atinși să fie competitive
cu cele mai bune mașini și utilaje
din lume. Din 1950 și pină în pre
zent, producția de mașini-unelte a
6porit de peste 1 200 de ori. în timp
ce în 1965 aproape 98 la sută din
producție era reprezentată de mașini
universale de complexitate redusă
și numai 2 la sută de mașinile spe
ciale, astăzi 65 la sută sînt mașini
complexe și 35 la sută mașini spe
ciale.
Cele cîteva zeci de produse din
standul rezervat automatizării și
tehnicii de calcul dimensionează
uriașele progrese obținute în acest
domeniu de vîrf al tehnicii. Au ră
mas în urmă. încredințate arhivei,
momentele de satisfacție ale prime
lor calculatoare românești — Mecipt, Dacic, Cifa... Expoziția prezintă
o gamă variată de calculatoare mo
derne — 1—102 F, PRAE—1 000,
DAF—2 015, în concordanță cu ne
voile economiei naționale, fiind so
licitate tot mai intens și de benefi
ciarii externi. Sînt produse realizate
în cadrul programului de dotare a
economiei naționale cu mijloace mo
derne de calcul, adoptat la inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sint
aici sisteme de automatizare di
verse. de la echipamentul de testare
automată la aparatura pneumatică
si traductoare electronice, ce dove
desc în mod concludent gradul tot

mai avansat de folosire a automa
tizării în industria românească. Un
interes deosebit prezintă sistemul de
proiectare de produse și tehnologii
cu ajutorul calculatorului, la fel ca
și conducerea automată a procese
lor cu microcalculatoare locale —
SDC-2 050. De importanță deosebi
tă pentru creșterea eficientei între
gii activități productive sînt siste
mele informaționale pentru conduce
rea producției, a proceselor tehnolo
gice. precum și echipamentul pentru
automatizarea controlului de calitate
asistat de calculator.
Multe din mașinile și utilajele pre
zentate în expoziție au putut fi rea
lizate la un înalt nivel tehnic numai
ca urmare a extinderii producției
românești de elemente hidraulice și
pneumatice. Progresele înregistrate
atît cantitativ, cit si calitativ — de
la 12 tipuri, în 67 tipodimensiuni în
1965 la 194 tipuri, în 6 990 tipodi
mensiuni in 1984 — au putut fi ob
ținute și datorită atenției tot mal
mari acordate concepției proprii, în
intervalul menționat numărul uni
tăților de cercetare și proiectare
sporind de 8 ori, iar al personalului
de concepție de peste 40 ori. Un do
meniu nou. de componente și elec
tronică industrială, născut practic în
ultimele două decenii — dacă o com
parăm cu anul 1945, producția sa este
astăzi de peste 1 000 de ori mai mare
— furnizează elemente indispensabi
le multor altor ramuri, bazîndu-se
din ce în ce mai mult pe concepția
proprie, așa cum o dovedește creș
terea de aproape 12 ori. în intervalul
1965—1984, a invențiilor brevetate
pentru tehnologii și produse.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși. din conducerea partidului
și statului sînt invitați să vi
ziteze spațiile rezervate industri
ei constructoare de mașini. Aici. se
distinge silueta unui turboreactor
dublu flux birotor de tipul Spey
512-14 DW. Este, într-un fel, o ima
gine simbol a înaltului nivel de teh
nicitate la care a ajuns această ra
mură a economiei naționale. Puține
țări din lume au capacitatea tehnică
de a se angaja în fabricarea unor
asemenea produse de vîrf. Turbo
reactorul este destinat echipării
avioanelor românești Rombac.
Din 1945 și pipă în prezent, pro
ducția industriei constructoare de
mașini a sporit de 420 ori. o creș
tere cantitativă, însoțită de pro
funde și semnificative mutații ca
litative. Un argument concret al lo
cului major pe care construcția de
mașini îl ocupă în cadrul economiei
românești îl constituie și faptul că
aproape pe întreg cuprinsul expozi
ției întîlnim produse realizate de în
treprinderile respectivei ramuri. O
gamă diversificată de mijloace de
transport — multe din ele expuse in

premieră — sugerează puternica dez
voltare a acestui sector, ca si inexis
tent în urmă cu 4 decenii. Este greu
pentru cineva să-și imagineze că în
numai 30 de ani. din 1954, cînd a fost
realizat „SR 101", au putut fi înregis
trate asemenea progrese. Se cuvine ;
subliniat faptul că adevărata dimensiune a industriei românești de auto- ,<
vehicule a început să se contureze i
abia după 1965, cînd a început pro- ;
cesul de dieselizare, cînd au apărut t
primele autoturisme românești, cînd
România a devenit exportatoare de
autocamioane, autoturisme, microbu
ze și autobuze.
Imaginea potențialului de care dis
pune construcția de mașini româ
nească este pe larg ilustrată în cadrul
complexului expozițional prin in
stalații și agregate pentru industria
petrolieră și minieră, pentru con
strucții, de moderne și complexe uti
laje tehnologice pentru chimie, me
talurgie, energetică și industria ali
mentară.. Contribuțiș construcției de
mașini la modernizarea și mecani
zarea agriculturii, în conformitate cii t
indicațiile date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicblâo
Ceaușescu, este Concludent argu-.
mentată de numeroasele tipuri de
tractoare și de mașini agricole, de
diversele agregate complexe multi
funcționale -* existau numai două
asemenea tipuri in 1965. acum BÎnt
peste 30 — de datele înscrise pe pa
nourile ce demonstrează evoluția ni
velului tehnic al acestor produse.
Navele românești, care astăzi au
ajuns o prezentă bine cunoscută pe
mările și oceanele lumii, reprezintă,
de asemenea, o importantă realizare
a anilor construcției socialiste, cu
precădere a ultimelor două decenii.
In 1965 cea mai mare navă maritimă
de transport era cargoul de 4 500 tdw.
La ora actuală s-a ajuns să fie fa
bricate cargouri de 15 000 tdw, mi
neraliere de 55 000 și 65 000 tdw. pe
troliere de 35 000, 85 000 și 150 000
tdw. Și, bineînțeles, se impun aten
ției platformele de foraj marin.
In standurile exterioare, atenția
este captată de avioane, elicoptere,
planoare și motoplanoare de fabrica
ție românească. Se cuvine subliniat
faptul că în ultimii ani industria
noastră aeronautică a Înregistrat re
alizări de mare prestigiu și că acest
lucru a fost posibil datorită grijii
permanente pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acordat-o unui
domeniu în care 6e regăsesc tehni
cile de vîrf ale economiei moderne.
Elementul remarcabil pentru fieca
re din subramurile construcției de
mașini îl constituie contribuția tot
mai mare adusă la export, faptul că
într-un interval de timp relativ scurt
România a ajuns dintr-un importa
tor de asemenea produse la calitatea
de exportator cu binemeritat si re(Continuarc în pag. a IV-a)
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, cunoscut prestigiu. Citeva cifre sînt
semnificative : se exportă in prezent
86 la sută din producția de autoturisme de teren. 78 la sută din productia de tractoare. 60 la sută din
rulmenți. 45 la sută din utilajele teh
nologice pentru industria materiale
lor de construcții <si refractare.
Se vizitează în continuare sectorul
rezervat transporturilor si telecomu
nicațiilor, implicat direct in amplul
proces revoluționar de edificare a
, economiei noastre. El se prezintă
astăzi ca un sistem national bine
; închegat, cu o zestre tehnică mo
dernă. in cea mai mare parte fabri'• cată în tară, apt să satisfacă toate
cerințele, in condiții de calitate și
eficientă ridicate.
La loc de frunte se află spațiul
■; consacrat prezentării Canalului Du
năre — Marea Neagră, epocală rea
lizare a anilor socialismului, ca1 racteristicilor tehnico-economice și
importantei sale remarcabile în
sistemul transporturilor românești.
Alături,, o altă.impunătoare construc
ție. ctitorie a acestor ani, metroul
Capitalei.
Un alt punct de deosebită atracție
este, de asemenea, macheta Transfăgărășanului. pagină de autentic
eroism colectiv în istoria marilor
construcții din „Epoca Ceaușescu“.
în sectorul feroviar se găsește oglindită sporirea continuă a liniilor
duble, care reprezintă mai bine de
un sfert din întreaga rețea a liniilor
electrificate. întreaga activitate de
tracțiune pe căile ferate interne este
realizată in prezent cu locomotive
diesel și electrice, asigurîndu-se, pe
lingă o siguranță sporită a traficu
lui, viteze • superioare de transport,
o eficiență tot mai mare.
în ultimele două decenii, flota
noastră maritimă si-a sporit substan
tial capacitatea de la un cincinal la
altul, situîndu-se. cu cele peste 3,7
milioane tdw de care dispune, prin
tre primele zece din lume. Ca și
celelalte programe prioritare adopta
te în ultimii ani, programul naval
a propulsat la un înalt nivel compe
titiv construcția de nave românești.
O dezvoltare considerabilă a cu
noscut aviația civilă. „Rombac"urile cu care a început să fie dota
tă ilustrind, deopotrivă. înaltul po
tential al industriei românești și atenția deosebită acordată de condu
cerea partidului și statului dezvoltă
rii tuturor sectoarelor de transport.
Odată cu, dezvoltarea și diversifica
rea mijloacelor de transport in acest
domeniu, au fost construite noi
aeroporturi. între care cele de la
București, Constanta. Arad și Timiv șoara, care îndeplinesc condițiile
pentru traficul internațional.
(.
în ce privește transporturile auto,
expoziția, relevă că de la 1938 de
; trasee asigurate de autobuzele de
F călători în anul 1965, numărul acesî tora a sporit acum la peste 8 000, iar
j- parcul de autovehicule de peste 4
! ori.
în continuare, tovarășul Nicolae
ț Ceaușescu
și
tovarășa
Elena’
; Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
i' ducerea partidului și statului vizi> tează standurile care reflectă impor
tantele mutații care au avut loc în
j domeniul folosirii i'âțipnăle, superi-'
' oare, a pădurilor' — una dintre cele
j mai importante ( bogății naturale ale
patriei. Numeroasele Unități1 moderne
’ de mare capacitate, construite în ul> timii ani, în care se fabrică un evantai larg de produse, asigură o valo
rificare aproape completă a lemnui lui. O atenție deosebită a fost acor
dată dezvoltării producției de mobi
lă, sector în care din 1950 și pină acum au intrat în circuitul productiv
peste 200 de fabrici înzestrate cu u< tilaje moderne de înaltă productivi
tate. Cu producția de mobilă realiza
tă într-o singură zi de această ramu
ră pot fi înzestrate circa 1 500 de apartamente.
;. Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu _ le sînt
prezentate tipuri de mobilă româ
nească executată cu deosebit talent
și măiestrie artistică, de concepție în
. marea sa majoritate originală, care
; și-a cîștigat un binemeritat prestigiu
peste hotare, ea fiind tot mai mult
solicitată. Se subliniază că, in com: parație cu 1965, livrările românești
! pe piața mondială de mobilă au in1 registrat o creștere de 8,8 ori.
' In pavilioane și pe platforme din
; incinta complexului expozițional, to1 varășul Nicolae Ceaușescu și tovai/ rășa Elena Ceaușescu urmăresc as
pecte ale dezvoltării industriei ma- terialelor de construcții, ramură care
se amplifică continuu, asigurind în
făptuirea îndrăznețelor programe de
investiții, de industrializare socialis
tă, de edificare, pe întreg cuprinsul
tării, a impresionantelor ansambluri
' de locuințe și social-culturale, de
participare la schimburile economice
internaționale.
La indicația secretarului general
al partidului, o dezvoltare prioritară
a cunoscut în ultima perioadă producția de prefabricate care a con
dus la creșterea gradului de indus!. trializare a lucrărilor de pe șantiere,
; la sporirea productivității muncii, la
reducerea substanțială a duratei de
execuție a obiectivelor.
Imagini sugestive redau drumul
parcurs de o altă subramură a mate
rialelor de construcții — industria
cimentului. Elocvent pentru dezvol
tarea acesteia este faptul că, în pe
rioada 1965—1984, România a' reali
zat o cantitate de ciment care, în
cărcată in vagoane, ar forma un tren
a cărui lungime poate înoonjura de
două ori ecuatorul.
Expoziția relevă, de asemenea,
succesele obținute în dezvoltarea și
diversificarea producției de cera
mică, de materiale izolatoare, de
produse din marmură, articole și
obiecte sanitare din porțelan, sorti
mente solicitate în numeroase țări
ale lumii.
„Epoca Ceaușescu — perioada cea
mai rodnică a chimiei românești" —
este scris pe un mare panou aflat la
intrarea in spațiul expozițional re
zervat acestei ramuri de vîrf a in
dustriei noastre socialiste.
Complexele petrochimice de la
Pitești, Borzești, Ploiești, Midia,
combinatele de îngrășăminte de la
Craiova, Roznov, Năvodari, Arad,
Slobozia, Bacău, Tumu Măgurele,
uzinele de fire șl fibre artificiale și
sintetice de la Brăila, Săvinești. Iași,
Roman, Vaslui, Cîmpulung Muscel,
combinatele de articole tehnice din
cauciuc de la Jilava, Pitești și Bo
toșani — în total 1 800 de mari unități
chimice ridicate după anul 1965 —
stau mărturie ritmului alert în care
s-a dezvoltat această ramură pri. oritară a economiei socialiste ro
mânești. Ele reprezintti concreti
zarea unui volum de investi
ții de o impresionantă amplitudine
ce a permis crearea de noi sectoare,
între care industriile petrochimică de
bază, a cauciucului sintetic, materia
lelor plastice, rășinilor sintetice, fi
relor și fibrelor chimice. îngrășămin
telor. detergentilor si antidăunăto, rilor.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu li se pre
zintă grafice, panouri, machete și
produse care reflectă importantele
transformări, de ordin cantitativ si
calitativ, care au avut loc în chimia
românească îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului. Este pus
in lumină faptul că întreaga produc
ție a industriei chimice din anul 1945
se realizează în prezent în mai puțin
de o jumătate de zi. această ramură
deținînd acum o pondere de 18 la
sută din totalul producției industriale
și 25 la sută din exportul tării.
Din tehnologiile aplicate în această
ramură, in ultimele trei cincinale. 95
la sută își au originea în unitățile si
laboratoarele Institutului central de
chimie — unitate etalon a cercetării
științifice și ingineriei tehnologice
din țara noastră. Specialiștii institu
tului central și ai ICECHIM — uni
tatea sa pivot, de 5 ori distinsă cu
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste — au asimilat o gamă variată
de produse din domeniile prelucrării
țițeiului și gazului metan, petrochi
miei. elastomerilor, materialelor plas
tice. coloranților. firelor si fibrelor
chimice, lacurilor si vopselelor, me
dicamentelor si cosmeticelor, contri
buind la diminuarea importului și
promovarea exportului, au soluționat
probleme prioritare pentru producție.
Machetele unor instalații moderne
și cu eficientă înaltă, ca acelea pen
tru fabricarea cauciucului polibutadienic si poliizoprenic. a ternolimcrilor, puse în funcțiune la combinatele

fică. la- care se adaugă 100 de sta
țiuni de cercetare și producție agri
colă, ; volumul total al fondurilor
fixe de care dispun unitățile de cer
cetare se ridică la 18,7 miliarde lei ;
cheltuielile pentru știință și tehno
logie au fost de peste opt ori mai
mari în cincinalul precedent decît în
perioada 1961—1965 ; raportat la per
sonalul cuprins în producție, numă
rul cercetătorilor este de trei ori mai
mare decît în 1950 ; numărul de ca
dre didactice din învătămîntul su
perior integrate în activitatea de
cercetare științifică este în prezent
de 11 400. față de 2 100 în 1965 și de
numai 300 în 1945.
în expoziție sînt evidențiate re
marcabilele realizări în planul crea
ției originale înregistrate prin orga
nizarea potențialului unităților de
cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică în cadrul institutelor cen
trale pe domenii, amplă acțiune ini
țiată și coordonată de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. președintele Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. Institutele centrale de cercetare
au izbutit să pună în valoare într-o
măsură tot mai mare baza materială
și capacitatea creatoare a colective
lor de cercetători, proiectanți. ingi
neri. adueîndu-și o contribuție sub
stanțială la dezvoltarea tehnologiei
și promovarea progresului tehnic
în toate ramurile economiei naționa
le, la afirmarea continuă a științei
românești în lume.
Un loc central in expoziție ocupă

ții ca buni specialiști și cetățeni
demni, cu o concepție înaintată des
pre lume si viată, profund devotați
cauzei socialismului. De la prime
le panouri se ilustrează că România
dispune in prezent de un sistem de
învătămînt închegat, alcătuit intr-o
concepție unitară, științific funda
mentată. capabil să asiigure întregu
lui tineret studios o bună pregăti
re profesională, tehnică si cultura
lă. cu un nivel politico-ideologic pe
măsura exigentelor orînduirii noas
tre socialiste. Democratizarea învătămîntului românesc. școala ca
principal factor de cultură si civi
lizație sint idei majore ilustrate în
.expoziție prin imagini, grafice sau
elocvente mărturii documentare.
Dacă in perioada antebelică popu
lația școlară raportată la cea a tă
rii întregi era de 11,4 la sută, azi
ea reprezintă un sfert din numă
rul locuitorilor României. în anul
1983—1984 au fost cuprinși în for
me de învătămînt 5 675 700 copii și
tineri.
Integrarea învățămîntului cu pro
ducția, cercetarea științifică și prac
tica social-politică, idee formulată
cu claritate de secretarul general al
partidului cu mai mult de un dece
niu în urmă, este o idee centrală
pusă în lumină în expoziția jubi
liară. Argumente cu putere de con
vingere sînt în această direcție im
portantele realizări ale elevilor, stu
denților și cadrelor didactice, expo
natele din domeniile electronicii, me
canicii, electromecanicii, care se re
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partidului. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Așa cum ilustrează ex
ponatele din această secțiune,
festivalul. îmbinînd organic activi
tatea în producție cu cea culturală
și artistică, s-a afirmat de-a lungul
celor cinci ediții de pină acum ca o
manifestare complexă a muncii și
creației socialiste, a virtuților artis
tice ale poporului nostru, oferind un
cadru larg de afirmare a talente
lor autentice, de participare intensă
a oamenilor muncii la noua viață
spirituală a țării. Semnificativ, după
cum o dovedesc datele statisti
ce. de la prima ediție și pînă acum,
festivalul a înregistrat aproape o
dublare a numărului formațiilor ar
tistice profesioniste si de amatori,
ajunse în prezent la peste 150 000,
si o creștere spectaculoasă a cercu
rilor de creație artistică din întrea
ga tară.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu le sînt pre
zentate apoi afișe, grafice, fotografii,
date sugestive înscrise pe mari pa
nouri. care arată că în ultimii ani
s-a extins considerabil rețeaua așe
zămintelor. de cultură și universită
ților cultural-știintifice de la orașe
și sate.
,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului sînt invitați să viziteze în
continuare un alt important sector
din cadrul marii expoziții dedicate
dezvoltării economice 'și sociale a
României în anii socialismului, cel
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de la Brazi și Pitești, precum șl o
serie de produse de cea mai mare
importanță pentru economia națio
nală realizate pe baza acestor tehno
logii, legate direct de numele și de
cercetările complexe pe care le-a
desfășurat și le desfășoară tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, diferite alte produse și
materii prime, rod al cercetării ro
mânești, pun în lumină în mod grăi
tor dezvoltarea petrochimiei ca ra
mură prioritară a industriei chimice.
Pe baza tehnologiilor românești și
cu utilajele realizate în întreprinderi
specializate din țară s-au construit
complexe chimice în India, Pakistan,
R.D. Germană, Siria, Iordania,
Turcia, R.P. Chineză, Iran, Egipt,
R.P.D. Coreeană și în alte țări —
machetele unora dintre ele fiind pre
zentate in expoziție.
Sint puse în evidență, de aseme
nea, realizările obținute în ultimele
patru decenii in domeniul prelucrării
țițeiului, în care RorĂânia are o tra
diție de peste un secol, și în alte
sectoare ale industriei chimice.
Activitatea constantă a chimiștilor
noștri consacrată introducerii pro
gresului tehnic, realizării de noi pro
duse și îmbunătățirii permanente a
calității celor din fabricația curentă
a conferit produselor chimice româ
nești caracteristici similare celor
existente pe plan mondial, ridicînd
competitivitatea lor pe piața exter
nă. Rezultatul acestei intense și rod
nice preocupări este oglindit de di
namica exportului, de faptul că pro
dusele chimice românești sint livrate
și apreciate în peste 110 țări de pe
toate meridianele globului.
„Viața demonstrează cu putere că
știința reprezintă un factor de în
semnătate hotăritoare pentru înfăp
tuirea cu succes a socialismului și
comunismului în România" — stă
scris pe unul din panourile de la in
trarea in sectorul expozițional consa
crat dezvoltării creației științifice din
țara noastră. Sint cuvintele secreta
rului general al partidului, care ilus
trează, înainte de toate, importanța
deosebită acordată cercetării științi
fice și ingineriei tehnologice in an
samblul strategiei dezvoltării și mo
dernizării structurilor întregii econo
mii naționale.
Este meritul incontestabil al tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a fi
elaborat și promovat consecvent o
politică de dezvoltare accelerată a
științei, orientată cu fermitate spre
soluționarea problemelor prioritare
ale industriei și agriculturii, ale în
tregii activități economico-sociale. O
politică ce a însemnat. înainte de
toate, dezvoltarea puternică a bazei
materiale si cercetării științifice.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. celorlalți
tovarăși din conducerea partidului și
statului le sînt înfățișate principa
lele aspecte ale amplului proces
de înflorire a creației știin
țifice și ingineriei tehnologice
din ultimii ani. Se subliniază că. în
prezent, există in România 215 in
stitute și centre de cercetare științi

imaginile referitoare la vasta activi
tate științifică a tovarășei Elena
Ceaușescu, eminent om de știință,
prestigios savant de largă recunoaș
tere și prețuire internațională, ale
cărei contribuții originale la dezvol
tarea cercetării în chimie sint una
nim recunoscute.
Secretarului general al partidului
ii sînt prezentate apoi date semnifi
cative pentru contribuția cercetării
științifice românești la dezvoltarea
producției de bunuri materiale, dintre
care se distinge faptul că în acest
cincinal, pe baza concepției proprii,
au fost introduse în fabricație 13 480
tipuri de mașini, utilaje, instalații și
aparate, au fost create peste 3 000 de
materiale noi și 2 730 bunuri de con
sum, au fost aplicate circa 6 000 de
tehnologii noi și perfecționate, sis
teme de mecanizare și automatizare,
în această perioadă, ponderea pro
duselor noi asimilate pe baza cerce
tărilor desfășurate în institutele
noastre de profil a ajuns la 95 la
sută. în expresie valorică, producția
unităților de cercetare, proiectare și
inginerie tehnologică in acest an este
estimată la 14 miliarde lei, față de
patru miliarde lei cit a fost la nivelul
anului 1980.
Sînt expuse in cadrul expoziției
machetele instalației de cauciuc poliizoprenic și a celei de cauciuc polibutadienic și elastomeri termoplastici, concepute de colective coordo
nate de tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. laserul cu
sticlă fosfatică pentru prelucrări teh
nologice, instalația de teletransmisie
alimentată cu sursă fotovoltaică. starția de sol pentru recepția datelor
analogice și digitale transmise de sa
telitul geostaționar Meteosat, reali
zări ce subliniază înaltul nivel de
competitivitate la care a ajuns crea
ția științifică românească.
De un interes aparte s-a bucu
rat mașina automată pentru con
trolul hoiturilor de piston, creație
de înaltă precizie ce asigură efec
tuarea controlului total al pieselor.
Apreciind calitatea operațiilor efec
tuate. secretarul general al partidu
lui a indicat să se generalizeze uti
lizarea acestui tip de mașini în do
meniile fabricației de serie a repe
relor de mare precizie.
Parcurgerea expoziției relevă în
mod cit se poate de limpede calea
ascendentă, parcursă de știința si
tehnologia din tara noastră, ample
le perspective ce Ii se deschid pen
tru perioada următoare, cînd sînt
angajate cu toate forțele în înfăp
tuirea programelor-directivă de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică si de introducere a progresu
lui tehnic, aprobate de Congresul
ăl XII-lea al partidului.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu. celorlalți
tovarăși din conducerea partidului si
statului le este prezentată, apoi,
secțiunea din expoziție care subli
niază coordonatele definitorii ale
complexului proces instructiv-educativ. ale‘ formării tinerei genera

marcă prin ingeniozitate, printr-un
grad ridicat de aplicabilitate.
In cei patruzeci de ani de mari izbînzi, sub stindardul partidului,
școala s-a afirmat, după cum o do
vedesc toate aceste date, ca un cadru
de bază al instruirii și formării ti
neretului în spiritul înaltelor tradi
ții revoluționare, al dragostei față
de parțid și popor.
Prin multiple modalități, expoziția
pune puternic în lumină bogata
viață spirituală care a înflorit în
România în cei 40 de ani de liber
tate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului au fost întîmpinați cu sen
timente de profundă stimă la secți
unea „Cultură, artă, presă și radio■ televiziune".
Cartea, simbol al culturii, corolar
al spiritualității naționale, deschide
această secțiune a expoziției. Sînt
adunate laolaltă lucrări ale oameni
lor de litere, știință și artă, români
și din rîndul naționalităților conlo
cuitoare, care, prin scrisul lor, dau
expresie climatului de efervescență
creatoare ce caracterizează viața
socială și politică a României de
astăzi.
La loc central sînt expuse operele
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
scrieri dedicate personalității sale,
publicate în țară și peste hotare în
semn de înaltă apreciere și conside
rație față de contribuția remarcabilă
adusă la dezvoltarea și înflorirea
României socialiste, la cauza păcii,
la promovarea unor noi principii și
norme de relații în viața inter
națională. a colaborării și prieteniei
între popoare.
în expoziție sînt prezentate exemplare ale lucrărilor tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. apărute în țară si peste
hotare, remarcabile contribuții la
dezvoltarea științei românești.
în vastul peisaj editorial româ
nesc se remarcă, în același timp,
lucrările social-politice ce tratează
aspecte ale procesului de făurire a
societății socialiste, ale economiei
românești actuale, ale dezvoltării de
mocrației socialiste, precum și bele
tristica originală contemporană și
cea clasică, dovadă a preocupării
permanente a editorilor de valorifi
care a moștenirii noastre literare.
Strînsele relații de colaborare cul
turală existente între România și
alte țări, materializate în plan edi
torial în permanente schimburi de
carte, coeditări si un mare număr
de traduceri, sînt aspecte ce între
gesc ampla imagine a activității de
tipărire a cărții în țara noastră.
Contribuții cu adevărat rparcante
la îmbogățirea fondului de valori
ale culturii naționale și universale
s-au adus în acești ultimi ani cînd
s-a născut și a rodit una dintre cti
toriile spirituale de excepție ale po
porului nostru — Festivalul național
„Cîntarea României" — strălucită
inițiativă a secretarului general al

consacrat creșterii bunăstării mate
riale si spirituale a maselor, satis
facerii cit mai depline a cerințelor
întregului popor, asigurării condiți
ilor pentru manifestarea plenară a
personalității umane. Prin interme
diul a numeroase fotografii, grafice,
panouri este redată sugestiv politica
promovată de partidul nostru în
domeniul ridicării continue a nive
lului de trai al poporului, obiectiv
central al întregii dezvoltări a tării,
către care converg toate liniile de
forță ale economiei naționale. Este
ilustrată cu pregnanță preocuparea
statornică, consecventă, a secreta
rului general al partidului pentru
creșterea constantă a avuției na
ționale prin dezvoltarea intensivă a
tuturor sectoarelor vieții economice,
o opțiune care s-a dovedit a fi. așa
cum demonstrează mărețele împliniri
ale anilor noștri de libertate, calea
sigură pentru atingerea dezideratu
lui suprem al societății socialiste,
creșterea bunăstării materiale si
spirituale a oamenilor muncii din
România.
Rețin atenția. în mod deosebit,
ritmurile înalte de creștere a pro
ducției industriale si a celei agricole
înregistrate în ultimele patru de
cenii. care au determinat sporirea
venitului national ne locuitor
de 22 de ori. Pe această bază,
în cincinalul trecut s-a desfășurat
cea mai amplă acțiune de majorare
a veniturilor oamenilor muncii. In
acest an, cînd aniversăm 40 de ani de
dezvoltare liberă și independentă,
s-a încheiat o nouă etapă de majo
rare a retribuțiilor, de care au bene
ficiat 7,6 milioane de oameni ai
muncii. în anii socialismului retri
buția medie netă a personalului
muncitor a sporit de 8,7 ori, în con
dițiile menținerii unui raport echi
tabil între veniturile maxime și cele
minime.
Construcția de locuințe, un dome
niu a cărui dezvoltare este definito
rie pentru nivelul de prosperitate și
civilizație al națiunii, a dobîndit. din
anul 1965, valențele unei adevărate
forțe a progresului social. România
se situează azi, din punctul de ve
dere al numărului de locuințe noi Ia
1 000 de locuitori, • printre primele
zece țări din lume. Pe întreg teri
toriul țării se construiește intens, în
tr-o concepție unitară, in conformi
tate cu programul național de siste
matizare a celor 237 de municipii și
2705 comune, program elaborat sub
directa îndrumare a conducătorului
partidului și statului nostru. Acum,
cînd sărbătorim 40 de ani de creație
si liberă dezvoltare, peste 81 la sută
din populația țării locuiește în apar
tamente noi, iar în fiecare zi primesc
cheile unor moderne locuințe 500 de
familii, ceea ce înseamnă că în
România, la fiecare trei minute, se
realizează o locuință nouă.
în sectorul rezervat comerțului so
cialist. tovarășului Nicolae Ceausescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt în
fățișate date elocvente referitoare la
creșterea continuă a puterii de cum

părare a populației, care achizițio
nează în atest an de 16,6 ori mai
multe mărfuri decît în 1950. Sînt re
produse imaginile unor moderne ma
gazine universale, construite deopo
trivă în orașele și satele țării, ale unei vaste rețele comerciale integrate
armonios în noile ansambluri de lo
cuințe.
Prin fotografii, panouri șl grafice
este ilustrată politica partidului și
statului in domeniul asistenței sani
tare — componentă esențială a ca
lității vieții, cu o contribuție extrem
de prețioasă la menținerea unei bune
stări de sănătate a populației tării
noastre. Uriașele eforturi făcute în
cei 40 de ani de socialism pentru aplicarea în practică a principiilor
fundamentale ale politicii sanitare,
aflată în România Ia rangul de poli
tică de stat, au condus la creșterea
duratei medii a vieții, care a ajuns
la. peste 70 de ani, cu 28 de ani mai
mult decît în anul 1932.
în expoziție este înfățișată grăitor
politica promovată sistematic de
partidul nostru în domeniul demo
grafic. susținută prin ample măsuri
de ocrotire a mamei și copilului, de
întărire a familiei, de îmbunătățire a
asistenței sociale, în scopul asigurării
tinereții și vigorii națiunii noastre.
In tabloul ațît de bogat al stării de
sănătate a națiunii pe care-1 prezintă
expoziția se regăsesc, la loc de frun
te, investițiile în domeniul sanitar,
aflate într-o continuă dinamică.
Cheltuielile bugetare pentru sănătate
au crescut permanent, fiind în acest
an de 16,6 miliarde lei, sumă de 28
ori mai mare decît in 1950 și echiva
lentă cu cea repartizată în Întregul
deceniu 1951—1960. în cei '40 de ani
de socialism au fost construite peste
100 de spitale moderne, repartizate
în toate județele țării, zestrea sani
tară însumind 210,8 mii locuri în
spitale, de aproape 5 ori mai multe
decît în 1945.
în expoziție sînt, de asemenea, pe
larg reprezentate dotările de care
dispune la ora actuală turismul ro
mânesc. Punind in valoare condițiile
naturale deosebite cu care țara noas
tră este înzestrată, unitățile turistice
numără la ora actuală peste 300 000
de locuri, de 3 ori mai multe decît in
1965. Rețin atenția imaginile ce vă
desc impresionanta dezvoltare a tu
rismului românesc în anii socialis
mului, cînd au fost ridicate din te
melii un mare număr de stațiuni de
odihnă și tratament.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat
apoi pavilioanele ce găzduiesc cele
mai reprezentative produse ale in
dustriei ușoare.
Anul 1965 a marcat și pentru
lucrătorii din industria ușoară în
ceputul unei etape de profunde
mutații cantitative și calitative.
Acum, la 40 de ani de dezvoltare
liberă și independentă, industria
ușoară se înfățișează ca o ramură
puternică, capabilă să creeze o mul
titudine de bunuri ce satisfac cerin
țele in continuă creștere ale popu
lației. îneîntă privirile țesăturile din
bumbac și mătase, din in. lină și
celofibră în combinație cu poliesteri
și alte fibre, neșifonabile, ușoare, cu
o cromatică deosebită. Expoziția
pune în evidență faptul că produc
ția de țesături a cresput, comparativ
eu 1945. de 11,5 ori în 1965 și de
31,2 ori în 1984. Sînt expuse confecții
cu destinații diverse pentru toate ca
tegoriile de vîrstă ale cumpărătorilor,
’ produse mult solicitate atît ne piața
internă, cît și la export. Grafice și
panouri prezintă dinamica producției
de confecții, care Ia nivelul acestui
an este de 98,8 ori mai mare decît
în 1945. în comparație cu același an,
și industria tricotajelor, bogat repre
zentată în expoziție, a înregistrat o
creștere a producției de 93,4 ori.
Un bogat sortiment de ceramică
populară, sticlărie, porțelan fin și
cristal este etalat în expoziție, ca
racterizat de o concepție armonioasă,
cu o funcționalitate ridicată și o es
tetică deosebită.
în cadrul standurilor si platfor
melor în aer liber, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din
conducerea partidului și statului le
sint înfățișate prefacerile profunde
care au avut loc in domeniul con
strucțiilor industriale. Pe întreg cu
prinsul țării au fost înălțate mari
citadele industriale, prestigioase in
stituții de știință. învătămînt și cul
tură. Harnicul detașament al con
structorilor a asigurat punerea în
funcțiune a 9 912 capacități de pro
ducție importante, din care 8 541 în
perioada 1965—1984. S-a schimbat ra
dical chipul orașelor și satelor. Edi
ficii mărețe s-au integrat în memoria
timpului, ca argumente grăitoare ce
vor înfățișa, peste ani și ani, ima
ginea patriei în această perioadă de
construcție eroică.
Standurile acestui sector al econo
miei naționale pun în evidență fap
tul că, în decurs de patru decenii,
producția a crescut de 100 de ori, iar
gradul de mecanizare a lucrărilor
principale se ridică in prezent la 96,5
la sută. în acest an aniversar. Minis
terul Construcțiilor Industriale, care
realizează 24 la sută din volumul to
tal al investițiilor planificate pe în
treaga economie, asigură punerea in
funcțiune a 244 de capacități impor
tante de producție. Sînt obiective
destinate industriilor chimică, meta
lurgică, constructoare de mașini, al
tor sectoare de activitate, moderni
zării structurilor din ramurile hotă
ritoare pentru progresul economic,
dezvoltării bazei energetice și de ma
terii prime a tării, valorificării su
perioare a resurselor interne de ma
terii prime, producerii de materiale
și materii prime necesare reducerii
importurilor și sporirii exporturilor.
Sint înfățișate, de asemenea, reali
zările obținute pe linia tipizării teh
nologiilor de execuție, asimilării unor
noi tehnologii si generalizării meto
delor de lucru avansate, sporirii gra
dului de mecanizare si industriali
zare a lucrărilor, astfel încit pînă în
1990. potrivit indicațiilor secretarului
general al partidului, șantierul de
construcții să devină loc de montaj.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu.' to
varășa Elena Ceausescu vizitează în
continuare spatiile expozitionale re
zervate agriculturii, sector vital al
economiei românești.
Standurile reprezentative cu ex
ponate — la care se adaugă panouri
si grafice sugestive — se constituie
ca o cuprinzătoare imagine a dina
mismului dezvoltării agriculturii ro
mânești, cu deosebire în perioada
ce a urmat Congresului al IX-lea,
ale cărui hotărîri au jalonat o orien
tare nouă, o cotitură de substanță în
politica agrară a partidului. Densele
mutații cantitative si calitative
poartă amprenta tezelor originale,
profund științifice, ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu privind reconsi
derarea si redimensionarea rolului
și locului agriculturii în strategia
dezvoltării generale a patriei, in
creșterea necontenită a nivelului de
viată al poporului.
Sînt reflectate în expoziție rezul
tatele ‘ eforturilor financiare deose
bite. ale programelor de investiții
concretizate astăzi în dezvoltarea,
fără precedent în istorie, a bazei
tehnico-materiale
a
agriculturii,
care este clar ilustrată prin limbajul
exact al cifrelor. Dacă în 1945 s-a
alocat modesta sumă de 0.1 mili
arde lei pentru investiții. în 1965
s-a ajuns la 9.2 miliarde lei,
iar în 1984 volumul investiții
lor se ridică la 40,8 miliarde
lei. Aceste uriașe trepte au fost ur
cate datorită marilor creșteri ale
potențialului economic al tării. Referindu-ne la dotarea mecanică este
suficient să subliniem evoluția nu
merică a tractoarelor, de la 9 600 în
1945 la impresionantul parc actual
de 170 000 tractoare ; sau privitor
la combinele autopropulsate. în acest an jubiliar rodul lanurilor bo
gate este cules de peste 58 de mii
de astfel de minunate uzine ne roti,
fată de 3 000 asemenea mașini cîte
erau în 1965. inexistente cu patru
decenii în urmă, cînd si înerăsămintele chimice erau aproape ne
cunoscute.
Din amplele lucrări de Îmbunătă
țiri funciare, amenajările pentru iri
gații demonstrează grăitor sprijinul
permanent acordat agriculturii de
conducerea partidului si statului,
personal de tovarășul Nicolae
Ceausescu. După eliberare. în 1945,
în toată țara existau doar 20
mii hectare irigate. în 1965. ame
najările cuprindeau 230 mii hecta
re. Iar astăzi, sistemele de irigații
împînzesc impresionanta suprafa
ță de 3,3 milioane hectare, pe care
apa ajunsă la rădăcina plantelor în
seamnă recolte bogate, sigure si sta
bile. Din datele expoziției se des
prinde că în perioada 1979—1984 s-a
obtinut o producție medie anuală de
aproape 22 milioane tone cereale,
fată de 10,7 milioane tone ce se
realizau între anii I960—1965 și de
modesta cantitate de 4,4 milioane
tone cit s-a înregistrat în perioada
1945—1950. De asemenea, au crescut
considerabil producțiile de sfeclă de
zahăr, floarea-soarelui. cartofi, le
gume si fructe.
în contextul dezvoltării generale
a agriculturii, zootehnia ocupă un
loc bine definit. In standurile ex
poziției. prin exponate, grafice și
fotografii sînt relevate realizările
din acest domeniu. Sporirea nume
rică a efectivelor, a potențialului
bioproductiv al animalelor prin
selecție și ameliorare a condus la
creșterea
producției
zootehnice,
Concomitent, se înregistrează rit
muri susținute de dezvoltare în
sericicultură, apicultură și creșterea
animalelor de blană.
Evoluția producției vegetale și
animaliere a creat o puternică bază
de materii prime pentru dezvoltarea
industriei alimentare, căreia, numai
în perioada 1966—1984. i s-au alocat
fonduri de investiții totalizind peste
92 miliarde lei, față de numai 10,9
miliarde în perioada 1951—-1966.
In cadrul expoziției este pusă In
evidentă contribuția importantă a
științei Ia soluționarea complexelor
probleme legate de dezvoltarea agri
culturii. în urma sarcinilor si orien
tărilor trasate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu prilejul numeroaselor
întîlnirî de lucru cu specialiștii din
domeniul agriculturii, a aplicării
programelor speciale pentru diverse
sectoare ale acestei ramuri de bază,
cercetarea științifică este în mă
sură să soluționeze problemele fău
ririi unei agriculturi moderne, in
tensive. de mare rentabilitate. Astfel,
s-a acordat prioritate cercetării pen
tru crearea de noi soiuri si hibrizi
de cereale și plante tehnice, capa
bile să dea producții mari si con
stante în condiții de climă si sol
diferite.
Sectorul expozițional rezervat sil
viculturii. Și aici se relevă grija
deosebită manifestată de conducerea
partidului și statului fată de pro
tejarea și îmbogățirea patrimoniului
forestier al tării, reflectată într-o
politică unitară. Expresia acestei po. litici o reprezintă Programul natio
nal pentru conservarea si dezvolta
rea fondului forestier în perioada
1976—2010. elaborat pe baza indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
program ce stabilește direcțiile
principale de acțiune pentru apă
rarea și sporirea importantelor bo
gății naturale pe care le reprezintă
pădurea, mărirea eficienței exploa
tării acestora.
în standurile Consiliului Național
al Apelor, machete, grafice și expo
nate oglindesc principalele rezultate
obținute în gospodărirea rațională a
resurselor de apă și valorificarea po
tențialului economic al acestora, în
amenajările hidrotehnice, în cerceta
re. Este evident faptul că in urma
aplicării Programului național de
perspectivă pentru amenajarea bazi
nelor hidrografice din țara noastră,
a indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, unitățile din cadrul Con
siliului Național al Apelor au realizat
mari capacități care au asigurat apa
necesară pentru dezvoltarea unor
importante platforme industriale și
localități, precum și pentru irigarea
unor întinse suprafețe agricole.
★

în cursul vizitării expoziției, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați
cu dragoste, cu stimă și profund res
pect de cadre de conducere din mi
nistere, centrale industriale, de oa
meni de știință, artă și cultură, de
specialiști, care au avut deosebita
cinste de a prezenta cele mai semni
ficative realizări ale oamenilor mun
cii din toate domeniile de activitate.
Și cu acest prilej, cei prezenți au
adresat conducătorului partidului și
statului calde cuvinte de mulțumire
și recunoștință pentru grija stator
nică pe care o acordă dezvoltării tu
turor domeniilor vieții economicosociale, progresului multilateral al
patriei, creșterii calității muncii și a
vieții, ridicării neîntrerupte a nive
lului de trai material și spiritual al
întregului popor.
La plecarea din complexul expozi
țional, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați din nou, cu deosebită stimă și
prețuire, de bucureștenii aflați In
Piața Scînteii. Pe fondul unor puter
nice aplauze și urale, s-a scandat cu
însuflețire numele partidului și al
secretarului său general, simbolică
alăturare ce semnifică încrederea ne
strămutată a tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră în politica înțe
leaptă, clarvăzătoare a Partidului
Comunist Român, hotărîrea lor
neabătută de a o transpune exemplar
în viață, în vederea înfăptuirii aspi
rațiilor națiunii noastre de progres,
pace și prosperitate, de edificare a
socialismului și comunismului pe pămintul României.
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ACTUL ISTORIC DE LA 23 AUGUST 1944 —OPERĂ A ÎNTREGULUI
NOSTRU POPOR, SUB CONDUCEREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BARICADELE REVOLUȚIEI,

baricadele luptei pentru libertate și suveranitate
Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă s-a înscris în istoria României ca un
act deliberat al întregului nostru popor. Ziua de 23 August 1944
a marcat încununarea luptei comune, sub conducerea partidu
lui comunist, a tuturor forțelor revoluționare, democratice și
progresiste din țara noastră împotriva fascismului și a războ
iului, pentru apărarea . libertății', și independenței patriei.

La arme! Revoluția trebuie
învingă
Interlocutorii noștri sint oa
meni ajunși la o virstă înain
tată. Unii au împlinit sau au de
pășit SO de ani. Dar faptele,
evenimentele de acum patru
decenii, la care au participat
direct, au rămas vii in memo
ria lor. Povestesc cu amă
nunte, cu nuanțări, de parcă
totul s-ar fi petrecut ieri.
23 August 1944 — o zi istorică,
o zi pentru istorie. Comunistul
ION DOBOCAN venise in bu
levardul Ana Ipătescu, unde
avea o îhtilnire conspirativă,
întrevederea a fost scurtă. Le
gătura superioară i-a adresat
numai citeva cuvinte : „A sosit
ziua cea mare. In noaptea “ceasta începem, așa că veți ac
ționa cum s-a stabilit". Fiecare
și-a văzut apoi de drum. Se
părea că pe marele bulevard
bucureștean era liniște desăvirșită. Din cauza întunericului nu
vedea nici la doi pași. Dar li
niștea era aparentă. Pe ambele
trotuare, ostași români înarmați
treceau in tăcere deplină către
clădirea Consiliului de Miniștri
din Piața Victoriei. A simțit un
sentiment de mândrie și de si
guranță.. Ochii i s-au umplut de
lacrimi. La adresa pe care o
căuta a ajuns repede. Gazda era
emoționată. I-a spus cu vocea
parcă sugrumată : „Te așteptam.
Cred că s-a petrecut ceva cu
totul deosebit". Avea radioul
deschis. Vocea crainicului repeta
fără încetare : „Lăsați aparatele
deschise. Vom transmite un co
municat
important
pentru
țară"...
...Mareșalul Ion Antonescu fu
sese deja arestat. Au mai fost,
de asemenea, arestați cițiva mi
niștri ce-i erau apropiați. Dicta
tura militaro-fascistă părăsise
scena istoriei. Fusese constituit
un guvern de uniune națională.
Planul elaborat de Partidul Co
munist Român se desfășura
punct cu punct.

Misiunea mea — își conti
nuă firul amintirilor Ion Dobocân — era să asigur, în acea
noapte istorică, legătura între
formațiile de luptă patriotică
din sectorul I Galben. Partidul
pregătise din vreme aceste for
mații de luptă, se îngrijise de
instruirea lor. de înarmarea lor.
Erau, numai in sectorul I Gal
ben din Capitală, pesțe 8 000 de
oameni cuprinși în această acti
vitate. Acum era necesar ca toți
acești oameni să fie prezenți
fără ântirziere la punctele de
întâlnire. Alergam cu bicicleta
la adresele indicate. Trecuseră
doar cîteva ore de la întâlnirea
conspirativă ce-o avusesem in
bulevardul Ana Ipătescu și
Bucureștii își schimbaseră înfă
țișarea. S-ău aprins luminile.
Oamenii ieșiseră pe străzi.
Bucuria era generală. Noaptea
începea să se destrame. Se iveau
zorii. Și nu erau doar zorii unei
noi zile, ci ai unei epoci noi
pentru România. Luptele au în
ceput chiar în noaptea aceea.
Capitala era inima revoluției.
Aici, unde fuseseră elaborate
planurile strategice ale partidu
lui comunist, unde comuniștii, în
colaborare cu armata, cu forțele
patriotice, stabiliseră programul
insurecției și trecuseră cu hotărire la aplicarea lui, muncitorii,
intelectualii, studenții, oameni
de alte categorii sociale se aflau
pe baricadele revoluției de eli
berare a țării. Armata, gărzile
patriotice, sprijinite de întreaga
populație a orașului, au luptat
eroic în acele zile fierbinți din
vara anului 1944. Așa cum, de
altfel. cu eroism și dăruire pa
triotică, a luptat Întregul nostru
popor.
Atunci, in acel memorabil

august 1944, EMIL ȘTEF era
încadrat ca muncitor intr-o ‘în
treprindere din Craiova. De mai
mulți ani făcea parte din parti
dul comunist. Cum spune, era
„prins" in evidența partidului.
Dar in fabrica în care lucra, cu
noscută sub firma „Brătășeanu",
azi, Întreprinderea de tractoare,
mulți alți muncitori, deși nu fi
gurau . in evidențe, purtau in
conștiințe
ideile comuniștilor.
Ei erau simpatizanți ai parti
dului. .

— Celula noastră de partid —
își amintește Emil Ștef — avea
un efectiv restrîns. Dar la ac
țiunile organizate de comuniști
participa totdeauna un mare
număr de muncitori. Acest fapt
conferea mai multă autoritate
și o mai mare forță acțiunilor
noastre. De ce erau tot mai
mulți cei ce ni se alăturau ? De
sigur, ii atrăgeau idealurile in
numele cărora le vorbea parti
dul. Un fapt semnificativ s-a
petrecut la Craiova în ziua de
24 august 1944. Mii de oameni
erau adunați în fața hotelului
„Palace".
Fusese convocată
prima întîlnire legală, la „lu
mina zilei", a comitetului jude
țean de partid cu muncitorii,
țăranii muncitori și intelec
tualii- progresiști din județ.
Cuvintul
de ordine a fost
limpede și ferm : „La arme !
Revoluția trebuie apărată, re
voluția trebuie să învingă !“.

Și muncitorii, țăranii, intelectua
lii au pus mîna pe arme, s-au
înrolat în formațiile de luptă
patriotică, dind lovituri decisive
ocupunților hitleriști.
„La arme ! Revoluția tre
buie apărată, revoluția trebuie

să învingă !“ — această che
mare, chiar dacă în multe locuri
a fost formulată cu alte cuvinte,
a răsunat în întreaga țară.

Militantul comunist TRAIAN
HULUBESCU se afla, in ziua
de 23 August 1944, ia. Brăila.
Vestea cea mare. a umplut de
bucurie inimile oamenilor. Tra
ian Hulubescu avea insă un mo
tiv în plus să se bucure. In 1943
fusese eliberat din lagărul de la
Tg, Jiu. Dar abia venise acasă
și, iată. Siguranța o arestase pe
soția lui. A fost condamnată la
muncă silnică pe viață pentru
activitate revoluționară. Acum
era sigur că mama celor patru
copii ai săi, toți mici, se va reîn
toarce acasă.

— Bucuria oamenilor — ne
spune Traian Hulubescu — era
firească. Numai că unii cre
deau că lupta s-a terminat, că
va fi pace. Noi, comuniștii,
aveam misiunea să le spunem
oamenilor adevărul, să-i con
vingem că lupta continuă. Și
să-i chemăm să se încadreze
în formațiunile de luptă pa
triotică sau să participe la ac
țiunile de sprijinire a armatei
române, care trecuse la cură
țirea teritoriului patriei de
hitleriști. Oamenii răspundeau
cu entuziasm la aceste chemări.
Odată, la o întîlnire cu tinerii,
într-o școală, am fost întrebat
care este explicația că poporul,
în a,ugust 1944, a urmat în în
tregime cuvintul partidului. Eu
cred că explicația trebuie cău
tată in istorie. Marile bătălii
revoluționare împotriva fascis
mului și a războiului, conduse
de partid, strădaniile partidului
de a atrage, in această luptă, de
care depindea soarta țării,
clasa muncitoare, țăranii, inte
lectualii, toate forțele • demo
cratice și progresiste din Româ
nia, l-au impus în conștiința
maselor, i-au conferit rolul
hotărâtor în marile bătălii re
voluționare pentru libertatea și
independența patriei.

Dar evenimentele nu pot fi despărțite de oameni. Fiecare
moment ce se integrează în eroica epopee din vara anului
1944 este legat, în primul rînd, de oamenii care au participat
direct ia pregătirea șțjnfăptuirea acestui act istoric de demnita
te națională ; este legat de luptătorii comuniști și antifasciști ce
s-au aflat în primele rînduri ale aprigelor bătălii revoluționare
pentru salvarea ființei patriei.

din țară, făcută de partidul
comunist, a scos in evidență
faptul că, in deceniul al patru
lea, forțele democratice și pro
gresiste erau superioare pro
motorilor ideilor fasciste. Parti
dul și-a exprimat cu fermitate
convingerea că muncitorii, ță
ranii, intelectualii progresiști, ti
neretul democratic, uniți . sub
stindardul său de luptă, intr-un
unic și mare front al păcii, al
libertății și demnității, nu vor
putea fi învinși.
— O dovadă edificatoare a

forței de mobilizare a partidului
nostru, a forței sale organiza
torice — relatează ILIE DA~‘
VID, membru de partid din
ilegalitate — o constituie evenimentele de la 1 Mai 1939.
Capitala a trăit, atunci, un
moment de mare însuflețire pa
triotică. Străzile erau pline de
oameni : muncitori, intelectuali,
studenți. Din toate marile . în
treprinderi
ale
orașului,
imense coloane se îndreptau
spre cinematograful „Aro", azi
„Patria". Acolo fusese pro
gramat să se desfășoare Con
gresul breslelor, sub auspiciile
guvernului. Dar, ca de atitea
alte ori în decursul tumultuoa
sei sale istorii, partidul a dat un
alt sens reuniunii programate
de oficialități, transformînd-o
intr-o manifestare de luptă
antifascistă și antirăzboinică.
Alte. numeroase adunări revo
luționare au fost organizate de
către partid in diferite săli din
Capitală. în aceste condiții,
sărbătorirea zilei de 1 Mai 1939
a devenit o grandioasă manifeștare patriotică. Zeci de mi i
de oameni au dat glas hotărîrii poporului de a-și apâra
țara, de a lupta pentru libertatea ei. S-a scandat : „Vrem

România liberă" ; „JO'S fascis
mul, jos războiul". Reușita acestei manifestări s-a datorat
faptului că ea a fost pregătită
din vreme. Comuniștii au discu- ■
tat, in fiecare fabrică, in fiecare
instituție, cu muncitorii, cu
alte categorii de oameni ai
muncii, le-au explicat perico
lul care planează asupra țării
și importanța de a se uni in
luptă. Un rol hotăritor în pre
gătirea acestor acțiuni a revenit
tovarășului Nicolae Ceaușescu .
și tovarășei Elena Ceaușescu.
Bogata experiență de luptă,
înalta capacitate organizatorică
și politică, trăsături pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu le
dobindise in numeroase acțiuni
revoluționare la care a partici
pat din insărcinarea partidului,
s-au afirmat puternic la 1 Mai
1939. Desfășurat .sub semnul
unității clasei muncitoare, acest
important moment istoric, la
care au participat oameni de
diferite categorii sociale, a dat
expresie voinței ferme a po
porului român de a se ri
dica împotriva fascismului, a
războiului.
Această voință și hotărire
în luptă ale poporului român,
puternic mobilizat de partidul
comunist, s-au intensificat după
instaurarea in România, in
toamna anului 1940, a regimului
de dictatură militaro-fascistolegionară. Au fost organizate
acțiuni de sabotare a mașinii de
război hitleriste, au fost create
grupe de partizani, au. fost pre
gătite formațiuni patriotice de
luptă care să acționeze in mo
mentul declanșării revoluției de
eliberare a țării, s-au întărit
legăturile partidului cu ■ toate
forțele patriotice, inclusiv cu
armata.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, la un miting in Piața Universității, la sfîrșitul lunii august 1944,
au adresat maselor, in numele partidului comunist, înflăcărată chemare de a da totul pentru front, pentru victorie

tortei, despre atitea și atitea alte
Posade ale vitejiei românești
repetate in timpuri moderne.

— Ne-am bucurat cînd a su
nat ceasul lui 23 August 1944 —
spune ȘTEFAN BRÂNZEI, țăran
de lingă Baia de Arieș. Aștepta
sem acest ceas, ‘ știam că are să
sune. Eu făceam parte dintr-un
batalion fix regional, care ve
ghea lingă fruntaria impusă prin
Dictatul fascist de la Viena.
Primim ordin de la comandan
tul de pluton, Vasile Tătaru, să
ne echipăm. Am lăsat trebile
casei și ne-am dus să ocupăm
poziție la Șipote, pentru .că ve
neau hitleriștii și horthyștii și
vroiau să ocupe satul. Am ocu
pat noi mai îfiainte unde era
locul mai strimt, unde știam că
nu pot trece decît daca folo
Birsei, pe străvechiul pămînt sesc șoseaua . ori se bagă în
dobrogean, în cimpia Bărăganu Arieș. Pe urmă am trimis o gru
lui... S'mt de neuitat acele clipe pă la podul Ppsăgii să bareze
mărețe, încărcate de suflul viu podul".' Acestuia i-am stricat po
al istoriei, „in, amintirea foștilor delele ca ei, dacă viii pe acolo,
luptători, "muncitori și ostași, să nu poată trece decît cu mare
care s-au aflat în primele linii întîrziere. Am stat pe poziție
ale bătăliei cu hitleriștii, pro- patru zile și patru nopți și
bind, prin neasemuite acte de ne-am bătut. Au venit și ajutoa
vitejie și eroism, virtuțile fun re, mai apoi, de la Abrud
damentale ale poporului român batalionul de vînători de mun
— patriotismul fierbinte, dra te— și am început atunci ofen
gostea de libertate, respectul siva : noi, pe stânga, vînătorii
pentru libertatea celorlalte po de munte, pe dreapta. Noi am
poare, pentru pace și colaborare. ocupat poziție pină acolo sus, pe
Povestirea simplă a fostului ser Iaru, și am mers înainte, pină la
gent t.r. GHEORGHE AMĂRIU- Vidongu, și i-am luat prizonieri
ȚEI, fiu al meleagului vrîncean, pe năvălitori. Batalionul de la
comandant al unui pluton de Baia de Arieș a pușcat o piatră
aruncătoare cantonat la Mama mare, aruneînd-o in drum, pen
ia, pe malul mării :
tru ca dușmanul, chiar dacă ar
■— Am aflat din prima clipă fi trecut Sălciua, să nu răzbată
vestea declanșării bătăliei cu spre Cîmpeni în sus. Ne-au fost
hitleriștii și ni s-a umplut su în ajutor minerii și ceferiștii.
fletul de bucurie — ne povesteș Am mers, la luptă cu liniște și
te el. A fost o bucurie
*
scurtă, hotărîți, fără spaime, că așa-i
plină de griji, în care se ames-\ românul, pune răul în față și-l
teca1 și dorința nestăvilită de a fringe. A fost un baraj al între
pune mîna pe plug și a ara pă gii populații. Și nu ne-am dat
mintul în liniște, de a pune înapoi, orice forță ar fi fost Ve
mîna pe ciocan și a făuri din nită. Toți sintem nepoți de-ai
fier și oțel unelte și mașini mai lui Horea, Cloșca și Crișan și
bune. Pentru aceasta însă, știam, de-ai lui Avram Iancu !

Glasul partidului era glasul țării
23 spre 24 august 1944 — o
noapte istorică, o noapte pentru
istorie. Se iveau zorii unei noi
zile și ai unei noi epoci pentru
România. Undeva, in județul
Dolj, lingă Dunăre, in comuna
Cetate, comunistul ION BICĂ a
arborat steagul tricolor și stea
gul roșu pe statuia lui Alexan
dru Ioan Cuza, din fața primă
riei. Intr-o altă parte a țării, la
Simeria, își amintește FRĂNCISC BOLOGH, in, noaptea aceea, comuniștii au făcut mo
bilizarea pentru un miting con
vocat in ziua de 24 august. în
Valpa Jiului, cuvintul de ordine
a fost : „Cărbune" ! Minerii, ne
spune ION COTOȚ, membru al
partidului comunist din ilegali
tate, încetiniseră ritmul extrac
ției, pentru ca pe frontul hitlerist să ajungă cit mai puțin
cărbune. Acum de cărbune
avea nevoie insurecția. La Pe
trila — producția a fost de trei
ori mai mare in ziua de 24 august 1944. în județul Dolj, iși
amintește comunistul cu sta
giu din ilegalitate NECULCE
POPESCU, muncitorii și țăranii
au organizat grupe de sprijinire
a trupelor române care. incepu-

aderat muncitori, țărani,, oa
meni de știință și cultură, zia
riști, cetățeni de cele mai di
verse profesii și convingeri po
litice, avind un obiectiv care in
teresa. întregul popor. S-a în
scris pentru totdeauna, la loc
de cinste, in istoria noastră na
țională hotărârea conducerii
partidului comunist de a de
semna pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu să reprezinte tinere
tul in
Comitetul național
antifascist, iar ulterior să con
ducă Comitetul național antifas
cist al țineretului. Această ale
gere istorică se întemeia pe
faptul că tovarășul Nicolae
Ceaușescu se afirmase deja ca
un revoluționar cu . înalte cali
tăți de ' comunist, . patriot și
antifascist. Am participat, m
această perioadă, la numeroase
acțiuni organizate de partid.
Pentru noi,'tinerii revoluționari,
pentru numeroși comuniști, to
varășul Nicolae Ceaușescu era
un exemplu'de fermitate revo
luționară și dăruire patriotică.
Din 1933 nu a fost eveniment
important, in activitatea parti
dului, a organizației revoluțio
nare a tineretului la care să nu
fi participat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să nu se fi aflat, in
acei ani grei, in primele rinduri ale luptei împotriva ex
ploatării. a fascismului, a
războiului.
Anlpla

analiză a realităților

In zilele lui August, ge baricadele revoluției - împreună, muncitori și ostași

seră lupta cu ocupanții hitle
riști. Țara întreagă, ca un sin
gur om, s-a ridicat la luptă
pentru salvarea ființei naționale.
Zilele și nopțile de foc ale lui
August 1944... Ele sint vii in me
moria muncitorilor din forma
țiunile de luptă patriotică, ■ in
memoria ostașilor armatei noas
tre, care nu și-au precupețit
forțele, viața pentru a lichida
dușmanul fascist, pentru a-l
arunca dincolo de fruntariile
țării. Zilele și nopțile de foc ale
lui August 1944...
în acel August de foc, irezis
tibila chemare a Partidului Co
munist Român la marea bătălie
cu fascismul a răsunat profund
în conștiința întregului nostru
popor, ridicindu-l ca un singur
om, intr-o singură voință la în
fruntarea cu dușmanul cotropi
tor. Dintr-o dată, întregul pămint românesc a început să ardă
sub picioarele hitleriștilor. La
Turnu Severin, la Ploiești, în
munții Banatului, in cimpia

trebuia să dăm afară din țară
dușmanul. Ostașii diviziei noas
tre, împreună cu muncitorii în-.
armați din portul Constanța, am
acționat imediat, făcind inofen
siv dușmanul. Iar cînd acesta a
încercat, în anumite locuri, să
ridice capul — în port sau -la
intrările orașului — l-am poto
pit cu foc, zdrobindu-1. Glasul
partidului era glasul țării in
acel ceas de grozavă cumpănă,
care cerea efort suprem de la
fiecare fiu al acestui pămînt
pentru a-1 nimici pe dușman.
Glasul partidului era glasul
țării ! Iată, intr-o exprimare de
o simplitate emoționantă, un
adevăr care a electrizat voința
a milioane și milioane de oa
meni, sarea pământului româ
nesc. Cei care s-au ridicat cu
arma in mină la chemarea aces
tui glas al răspunderii pentru
ființa neamului nostru sub soa
re povestesc simplu și așezat, in
cuvinte încărcate de măreția is-

Ne-au vorbit despre vitejia și
spiritul de sacrificiu ale ostași
lor noștri, pe locurile unde as
tăzi se ridică mindre orașe și
moderne platforme industriale,
veteranii lui August 1944. Unul
dintre acești veterani, colonelul
în rezervă MIHAI CUCU, ne-a
descris drumul parcurs de divi
zia 10 infanterie, mereu in în
cleștare cu dușmanul încă de
la pragul Dunării dobrogene
pină in zona Usoi, din apropiere
de Praga.

—. A fost un drum greu, plin
de jertfe — povestea el. Cind
semnalul marii ridicări împotri
va fascismului cotropitor a fost
dat de către partidul comunist,
întreaga armată, fără nici o ex
cepție, într-o singură voință —
de la general pină Ia ultimul
soldat — s-a avintat în luptă,
lovind necruțător. Știam că lup
tăm pentru demnitatea țării,
pentru independența și suvera
nitatea _ei și pentru noua sa is
torie, Fiecare ostaș știa acest
lucru de la prima lovitură de
tun, de la prima rafală de mi-

nostru. Iată, de pildă, telefonis
ta Elena Ionescu, rămasă la
postul ei in vacarmul explozi
ilor, retransmițind ordinele pen
tru unitățile angajate în luptă,
menținînd legătura cu localită-țile din jur. A căzut rănită
grav de gloanțele fasciste. Am
trasportat-o la primul post de
ajutor, ca pe un ostaș viteaz și
neînfricat, care și-a făcut cu
prisosință datoria în prima linie.
Dar cîte pilde de vitejie ale os
tașilor întregii noastre armate
nu pot fi evocate, pilde demne
de litera de aur a istoriei pa
triei noastre. Fiecare dintre ele
se înscrie ca piatră de temelie
pentrb țara nouă, liberă, puter
nică. așa cum este ea astăzi, in
cel de-al 40-lea an al construc
ției ei socialiste și comuniste.

Nici o piedică nu poate sta în fața
voinței de libertate a poporului
Zile și nopți de suprem efort,
de aspre încleștări cu dușmanul
fascist. Muncitori, țărani, inte
lectuali, ostași înflăcărați de
chemarea partidului comunist
nu-și precupețeau forțele in
marea bătălie a eliberării. In
primele rînduri ale conducerii
acestei bătălii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, militantul comunist
care adusese o contribuție în
semnată la pregătirea actului
istoric al revoluției din August
1944. Cu strălucita-i experiență
revoluționară și patriotică, a
desfășurat in acele zile și nopți
eroice o activitate neobosită,
aducind o remarcabilă contribu
ție la mobilizarea forțelor, a
conștiințelor, in special a tinere
lor generații pentru victoria re
voluției. „Toate eforturile noas

tre să fie îndreptate spre victo
rie — se adresa tineretului to

varășul Nicolae Ceaușescu in
tr-unui din numeroasele mitin
guri la care a luat cuvintul in
acele zile. Nu numai în vorbe,

dar și în fapte, trebuie să mun
cim în fabrici, laboratoare, prei
tutindeni, pentru front".

In fața pericolului fascist
s-a ridicat un popor unit
— Au fost. numeroase mani
festările de răsunet' inspirate
și conduse de partidul comu
nist împotriva fascismului și a
războiului — subliniază general-locotenent (r) NEAGU AN
DREI. La baza dialogului larg și
activ cu toate forțele patriotice
Și progresiste, partidul nostru
comunist a situat interesul na
țional vital : lupta pentru sal
varea ființei patriei. Are o deo
sebită importanță faptul că, in
acest sens, Partidul Comunist
Român și-a precizat cu clari
tate pozițiile . in documentele
.programatice, reușind să acti
vizeze în jurul său cele mai
largi forțe sociale antifasciste
— clasa muncitoare, masele
țărănești, intelectualitatea pro
gresistă, tinerii și femeile cu
vederi înaintate. Totodată, parti
dul a stabilit legături multila
terale cu grupările și organi
zațiile democratice, a colaborat
cu diferite fracțiuni ale forțe
lor politice burgheze și cu un
mare număr de personalități
politice. Rezultatul acestei vaste
activități a fost crearea a nu
meroase organizații de masă
democratice, antifasciste, con
duse direct de partidul comu
nist sau aflate sub influența sa.
Un rol deosebit de important in
cadrul acestei largi conlucrări
a forțelor patriotice a revenit
Comitetului național antifascist,
organizație do masă la care au

tralieră trase în zilele lui August 1944. Gîndul și voința lor
erau gîndul și voința întregului
popor. Ca un exemplu concret al
acestei idei, trebuie să vă po
vestesc un episod semnificativ
petrecut în primele zile ale de
clanșării revoluției de eliberare
socială și națională. Divizia
noastră era în marș spre frontul
Transilvaniei. în drum, la Slo
bozia, în Bărăgan, am. înfruntat
o coloană de motorizate nem
țești, care căutau să se strecoa
re, peste Dunăre, in Bulgaria.
Pe străzile umile ale tîrgului de
atunci s-a încins o bătălie în
toată regula. împreună cu noi
luptau și muncitorii Sloboziei.
Din atâtea scene eroice aleg una
singură, grăitoare pentru starea
de spirit generală a poporului

Evocăm cu emoție, azi. jprezența in viitoarea luptelor revoluționare, ecoul puternic: al
_.
chemărilor sale în conștiințe așa
cum au fost ele receptate de
participanți, cum au fost con
semnate in presa vremii, din
paginile căreia aflăm, de pildă,
faptul că, la sfirșitul lui august,
la un impresionant miting din
Piața Universității s-aw adresat
mulțimilor tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
tovarășa
Elena
Ceaușescu.
...Zile și nopți de suprem
efort in care milioanele de oameni ai muncii, in fabrici, iri
uzine, pe ogoare, transformau in
realitate pasionanta chemare a
comuniștilor: „Totul pentru
front, totul pentru victorie 1“
Zile și nopți de suprem efort în
chinat libertății și demnității
patriei, suveranității ei.
în iureș, ostașii noștri au tre
cut la eliberarea pămîntului
transilvan. Le erau alături —
umeri de prieteni — ostașii so
vietici. Fiecare palmă din pămintul cotropit a fost udată cu
singe românesc.
...Dealul Singiorgiu, in apropierea satului Oarba pe Mureș.
Istoria lui de glorie cuprinde și
destinul lui VASILE BUDAȘ,
din comuna Mădăraș. județul
Satu Mare. Vasile Budaș a fost
nevoit, atunci cind o parte din
trupul țării ne-a fost smuls prin
Dictatul de la Viena, în 1940, să
se refugieze in cimpia Dunării.
Avea doar 16 ani. S-a alăturat
regimentului 87 infanterie.

— La 23 August — povestește
Vasile Budaș — eram sergent
major într-o subunitate a regi
mentului 87 infanterie. Am asal
tat pozițiile dușmane la Oarba
pe Mureș. Apele riului erau în
roșite de singele nostru. într-o
noapte, cu tovarășii mei de lup
tă, am reușit să mă strecor pe
malul drept al riului, la poalele
dealului de pe care fasciștii se
cerau rîndurile ostașilor noștri.
Incursiunea noastră în inima
dispozitivului inamic, alcătuit
dintr-un adevărat labirint de
șanțuri și adăposturi, i-a deru
tat pe hitleriști și pe horthyști.
Profitînd de această derută,
companiile și batalioanele regi
mentului nostru au trecut Mu-

reșul. A urmat o bătălie sîngeroasă. în acele momente sim
țeam că nimeni și nimic nu ne
mai poate smulge izbînda...
Atunci, în lupta corp la corp, o
schijă mi-a străpuns umărul.
Am căzut. M-am intors vindecat
pe front în prima parte a lunii
aprilie 1945.. Am învins. Nici o
piedică nu poate sta în fața vo
inței de libertate a poporului.

Ostașii luptau cu indirjire.
Știau că lupta lor avea temeiuri
adinei, că va rodi înmiit, pentru
că Partidul Comunist Român,
strategul strălucit in bătălia‘îm
potriva fascismului, mobiliza la
construcția
unei lumi noi —
lume a dreptății și a păcii pe
pămintul românesc. Cu acest
ideal in suflet, au curățit țara
de dușmani, trecind pe terito
riul Ungariei vecine, împreună
cu ostași], sovietici, in urmărirea
fasciștilor. Rădăcina buruienii
otrăvite trebuia stirpită pentru
ca întreaga lume să respire ae
rul pur al libertății și al păcii.
S-au bătut eroic la Debrețin,
au forțat Tisa, au eliberat sat
cu sat, oraș cu oraș, necruțători
cu fiara fascistă.
Oameni simpli, oameni cu ini
ma cit muntele, oameni pentru
care patriotismul înseamnă fap
tă imediată, faptă de un fel
deosebit, atingind piscurile ero
ismului. Un eroism la fel de
simplu ca sufletul lor generos,
exprimat în mii și mii de ipos
taze, ca tot atitea. mii și mii de
lumini ale umanismului poporu
lui nostru, cu prisosință manifes
tat chiar și in clipele de mare
primejdie. Reproducem un frag
ment dintr-un ordin militar sem
nat de generalul, Nicolae Sova
dat ostașilor la porțile Budapes
tei, zăvorite de fasciști, ordin de
înaltă ținută umană : „Prin lup
te grele și cu sacrificii însem
nate, unitățile Corpului 7 armată
au ajuns în marginea Budapes
tei și de pe acum au început să
pătrundă in inima orașului...
Populația civilă, care nu ia parte
la rezistență, va fi cruțată și
luată sub protecție... Cer tru-

pelor Corpului 7 armată să se
bată cu îndîrjire pentru a învin
ge, dar pretind, in același
timp, să se poarte loial, cu dem
nitate și omenie, pentru a nu
micșora cu nimic măreția victo
riei obținute".

— Da, ostașii noștri s-au bă
tut cu indîrjire, cu demnitate și
omenie — ne povestea regreta
tul general în rezervă ILIE AN
TONESCU, fostul comandant al
grupelor de asalt care au acțio
nat in Budapesta, în zona Gării
Keleti, la cazarma Franz Josef,
la Poșta ' centrală, pe marele
bulevard Rakoczi.
(Convorbirea noastră a avut
loc chiar la Hipodromul pe
care hitleriștii il transformaseră
in aeroport). Revăd zilele

de atunci, aici, acum, cînd
pacea și viața de muncă rodi
toare au rodit înmiit. Au fost
zile de iarnă,grep,. atunci. Popu
lația. ;pșȚugiată> în.isubsoluri su
ferea cumplit. Fiecare bloc tre
buia luat cu asalt, de jos în
sus, intr-o încleștare de nedescrls, în lupta corp la corp, cu
baioneta, cu grenada. Și totuși,
in acel infern, cind moartea
pîndea de după o ușă, de la o
fereastră, de după 6 scară, osta
șii îi înconjurau pe civili cu
grijă, dăruiau, din rația lor, fe
meilor, copiilor și bătrînilor adă
postiți în subsoluri mincarea
caldă salvatoare, le alungau
spaimele, coșmarurile cu cuvin
te liniștitoare, cu zîmbet chiar,
da, cu zimbet — găseau forța
asta in toiul luptei.
— Ostașii români erau oameni
cu irfima cit muntele — își de
păna amintirile, cu cițiva ani în
urmă, femeia RĂICIKI ISTVAN,
care locuia încă în clădirile Hi
podromului. unde lucra soțul ei.
Cind a început lupta, ne-am adă
postit intr-un buncăr. Era sfâr
șitul lumii, se cutremura pă
mintul. Cînd au venit românii,
eu le-am deschis ușa buncăru
lui. Ne-au dat de mîncare, ne-au
adus liniștea. Pe locul acesta,
unde stăm acum, au murit mulți
români. I-am inmormintat cu
durere, i-am plîns.. Le' sîntem
recunoscători. Românii sînt oa
meni buni, au inimă bună,
ne-au scăpat de fasciști. Toate
acestea nu se pot uita.
Românii au inimă bună ! O
constatare pe care aveam, să o
auzim exprimată cu alte cu
vinte in toate locurile unde am
poposit in vizita pe vechile
timpuri de bătaie — in Ungaria,
in Cehoslovacia.

— Erau ostași excepționali ro
mânii — ne spunea la Tisovec,
în
Cehoslovacia.
SAMUEL
HRONEC, martor al evenimen
telor de acum patru decenii.
I-am apreciat însă și mai mult
ca oameni. Ne-au ajutat, ne-au
ferit de fasciști, de frig și de
foame. Și nu Ie puteai refuza
ajutorul, pentru că știau să-1
dea. ca nimeni alții, firesc, ca și
cum ți l-ar fi dat fratele tău, cu
gingășie și mare simplitate, rupind codrul de piine in două și
împărțindu-1 cu tine. Noblețe
latină, m-am gindit eu.

Faptele eroilor noștri care, timp de aproape 9 luni de zile, au
purtat nenumărate bătălii, de-a lungul a 1 500 de kilometri
presărați cu numeroase masive muntoase și cursuri mari de apă
forțate în necurmată înfruntare cu dușmanul fascist...
Faptele muncitorilor, țăranilor, intelectualilor îmbrăcațl în
haină militară, Marea Oaste a Țării, care au dat 16 mari bătă
lii și 367 de lupte mai importante, au eliberat peste 3 800 de
localități de pe pămintul României, Ungariei, Cehoslovaciei,
Austriei, în afară de localitățile eliberate în timpul revoluției
din August 1944...
Faptele de înălțător eroism ale celor 540 000 de ostași ai
armatei române - formînd, în fond, a patra forță militară a
coaliției antihitleriste - care au provocat inamicului pierderi
(morți, prizonieri, răniți) cifrate la peste 136 000 de militari...
Jertfele noastre s-au ridicat la 170 000 de morți, răniți și dis
păruți. O contribuție sacră la cauza eliberării popoarelor din
robia fascistă, pentru înstăpînirea păcii trainice pe întregul
pămînt. O contribuție de neestimat,
pentru care comuniștii
s-au aflat tot timpul în prima linie, acolo unde a fost mai năpraznic focul.
Fapte de luptă pilduitoare, fiecare reprezentînd o vibrantă
mărturie în fața istoriei despre drumul glorios al Partidului Co
munist Român, care s-a afirmat întotdeauna, în momentele de
supremă responsabilitate pentru destinele țării, ca strălucit stra
teg și conducător în lupta pentru victoria
celor mai nobile
năzuințe de progres și pace ele poporului român.

Pagină realizată de Dîonisie ȘINCAN
și Adrian VASILESCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
Sosirea unor delegații de peste hotare care vor participa
s-a întîlnit cu tovarășul Li Xiannian, la festivitățile prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 August
președintele Republicii Populare Chineze
loc în România cu prilejul celei de-a
40-a aniversări a victoriei revoluției
de eliberare.
Mulțumind pentru mesajul prie
tenesc adresat, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a rugat să fie transmise
tovarășilor Hu Yaobang, Deng Xiao
ping, Zhao Ziyang, celorlalți con
ducători chinezi cele mai calde și
prietenești salutări, urări de sănă
tate, de noi și mari succese în. acti
vitatea pe care o desfășoară.
In numele Comitetului Central, al
Consiliului de Stat și al său perso
nal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresât tovarășului Li Xiannian
urarea de bun venit In țara noastră,
exprimind satisfacția pentru partici
parea delegației de partid și de stat
a R.P. Chineze la festivitățile consa

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășului Hu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, Deng
Xiaoping,
președintele
Comisiei
Centrale Consultative a P.C. Chinez.
Zhao Ziyang, premierul Consiliului
de Stat al R.P. Chineze, a celorlalți
tovarăși din conducerea de partid și
de stat chineză, cele mai calde sa
lutări, urări de sănătate și mari suc
cese în activitate. Tovarășul Li
Xiannian a arătat că, din însărci
narea
Comitetului
Central
al
P.C. Chinez, a Consiliului de Stat,
îndeplinește importanta misiune de
a lua parte la manifestările ce au

crate sărbătorii naționale a poporu
lui român.
în timpul întîlnirii — desfășurată .
într-o atmosferă cordială, de caldă
prietenie
— tovarășii
Nicolae
Ceaușescu și Li Xiannian și-au ma
nifestat deplina satisfacție față de
nivelul relațiilor de strînsă priete
nie și colaborare dintre partidele și
țările noastre, dintre popoarele ro
mân și chinez. S-a apreciat că vizi
tele reciproce la cel mai înalt riivel
contribuie la dezvoltarea și adîncirea raporturilor româno-chineze pe
plan politic, economic, tehnico-știintific. cultural si în domenii de
interes comun, în folosul popoarelor
român și chinez, al cauzei păcii,
destinderii și înțelegerii internațio
nale.

președintele Partidului „FREIIMO", președintele Republicii Populare Mozambic
președintelui Republicii Populare
Mozambic la manifestările consacrate
zilei de 23 August.
în cadrul întîlnirii — care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă
prietenie — cei doi președinți au
subliniat cu satisfacție că relațiile
tradiționale de prietenie, solidaritate
și colaborare româno-mozambicane,
stabilite încă din perioada luptei ar
mate a poporului mozambican pen
tru eliberare națională, au cunoscut
o dezvoltare continuă, in spiritul în
țelegerilor convenite la precedentele

(Urmare din pag. I)

felicitări și urări cu prilejul marelui
eveniment din, viața poporului ro
mân — cea de-a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială , și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, dînd o înaltă apreciere succe
selor obținute de poporul român în
cele patru decenii de viață liberă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru urările transmise și
a exprimat satisfacția conducerii de
partid și de stat pentru participarea'

Conferirea unor înalte distincții
gărzilor patriotice
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, au fost decorate, prin De
cret prezidențial, cu înaltul Ordin
„Apărarea Patriei" clasa I și clasa a
Il-a, Drapelele de luptă ale unui
mare număr de gărzi patriotice ju
dețene, municipale, orășenești și de
sectoare ale municipiului București.
Au fost distinse cu Ordinul „Apăra
rea Patriei" clasa I Drapelele de
luptă ale gărzilor patriotice județe
ne Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Har
ghita, Iași, Timiș', precum și ale sec
toarelor 1, 2 și, 4 ale‘Capitalei.
De asemenea, cu același prilej, au
'fost conferite, prin Decret preziden
țial, Drapele de luptă altor gărzi pa
triotice de localități, precum și —
pentru întîia oară — unor gărzi pa
triotice de întreprinderi, cum sînt
cele din citadelele industriale „23
August“-București, C.S. Galați, C.S.
Hunedoara, „Electroputere“-Craiova,

Zu——ÎT\

Combinatul petrochimic Pitești. în
treprinderea de autocamioane Bra
șov. întreprinderea de utilaj greu
„Progresul“-Brăila. întreprinderea de
utilaj petrolier ..1 Mai“-Ploiești.
Prin telegrame adresate Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul

general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, participanții la festivitățile care au avut
loc cu acest prilej au dat glas senti
mentelor de fierbinte dragoste și re
cunoștință pentru conferirea înaltelor
distincții și decernarea drapelelor de
luptă, adeziunii depline lă hotărîrea'
privind reînvestirea la Congresul al
XIII-lea a tovarășului •Nicolae:
Ceaușescu, eroul național'al poporu
lui român, în funcția supremă de
conducere în partid. Totodată, ei
s-au angajat să nu precupețească
nimic spre a fi permanent la înălți
mea misiunii de înaltă răspundere ce
li s-a încredințat

întîlniri la nivel înalt de la Maputo
și București.
Totodată, a fost reafirmată dorința
de a se extinde și aprofunda pe mai
departe colaborarea dintre cele două
țări — în domeniile politic, economic,
tehnico-științific și cultural — pre
cum și conlucrarea pe plan interna
țional. S-a exprimat convingerea că
promovarea conlucrării româno-mo
zambicane este în sprijinul efortului
celor două țări pentru progres eco
nomic și social, slujește cauzei păcii,
înțelegerii și cooperării între națiuni.

15,00 Telex
15,05 Cărți șl Idei. Noutăți editoriale
apărute in preajma zilei de 23
August
15,23 Ecran de vacanță — desene ani
mate
15,50 Laureațl ai Festivalului national
„Cîntarea României"
16,10 Invățămînt — anul 40. Ctitor de
nouă tinerețe revoluționară
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) ® între
cerea socialistă la cotele bilanțu
lui în cinstea marii sărbători
20.20 40 de ani de istorie nouă (color).
Reportaj de la Expoziția „Dezvol
tarea economică șl socială a Româ
niei"
20,35 Magistrala revoluției ,.
’
20,55 Teatru TV — „Parola", de Petru
Vintilă (color). Premieră TV. Spec
tacol preluat de la' Teatrul Giu. Iești. Interpretează : Corădo Negreanu,
Ion
Pavlescu,
Costel
Gheorghiu, Anca Ledunca, Jeanine
Stavarache, Olga Bucătaru, Geo
Costinlu, Gelu Nițu, Sabin Făgărășanu, Adrian Vișan. Adaptarea
TV și regia artistică : Dinu Cernescu
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

In anul 40 al libertății noastre,
remarcabile realizări

în întrecerea socialistă
încheiem, astăzi, publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe cele șapte luni care au trecut din acest an de către colective
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi,
circulația mărfurilor, precum și din centrale industriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza
realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la 31 iulie *) pe primele locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj
chimic Borzești, județul Bacău, cu
1 392 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 35 la sută la pro
ducția netă. 31,1 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 29,2
la sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export, producția fizică și
Ia beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
2,8 la sută, iar cele materiale cu 0,7
la sută.
Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita — Miercurea
Ciuc, cu 1 100,9 puncte.
Locul III : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tg. Jiu. cu
1 049,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE
ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea filatura
de fibre „Melana" Botoșani, cu 664
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția fizică. 8,4 la sută la pro
ducția netă. 5 la sută la producțiamarfă vîndută și incasată. 1,6 la
sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii; chel
tuielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 3 la sută, iar cele
materiale cu 0,9 la sută.
Locul II : Combinatul de fibre
sintetice Săvinești, județul Neamț,
cu 550,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE.
STICLEI ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Metaloglobus" București, cu 851,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2 la sută la pro♦) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sini calculați pe șase luni.

ducția netă, 1,7 la sută la producția-marfă vîndută și încasată. 5,5 la
sută la livrări de mărfuri la fondul
pieței ; depășiri de plan au mai
fost obținute la export și la bene
ficii ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici
decît cele normate cu 3,6 la sută,
iar cele de energie electrică și
combustibili cu 4,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de fa-

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE ȘAPTE
LUNI ALE ANULUI
J
ianță și sticlărie „Faimar" Baia
Mare, cu 771,9 puncte.
Locul III: întreprinderea de por
țelan Alba Iulia. cu 762 . puncte,
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
AERIENE ȘI NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta — Mi
nisterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor — cu 737,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 23,5 la sută la
producția netă și la venituri brute,
5,1 la sută la volumul activității
exprimat prin indicatorul specific,
13,7 la sută la utilizarea mijloace
lor de transport ; depășiri de plan
au mai fost obținute la producti
vitatea muncii și la beneficii ;
consumurile de energie electrică și
combustibili au fost mai mici decît
cele normate cu 2,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de
transport naval și auto „Delta Du
nării" Tulcea — Ministerul Agri
culturii si Industriei Alimentare —
cu 605.5 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Rm. Vilcea, cu
389,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au

fost depășiți cu : 5,6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul,
20,8 la sută la producția proprie,
7,4 la sută la volumul desfacerilor
de mărfuri pe un lucrător ; depă
șiri de plan au mai fost. obținute
la beneficii ; Cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost
mai mici decît cele planificate cu
3,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Oradea, cu 377,1
puncte.
Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Bacău, cu 307,4
puncte.
IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I: întreprinderea județea
nă de transport local Bacău, cu
1 215 puncte.

'•Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 29 la sută la.pro
ducția netă, 26 la sută la venituri
brute din activitatea de transport,
30 la' sută la productivitatea mun
cii și la numărul de călători trans
portați; depășiri de plan au mai
fost obținute la beneficii; cheltuie
lile totale la 1 000 lei venituri au
fost mai mici decît cele planifica
te cu 8 la sută; consumurile de
energie electrică și combustibili au
fost, de asemenea, mai mici decît
cele normate cu 17,3 la sută.
Locul II: întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu
1 174,7 puncte.
Locul III: întreprinderea jude
țeană de transport local Ialomița,
cu 1129 puncte.
CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA
Locul I: Centrala sării și nemetalii'erelor București, cu 516,3
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 4,9 la sută la
producția fizică. 6 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
23,6 la sută la volumul de pregă
tiri miniere, 4.7 la sută la produc
tivitatea muncii. 29 la sută la vo
lumul de deschideri miniere; chel
tuielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 6,2 la sută, iar cele
materiale cu 7,4 la sută.
Locul II: Centrala minereurilor
Baia Mare, cu 232,7 puncte.
INDUSTRIA METALURGICALocul I: Centrala industrială de
produse refractare Brașov, cu 335,7
puncte.

Delegația de partid și de stat

a Republicii Populare Chineze,
condusă de tovarășul Li Xiannian
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,
luni, 20 august, a sosit la București
tovarășul Li Xiannian, membru al
Comitetului Permanent al Biroului
Politic al Comitetului Central al
Partidului Comunist Chinez, preșe
dintele Republicii Populare Chineze,
care, în fruntea unei delegații de
partid și de stat, va participa la
festivitățile prilejuite de cea de-a
40-a aniversare a victoriei revolu
ției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă, ziua
națională a Republicii Socialiste
România.
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, președintele Re
publicii Populare Chineze, tovarășul
Li Xiannian, va efectua, in conti
nuare, o vizită de stat în România.
Din delegație fac parte tovarășii
Hao Jianxiu, membru supleant al
Secretariatului C.C. al P.C. Chinez,
Gong Dafei, adjunct al ministrului
afacerilor externe. Chen Jie, repre

zentant al ministrului comerțului
exterior și relațiilor economice, Tao
Siju, adjunct al ministrului secu
rității publice. Sun Houghie, vice
președinte al Academiei de Științe.
Din delegație face parte, de aseme
nea,
Li Zewang,
ambasadorul
R.P. Chineze la București.
La sosirea pe aeropfortul Otopeni,
în numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, președintelui
Republicii Populare Chineze, i-a
fost adresat de tovarășul Manea
Mănescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
un călduros salut, împreună cu urări
de bun venit la marea sărbătoare a
poporului român. în întîmpinarea
distinșilor oaspeți# au venit, de ase
menea, tovarășul Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, membri al
C.C. al P.C.R. si ai guvernului, re
prezentanți ai unor organizații de
masă și obștești.

Delegația de partid și de stat
a Republicii Populare Mozambic,
condusă de tovarășul
Samora Moises Machel
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, luni
a sosit la București delegația de
partid și de stat a Republicii Popu
lare Mozambic, condusă de tovarășul
Samora Moises Machel, președintele
partidului FRELIMO, președintele
Republicii Populare Mozambic, care
va participa la festivitățile prilejui
te de cea de-a 40-a aniversare a
victoriei revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă si antiimperialiștă de la 23 August.
Din delegație fac parte tovarășii
Joaquim Alberto Chissano. membru
al Biroului Politic, secretar al C.C.
al partidului, membru al Comisiei
Permanente a Adunării Populare,
ministrul afacerilor externe, Julio

Zamith Carrilho. membru al C.C. al
partidului, deputat în Adunarea
Populară, ministrul construcțiilor și
apelor, Joao dos Santos Ferreira,
deputat în Adunarea Populară, mi
nistrul agriculturii, președintele păr
ții mozambicane în Comisia mixtă
guvernamentală de cooperare econo
mică și tehnică. Jose Julio Andrade,
deputat în Adunarea Populară, di
rectorul cabinetului președintelui
partidului, Julio Goncalo Braga,
deputat în Adunarea Populară, am
basador. alte persoane oficiale.
Oaspeții au fost salutați la sosire,
pe aeroportul Otopeni, de tovarășul
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului
de Stat, de membri ai guvernului, de
alte persoane oficiale.

Delegații de partid și de stat
La invitația Comitetului' Central
al Partidului Comunist Român, a
Consiliului de Stat și a guvernului,
luni au sosit la București pentru a
participa la festivitățile prilejuite de
cea de-a 40-a aniversare'a victoriei
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August :
— Delegația de partid si guver
namentală a R.P.D. Coreene, con
dusă de tovarășul Kang Song San,
membru al Biroului Politic al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea,
premierul Consiliului Administrativ
al R.P.D. Coreene.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 5,8 la sută la pro
ducția netă, 3,3 la sută la productia-marfă vîndută si încasată. 4,7
la sută la productivitatea muncii;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate.cu 11
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 5,9 la sută.
Locul II: Centrala industrială si
derurgică Galați, cu 57,6 puncte.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI
Locul I: Centrul Național al In
dustriei Aeronautice
Române
București, cu 557,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 6,2 la sută la
producția netă, 10,5 la sută la pro
ductivitatea muncii; depășiri de
plan au măi fost obținute la ex
port, producția fizică și la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei
productie-marfă au fost mai mici
decît cele planificate cu 1,4 la
sută, iar cele materiale cu 16,5 la
sută.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE,
ELECTROTEHNICA
ȘI ELECTRONICA
Locul I: Centrala' industrială de
echipament special București, cu
608.6 puncte.
•

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 5,8 la sută la pro
ducția fizică, 7,9 la sută la pro
ducția netă, 8,8 la sută la productia-marfă vindută si incasată. 3 la
sută la productivitatea muncii; de
pășiri de plan au mai fost obți
nute la .export si la beneficii; chel
tuielile totale la 1 000 lei produc
tie-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 1,3 la sută, iar
cele materiale cu 2,6 la sută.
Locul II: Centrala industrială, de
echipamente de telecomunicații și
automatizări București, cu 249,5
puncte.
Locul III: Centrala industrială
de mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară București, cu 124,4
puncte.
INDUSTRIA CHIMICA
Locul I: Centrala de utilaje și pie
se de schimb pentru industria chi
mică București, cu 868 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 18,8 la sută la
producția fizică, 7,1 la sută la pro
ducția netă. 6 la sută la productia-marfă vîndută si încasată, 4,4
la sută la productivitatea muncii;
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la export, beneficii și la li
vrări de mărfuri la fondul pieței;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ductie-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 1,4 la sută,
iar cele materiale cu 0,9 la sută.
ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE
DE CONSTRUCȚII
Locul I ; Centrala de utilaje ?!
piese de schimb București, cu
372.6 puncte.

Din delegație fac ■ parte Ri Za
Bang, ministru al construcțiilor de
mașini, Kim Jae Sute, adjunct al
ministrului afacerilor externe, Zo
Iăng Guk. ambasadorul R.P.D. ■ 'Cbreene la București.
— Delegația de partid șl de ,stat..a
Republicii Cuba, condusă de Pedro
Miret Prieto, membru al Biroului
Politic și al Secretariatului C.C. al
P.C. din Cuba, membru al Consi
liului de Stat, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.
Din delegație fac parte Rodney
Lopez, ambasadorul Republicii Cuba

Principalii indicatori de plan au •
fost depășiți cu : 2,1 la sută la
livrări de mărfuri la fondul pie
ței, 0,6 la sută la producția netă și
la productivitatea muncii : depășiri
de plan au mai fost obținute la. ex
port și la producția fizică ; consu
murile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele
normate cu 2,6 la sută, iar cele de
energie electrică si combustibili cu
3.8 la sută.
Locul II : Centrala materialelor
de construcții București, cu' 243.4
puncte.
INDUSTRIA UȘOARA
Locul I ; Centrala mecanică de
articole casnice București, cu 368,5
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,3 la sută la
producția-marfă vîndută si înca
sată, 0,5 la sută la producția fizică,
7,6 la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței ; depășiri de plan au
mai fost obținute la export și la
beneficii ; consumurile de materii
prime și materiale au fost mai
mici decît cele normate cu 1.5 la
sută, iar cele de energie electrică și
combustibili cu 3,4 la sută.
Locul II : Centrala pielăriei, cau
ciucului și încălțămintei București,
cu 324,2 puncte.
Locul III : Centrala tricotajelor
București, cu 205,2 puncte.
INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala „Delta Du
nării" Tulcea, cu 862 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 19 la sută la pro
ducția fizică. 24 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 32
la sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă si la be
neficii ; cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă au fost mai
mici decît cele planificate cu 4 la
sută, iar cele materiale cu 11 la
sută.
Locul II : Centrala producției și
industrializării tutunului Bucu
rești. cu 658 puncte.
Locul III : Centrala industrială
de morărit, decorticat, panificație
și produse făinoase București, cu
322,3 puncte.
TRANSPORTURI
ȘI TELECOMUNICAȚII
Locul I : Centrala mecanică de
material rulant, cu 460,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,9 la sută la
. producția netă. 4,5 la sută la ex
port. 4 la sută la producția fizică,
1,2 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la beneficii ; consumurile
de materii prime și materiale au
fost mai mici decît cele normate
cu 8 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibili cu 4.2 la
sută.
Locul II : Centrala industrială
de reparații auto, cu 375,8 puncte.
(Agerpres)

la București, Hugo Lopez, activist
la C.C. al P.C. din Cuba.
— Delegația de partid și guver
namentală a R.D.P. Laos, condusă
de Saly Vongkhamsao, membru al
Secretariatului C.C. al Partidului
Popular Revoluționar Laoțian, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. președintele Comitetului Na
țional al Planificării.
Din delegație face parte Loy
Chansavat. consilier,
— Delegația de partid șl gu
vernamentală a Republicii Socialiste
Vietnam, condusă de Dong Sy Ngu
yen, membru supleant al Biroului
Politic al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Vietnam,
vicepreședinte al Consiliului de Mi*
La invitația Consiliului de Stat și
a Guvernului Republicii Socialiste
România au sosit în Capitală, pen
tru a participa la manifestările pri
lejuite de cea de-a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944 :
Delegația Republicii Cooperatiste
Guyana, condusă de Hamilton
Green, vicepreședinte al Guyanei,
reprezentant personal al președin
telui Republicii Cooperatiste Guya
na. Din delegație fac parte John
Alexander Piggott, director adjunct
al Serviciului național al Guyanei
și Grand Armand ;
Delegația de partid și de stat a
Republicii Democrate Afganistan,
condusă de Abdul Majid Sarboland,
membru al C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului din Afganistan,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Din delegație fac parte Habib
Mangal, membru al C.C. al P.D.P.,
ambasadorul R.D. Afganistan în
România, Mohamad Yassin, secretar
■al Comitetului de partid din provin
cia Kunduz;
Delegația Lesotho, condusă de
Vincent Monts’i Makhele, secretar
general al Partidului National Le
sotho, ministrul afacerilor externe ;
Delegația Republicii Zair, condusă
de Kititwa Tumansi, prim-vicepreședinte al Biroului Politic al C.C. al
Mișcării Populare a Revoluției. Din
delegație face parte Wyiwa Mobutu,
secretar de stat la Departamentul
Afacerilor Externe și Cooperării In
ternaționale ;
Delegația Regatului Hașemît al
Iordaniei, condusă de Taher El
Masri, ministrul, afacerilor externe ;
Delegația Republicii Djibouti, con
dusă de Moumin Bahdon Farah, mi
nistrul afacerilor externe ;
Delegația Maltei, condusă de Leo
Brincat. secretar cu probleme inter
naționale al Partidului Laburist ;
Delegația Republicii Arabe Yemen,
condusă de Ahmed Kayed Barakat,
ministrul economiei ;
Delegația Republicii Bangladesh,
condusă de M. A. Haque, ministru
pentru administrația pământului si
reforma agrară ;
Delegația Republicii Guineea, conțjușă.de .căpitan Pathă Mamadou
Barry, membru al Comitetului Mili
tar de Redresare Națională, minis
tru pentru întreprinderile mici și
mijlocii ; . ’
Delegația Republicii Ruandeze,
condusă de col. Aloys Nsekalije,
membru al C.C. al Mișcării Revolu
ționare Naționale pentru Dezvoltare,
ministrul învățămîntului primar și
secundar ;
Delegația Republicii Seychelles,
condusă de Joseph Belmont, secretar
pentru probleme sociale al Comite
tului Executiv Central al Frontului
Progresist al Poporului, ministrul
rfiuncii și asigurărilor sociale ;
Delegația Republicii Sri Lanka,
condusă de Harold Herath, ministrul
alimentației și cooperativelor ;
Delegația Republicii Uganda, con
dusă de Chris Rwakasisi, ministru
de stat la Cancelaria președintelui
Republicii Uganda, membru al Par
lamentului ;
Delegația Republicii Centrafricane,
condusă de Nguereka Gaston, minis
tru la Președinția Republicii, repre
zentant special al președintelui Re
publicii Centrafricane :
Delegația Republicii Camerun,
condusă de Georges Ngan.go. minis
tru la Președinția Republicii ;

niștrl. ministrul comunicațiilor șf
transporturilor.
Din delegație face parte Pham
Duy Toan, ambasadorul R.S. Viet
nam la București.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutat! de to
varășii Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului. Ludovic Fazekas. mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. Richard Winter,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul aprovizionării tehnicomateriale șl controlului gospodăririi
fondurilor fixe.
★

Delegația Republicii Arabe Egipt,
condusă de Mamdouh Mohamed Sa
lem. consilier special al președinte
lui' R. A. Egipt ;
Delegația Regatului Maroc, con
dusă de Ahmed Bensouda, consilier
la Curtea Regală, reprezentant per
sonal al regelui Hassan al II-lea.
Din delegație face parte Mohamed
Taoufik Kabbaj, ambasadorul Maro
cului la București ;
Delegația Republicii Benin, con
dusă de Pierre Osho, membru al
Comitetului Central al Partidului
Revoluției Populare a Beninului,
secretar general al Adunării Națio
nale Revoluționare ;
Delegația San Marino, condusă de
Libero Barull, președintele Comi
siei pentru Relații Externe a Con
siliului Mare și General. Din dele
gație face parte Ottaviano Rossi,
membru al Comisiei pentru Relații
Externe a Consiliului Mare și Ge
neral ;
Delegația Republicii Unite Tanza
nia, condusă de Athman Juma Mhina. membru al Comitetului Național
Executiv al Partidului Revoluționar
din Tanzania ;
Delegația Republicii Senegal, con
dusă de Mamba Guirassy, membru
al Biroului Politic al Partidului So
cialist. președintele Consiliului Eco
nomic și Social ;
Delegația Republicii Capului Ver
de, condusă de Olivio Pires, membru
al Comisiei Politice a Partidului
African al Independenței din Repu
blica Capului Verde ;
Delegația Republicii Gaboneze,
condusă de Leon Auge. delegat ge
neral al Secretariatului General fon
dator al Partidului Democratic Gabonez ;
Delegația Republicii Islamice Iran,
condusă de Jawad Manssourl, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. însărcinat cu problemele cul
turale si consulare :
Reprezentantul personal al sefuluî
statului Republica Costa Rica, Jorge
Monge, viceministru al industriei
energiei si minelor ;
Delegația Republicii Italia, condu
să de Antonio Carpino. subsecretar
de stat la Ministerul Justiției.
Delegația Braziliei, condusă de
Ivan Vejloso da Silveira Batalha,
ambasador, șeful Departamentuluipentru Europa din Ministerul Rela
țiilor Externe ;
,
.
Reprezentantul personal al preșe
dintelui Republicii Peru, Javier Ma
nuel Ronero Ramirez Alzamora, am
basador în M.A.E. ;
Reprezentantul Guvernului Repu
blicii Suriname, Ronald L. Kensmil,
ambasador ;
Delegația Statelor Unite Mexicane,
condusă de Luis Wybo Alfaro, am
basadorul Statelor Unite Mexicane
la București, reprezentant al guver
nului mexican; din delegație fac par
te Ruis de Leon Zina și Barbara
Espinosa Maria Albertina, deputați ;
Reprezentantul Guvernului Austra
liei, Whitlam Edward Gough, amba
sador la UNESCO, fost șef al guver
nului ;
Reprezentantul Republicii Sierra
Leone, Sorsoh Ibrahim Conteh, am
basador în Republica Socialistă
România ;
Reprezentantul Republicii Niger,
Harouna Alou, ambasador ;
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de membri
ai guvernului, ai conducerii unor
ministere și instituții centrale, de alte
persoane oficiale.

Delegații ale unor partide comuniste,
socialiste și ale altor partide
Răspunzînd invitației Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân. în Capitală au sosit pentru a
participa la manifestările prilejuite
de cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialistă
de la 23 August 1944, delegațiile :
Partidului Comunist Finlandez,
condusă de Arvo Aalto, președintele
partidului ;
★

La invitația C.C. al P.C.R., în Ca
pitală au sosit, pentru a lua
parte la festivitățile prilejuite de
cea de-a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă de la
23 August 19,44, delegațiile ;
Partidului Comunist din Austria,
condusă de Otto Podolsky, membru
al Biroului Politic al C.C. al P.C.
din Austria ;
Partidului Comunist din Dane
marca. condusă de Bernard Jeune,
membru al Comitetului Executiv al
C.C. al P.C. din Danemarca :
Partidului Comunist German, con
dusă de Willy Mohn, membru al
Comitetului Central al partidului ;
Partidului Comunist din Grecia —
interior, condusă de Leonidas Kirkos.
membru al Biroului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C. din Grecia — in
terior ;
Partidului Comunist Italian, con
dusă de Giulio Quercini, membru al
Direcțiunii partidului ;
Partidului Comunist Luxembur
ghez. condusă de Fernand Hubsch,
membru al Comitetului Executiv al
C.C. al partidului ;
Partidului Comunist din Olanda,
condusă de Frank Biesboer. membru
al Comitetului Executiv al C.C. al
P.C. din Olanda ;
Partidului Socialist Unit din Ber
linul occidental, condusă de Inge
Kopp, vicepreședinte al partidului ;
Partidului Socialist din Cipru
(E.D.E.K.), condusă de Chrystomos
Koutoukis, secretar al C.C. al
partidului pentru probleme de edu
cație si presă ;
Partidului Socialist Popular din
Danemarca, condusă de Holger K.
Nielsen, membru al Comitetului
Executiv al C.C. al partidului ;
Partidului Social-Democrat din

Partidului Comunist Japonez, con
dusă de Koichiro Ueda, vicepreșe
dinte al Prezidiului C.C. al P.C. Ja
ponez ;
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost sailuitati de tovară
șul Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.
★

Danemarca, condusă de Laase Budtz,
membru al Comitetului Executiv,
președintele Comitetului de politică
externă a partidului, deputat, pur
tător de cuvînt al partidului în pro
blemele de politică externă în par
lament ;
Partidului Social-Democrat din
Finlanda, condusă de Yussy Ranta,
membru al Comitetului Executiv al
C.C. al partidului, deputat în parla
ment ;
Partidului Socialist Italian, condusă
de Giulio Ferrarini, membru al
Adunării Generale și al Direcțiunii
P.S.I., deputat ;
Partidului Socialist Democratic
Italian, condusă de Angelo Sabatini,
membru al Direcțiunii partidului ;
Partidului Pacifist-Socialist din
Olanda, condusă de Wilbert Decker,
secretar cu probleme internaționale
al C.C. al partidului ;
Reprezentantul Partidului Democrat-Creștin din Italia. Alfonso Tan
ga. membru al Consiliului National
al partidului, senator ;
Partidului Republican Italian, con
dusă de Giorlamo Pellicano. mem
bru al Consiliului Național ;
Reprezentantul Partidului Liberal
din Marea Britanie. David Alton
Patrick, deputat în Camera Comu
nelor ;
Reprezentantul Partidului Liberal
din Canada. Alice Molley, vicepre
ședinte al partidului ;
Reprezentantul Partidului Demo
crat din S.U.A.. Allan Shaefer, mem
bru al Consiliului National Finan
ciar al partidului, consilier de poli
tică externă al președintelui parti
dului.
La sosire pe aeroportul Otopeni
oaspeții au fost întîmpinati de
membri si membri supleanti ai C.C.
al P.C.R.. de activiști de partid.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

INTERVIUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă-mulțumesc pentru mesajul de felicitare primit cu prilejul sărbătoririi
celei de-a 163-a aniversări a Independenței naționale.
îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre urările mele cele mai
bune pentru stringerea relațiilor de prietenie. și colaborare existente, precum
și pentru prosperitatea nobilului popor român și pentru fericirea personală
a Excelenței Voastre.

acordat cotidianului elvețian „Basler Zeitung“
(Urmare din pag. I)

astfel condițiile necesare ca, în orice
condiții de climă, să avem producții
sigure și stabile.O mare însemnătate acordăm dez
voltării activității științifice, învățămintului gi culturii — factori hotărîtori pentru progresul fiecărui popor,
dar mai cu seamă pentru realizarea
societății socialiste. Am obținut și
în aceste sectoare realizări importan
te. Dorim ca, in etapa următoare, să
dăm o asemenea dimensiune activi
tății de cercetare în toate sectoarele
incit să putem asigura dezvoltarea
țării pe baza celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, ale cunoaște
rii umane. In general.
Fără îndoială că, și în continuare,
tot ceea ce vom realiza va fi destinat
dezvoltării generale a țării și ridică
rii nivelului de trai, material și spi
ritual, al poporului.
ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră v-ați
pronunțat în permanență pentru
limitarea cursei înarmărilor, iar
după întreruperea negocierilor
de la. Geneva cu privire la ra. chetele, cu rază medie de acțiu
ne ați pledat pentru reluarea
acestor negocieri.. Vedeți in vi
itorul previzibil 6 posibilitate
reală prin care să poată fi re
luat procesul tratativelor dintre
U.R.S.S. și S.U.A. T

RĂSPUNS : Ne aflăm într-o etapă
în care s-a ajuns la o încordare foar
te gravă in relațiile internaționale.
S-ar putea spune că niciodată, după
al doilea război mondial, nu ne-am
aflat intr-o asemenea perioadă de în
cordare. între cauzele care au duh la
aceasta este și intensificarea conti
nuă a cursei înarmărilor, îndeosebi
a înarmărilor nucleare, ceea ce a dus
Ia creșterea pericolului unui nou
război mondial, care, inevitabil, s-ar
transforma intr-un război termonu
clear, ce va pune în primejdie exis
tența tuturor popoarelor, a înseși vie
ții pe planeta noastră. Iată de ce pro
blema fundamentală a epocii noastre
este aceea a opririi cursei .înarmări
lor și, desigur, in primul rind, a înar
mărilor nucleare, asigurarea păcii.
Un rol deosebit in agravarea situa
ției internaționale l-a avut trecerea
la amplasarea rachetelor americane
in unele' țări din vestul Europei și,
ca urmare, la contramăsurile nuclea
re anunțate de "Uniunea Sovietică. îh
fond, situația pe continentul euro
pean a devenit deosebit de gravă,
avind în vedere că aceste arme nu
cleare urmează să fie folosite numai
in Europa și daci popoarele euro
pene vor fi primele ce vor avea de
ferit și care, de fapt, sînt în priijdie de a dispărea de pe planeta
noastră.
De aceea, noi considerăm că este
necesar să facem totul pentru a opri
amplasarea rachetelor americane și
realizarea contramăsurilor nucleare
ale Uniunii Sovietice, pentru relua
rea tratativelor dintre Uniunea So
vietică și S.U.A., în vederea realiză
rii unui acord care să ducă la eli
minarea rachetelor cu rază medie de
acțiune și,- în continuare, a tuturor
armelor nucleare din Europa.
. ..Considerăm: că nu există nici un
fel de justificare pentru a se conti
nua. acumularea de noi arme nuclea
re. După declarațiile oficiale, cele
ouă părți, și în .mod deosebit Uniuea Sovietică și S.U.A., dețin arme
nucleare în stare să. distrugă de cîte
10 ori întreaga planetă. In aseme
nea condiții, un plus sau un minus
de câteva sute de rachete nucleare nu
mai poate afecta raportul.. de forțe
dintre cele două părți. De aceea, jus
tificările care se prezintă pentru con
tinuarea cursei înarmărilor nucleare
nu pot fi acceptate în nici un fel.
Noi considerăm că țările europene
au o mare răspundere — și trebuie
ă acționeze în interesul popoarelor
it și al păcii în general, pentru a se
ajunge la realizarea unor acorduri
corespunzătoare, la salvarea Europei
și a omenirii de la o catastrofă nu
cleară.
Consider că este posibil și trebuie
să acționăm cu toate forțele pentru
a se relua tratativele dintre Uniunea
Sovietică și S.U.A.
ÎNTREBARE : Țara dumnea

voastră a jucat permanent un
rol activ in cadrul Conferinței
pentru securitate și colaborare
in Europa (C.S.C.E.). Ca țară
participantă la Tratatul de la
Varșovia, România a încercat să
faciliteze apropierea , pozițiilor
celor două blocuri și să creeze
punți de înțelegere. In ultimul
timp, in cadrul C.S.C.E. n-au
mai fost însă obținute aproape
deloc progrese. Cum apreciați
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, eforturile care se fac
astăzi in cadrul C.S.C.E. pentru
înțelegere și dezarmare ?

RĂSPUNS : România a depus, in
tr-adevăr; o activitate intensă pentru

succesul conferinței de la Helsinki
și" pentru încheierea cu rezultate po
zitive a conferinței de la Madrid,
Participăm, de asemenea, activ la
desfășurarea cu rezultate cît mai
bune a conferinței, pentru încredere
și. dezarmare de Ia Stockholm. Con
siderăm că este în interesul tuturor
popoarelor europene să obținem rea
lizarea acordurilor de la conferințe
le precedente, în toate domeniile, să
se realizeze o colaborare multilatera
lă între țările europene, avind in ve
dere că progresele realizate. în de
cursul secolelor, de țările europene
sint un rezultat al colaborării între
aceste țări, chiar și atunci cind au
existat o serie de probleme diver
gente între ele. Numai actionind în
unitate, cu respectarea deosebirilor
de orinduire socială și de concepții
politice și filozofice, țările europene
iși pot asigura, în continuare, pro
gresul economico-social, independen
ța, suveranitatea, pot să aibă un rol
important în dezvoltarea generală a
societății omenești.
De aceea considerăm că trebuie să
facem totul' pentru încheierea cu
succes a conferinței de la Stockholm
și pentru înfăptuirea în viață a în
țelegerilor privind colaborarea, secu
ritatea, dezarmarea în Europa și în
întreaga lume.
ÎNTREBARE : In cadrul Con
ferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, Elveția, îm
preună cu Suedia, Austria, Fin
landa. Iugoslavia, Malta, Cipru,
Liechtenstein Și San Marino,
face parte din așa-zișul „Grup
de state n+n", respectiv grupul
neutru’și nealiniat. In ce măsu
ră,' după părerea dumneavoastră,
poate acest grup, prin inițiative
și propuneri de mediere, in
atmosfera actuală încordată a
raporturilor Est-Vest, să contri
buie la destindere ?

RĂSPUNS : Dăm o înaltă aprecie
re activității Elveției și celorlalte țări
din grupul țărilor nealiniate și neu
tre din Europa, care și-au adus o
contribuție importantă la succesul
conferințelor precedente șl care, la
Stockholm, acționează, de asemenea,
pentru a contribui la depășirea di
vergențelor și Ia realizarea unei co
laborări între țările europene.
Dealtfel, România a colaborat foar
te îndeaproape cu Elveția, cu cele
lalte țări din acest grup la conferin
țele precedente și are o colaborare
bună și la conferința de la Stock
holm.
Considerăm că. pe această bază,
este posibil ca acest grup să contri
buie la dezvoltarea unei mai bune în
țelegeri, aoționînd el însuși, sau fie
care țară din acest grup, pentru re
lații cit mai bune cu toate țările
participante, atit din Pactul de la
Varșovia, cît și din N.A.T.O. Nu con
sider că trebuie să ajungem la un al
treilea grup, ci la diminuarea rolu
lui grupurilor și la realizarea unor
relații de colaborare, pe principiile
egalității, respectului independenței
și suveranității naționale, ale neames
tecului. în treburile interne.
ÎNTREBARE : La 25 ianuarie

1984, România a prezentat Con
ferinței . privind măsuri . pentru
sporirea încrederii și dezarmării,
pentru securitate de la Stock
holm propriile sale propuneri.
Intre altele, România a propus
crearea unei zone, în Europa,
unde să nu fie staționate 'nici
Un fel de arme nucleare și a
unei zone denuclearizate în Bal
cani. In același timp, se propu
ne instituirea unui mecanism de
consultare, care să împiedice iz
bucnirea unui război nuclear din
eroare. In plus, se cere ca toa
te cheltuielile pentru înarmare
— atit în Est, cit și în Vest —
să fie.înghețate la. nivelul anului
1984. Ce șanse acordați dum
neavoastră acestor propuneri as
tăzi 2

RĂSPUNS : în ultimii ani, Româ
nia a prezentat o serie de propuneri
la O.N.U., la conferința de dezarma
re de la Geneva, precum și cu alte
prilejuri cu privire la dezarmare, la
reducerea cheltuielilor militare și lă
alte măsuri de reducere a încordării
și a pericolului de război.
în acest cadru se înscriu și propu
nerile României prezentate la Stock
holm, care urmăresc să ajute la rea
lizarea unei înțelegeri între statele
europene privind reducerea înarmă
rilor și trecerea la dezarmarea
*
nu
cleară. pînă la eliminarea completă a
armamentelor nucleare, reducerea
efectivelor armate și a cheltuielilor
militare, renunțarea la manevre și la
dembustratii .de forță, precum și alte
măsuri care trebuie să ducă la în
tărirea încrederii reciproce, la înlă
turarea pericolului unui război.
în cadrul acestor preocupări se în
scrie și propunerea României de a
se realiza un mecanism de consultări
in Europa, dar și pe plan mondial,

in cadrul O.N.U., care să permită so
luționarea pe calea tratativelor a
unor probleme litigioase sau a unor
momente de încordare, ceea ce nu
poate decît să creeze condițiile ne
cesare evitării războiului și asigură
rii unei păci trainice, de care au ne
voie toate popoarele.
Aceste propuneri, pe ansamblu —■
într-un mod sau altul — au fost pri
mite favorabil de toate statele. Desi
gur, s-au prezentat și alte propuneri,
inclusiv de către grupul țărilor neali
niate, Noi considerăm că toate aces
te propuneri, inclusiv ale României,
trebuie să fie luate în considerare
și, pe baza lor, să se ajungă la un
acord corespunzător, acceptabil pen
tru toate țările. în ce ne privește, noi
am fi pentru măsuri olt .mai radica
le, inclusiv pentru dezarmarea gene
rală și totală, pentru o lume fără
războaie și fără arme.
Sînt destule domenii de colaborare
și de competiție, unde popoarele își
pot demonstra forța creatoare, capa
citatea lor, ca să nu mai fie nece
sară recurgerea la forță, la război.
Dar, desigur, pentru realizarea aces
tui obiectiv, care corespunde intere
selor întregii omeniri, este încă ne
voie de mult timp. De aceea, noi con
siderăm că orice măsuri, oricît de
mici, în direcția întăririi încrederii și
colaborării, a reducerii încordării, a
dezarmării sau limitării armamente
lor nu pot fi decât salutate — și tre
buie să facem totul în această di
recție, Noi sintem gata să colaborăm
cu toate statele și, în această privin
ță. acordăm — repet — o însemnă
tate deosebită colaborării cu țările
din grupul nealiniaților sau neutrilor,
printre care se numără și Elveția.
ÎNTREBARE : După cum cu

noașteți, Elveția a prezentat și
ea în cadrul C.S.C.E. o' propu
nere proprie privind crearea
procedurii internaționale de re
zolvare a conflictelor și de ar
bitraj. La Atena s-a discutat fără
succes despre această inițiativă
elvețiană. Ea va face acum însă
șj obiectul dezbaterilor in ca
drul conferinței C.S.C.E. de la
Stockholm. Ce credeți dumnea
voastră, domnule președinte,
despre această inițiativă elve- ‘‘
țiană ? Ar putea fi ea accepta
tă 1 sau chiar sprijinită de
România ?

RĂSPUNS : Noi dăm o apreciere
deosebită poziției Elveției în proble
mele dezarmării și colaborării euro
pene și internaționale
și, în acest
sens, apreciem și propunerea prezen
tată de Elveția cu privire la crearea
unei proceduri de rezolvare a con
flictelor si de arbitraj.
Am menționat, la întrebarea ante
rioară, că însăși România a propus
crearea unui organism special la
O.N.U., dar și în Europa, cu privire
la soluționarea prin tratative a con
flictelor și momentelor de încordare.
Deci considerăm propunerea Elveției
ca o preocupare’de a se găsi calea
soluționării problemelor litigioase, și
a conflictelor prin negocieri. Ce for
me va îmbrăca aceasta ? Desigur,
aceste forme vor trebui să corespun
dă-și șă fie acceptabile pentru toate
statele. Și arbitrajul este, pînă la
urmă, tot o formă de- negocieri, . și
trebuie ’să se bazeze pe acceptarea
unor concluzii de către toate țările
în conflict sau in litigiu.
Deci consider că aceste inițiative se
înscriu în preocupările pentru a se
renunța la calea militară, la forță. Îa
amenințarea cu forța, pentru soluțio
narea tuturor problemelor litigioase
prin negocieri, prin tratative.
ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, considerați posibilă, în
condițiile
actuale,
obținerea
unor rezultate pozitive in dialo
gul dintre țările Tratatului de
la Varșovia și țările N.A.T.O. ?
S-ar putea oare ca aceste rezul
tate pozitive să fie acceptate și
de cele două mari puteri?

RĂSPUNS: După cum este cunos
cut, țările Tratatului de la Varșovia
au propus negocieri directe între cele
două blocuri militare — Pactul de la
Varșovia și N.A.T.O. Considerăm că
realizarea unor asemenea negocieri
este foarte importantă pentru depă
șirea încordării actuale, pentru relua
rea negocierilor dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. și pentru realizarea
unui acord.
Nu se pune problema ca țările din
cele două grupări militare să acțio
neze fără Uniunea Sovietică și S.U.A.,
care fac parte din cele două gru
pări militare și au rolul hotărîtor in
cadrul acestora ; dar noi considerăm
că țările din cele două grupări mi
litare pot contribui la o abordare mai
bună a problemelor, la o înțelegere
corespunzătoare și deci la realiza
rea unui acord intre Uniunea Sovie
tică și S.U.A.
în general — pentru că vorbim de
blocurile militare — aș dori să men
ționez că România, Împreună, de
altfel, cu toate țările din Pactul de
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SUCCESE DE PRESTIGIU, DEMNE
DE MAREA SĂRBĂTOARE

CU PLANUL PE 8 LUNI
ÎNDEPLINIT. Din Satina, Etoni

20 milioane lei. importante cantități
de gaze libere și asociate, oțel, ma
șini agricole,. energie electrică și bu
nuri de larg consum.

an Rouă ne transmite :
— Desfășurând larg întrecerea
PRODUSE NOI, CU PER
socialistă in intîmpinarea măre
FORMANȚE SUPERIOARE.
ței noastre sărbători naționale de
la 23 August, oamenii muncii Din Timișoara.' corespondentul nos
din industria județului Olt au ob tru Cezar Ioana transmite că de pe
ținut noi și semnificative succese. benzile de montaj ale întreprinderii
Astfel, planul pe opt luni la produc- „Electrotimiș" — unitate situată pe
ția-marfă vindută și încasată a fost locul I in întrecerea socialistă pe
îndeplinit cu 12 zile mai devreme, ramură — a ieșit produsul nou cu
fiind realizați și depășiți, totodată, numărul 100 realizat în acest an.
indicatorii de plan la producția netă, Este vorba de primul robot indus
productivitatea muncii, la investiții și trial românesc de vopsire — RIV-1 —
export. Ca urmare, piuă la sfirșitul utilaj de înaltă complexitate teh
acestei .luni, în industria județului se nică, conceput si executat după pro
va realiza o producție-marfă supli iectele și cu contribuția specialiș
mentară însumind 700 milioane lei. tilor din cercetare și producție.
concretizată in 7 500 tone aluminiu
— Pe baza indicațiilor date de
primar și aliaje din aluminiu, 250 tone
laminate. 100 tone electrozi siderur secretarul general al partidului cu
gici, confecții textile in. valoare de prilejul vizitelor de lucru efectuate

o politică foarte activă in Bal
cani, care se adresează și țări
lor membre ale N.A.T.O. din aceaștă regiune. Ce obiective
urmărește România prin, această
politică ?

RĂSPUNS : România dezvoltă larg
relațiile sale cu țările balcanice. Aș
putea spune că avem relații bune cu
toate țările din Balcani. Acționăm
pentru extinderea colaborării — bi
laterale și multilaterale — dintre
țările din această zonă, considerind
că aceasta este în interesul tuturor
țărilor balcanice, cît și al păcii în
Europa și în întreaga lume.
Unul din obiectivele pe care le
avem în vedere este și transformarea
Balcanilor într-o regiune fără arme
nucleare și fără baze militare străi
ne. Avem în vedere ca să realizăm
o asemenea colaborare multilaterală,
care să transforme Balcanii într-o
?onă a păcii și colaborării pașnice,
Susținem, în același timp, realiza
rea unor asemenea zone și în nordul
și in centrul continentului european
— ca o parte a realizării, în Europa,
a unui acord general de dezarmare,
și in primul rînd de dezarmare nu
cleară.
ÎNTREBARE : România este

singura țară participantă la Tra
tatul de la Varșovia care întreți
ne relații diplomatice cu Israelul
și are, de asemenea, relații bune
și cu statele arabe. Considerați,
domnule președinte, că poziția
românească ar putea avea., in
continuare, un efect constructiv
in Cadrul eforturilor pentru in
staurarea păcii in Orientul
Mijlociu ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru soluționarea
problemelor din Orientul Mijlociu pe
calea negocierilor între țările intere
sate. Avind în vedere încordarea
existentă în această regiune, situa
ția gravă care s-a creat, ca urmare
a diferitelor acțiuni militare, inclu
siv a situației din Liban, considerăm
că este necesar să se intensifice
eforturile pentru o soluționare po
litică globală, pe calea negocierilor,
a problemelor din Orientul Mijlociu,
care să ducă lâ retragerea Israelului
din teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din 1967, la rezolvarea
problemei palestiniene, inclusiv la
crearea unui stat palestinian inde
pendent, la realizarea unei păci trai
nice și juste, care să asigure integri
tatea și suveranitatea tuturor state
lor din zonă.
în acest cadru, considerăm că este
foarte actuală problema organizării
unei conferințe internaționale, eu
participarea tuturor țărilor interesate
— inclusiv a Organizației pentru Eli—■
berarea Palestinei — care să permită
realizarea unei înțelegeri corespun
zătoare, a unei păci trainice și juste
in Orientul Mijlociu.
în această1 privință, România își vă
aduce, ca și- în trecut. întreaga sâ
contribuție. ' rm . ■ ’■ wțsj
ÎNTREBARE : In condițiile
actuale, de criză economică
mondială, România se simte
oarecum stânjenită in eforturile
sale pentru dezarmare și pentru
înțelegere în Europa ?

RĂSPUNS : Situația gravă din eco
nomia mondială își are, printre
altele, originea și în uriașele chel
tuieli militare, care — după cum este
bine cunoscut — au depășit 700 mi
liarde dolari. România a făcut și ea
anumite eforturi în direcția înarmă
rii, dar în ultimii ani a adoptat uni
lateral măsuri de reducere a cheltu
ielilor militare.
Situația economică gravă pe plan
mondial a afectat și România — și
dacă ne simțim stânjeniți- — cum
v-ați exprimat -r-. acest .lucru este
legat numai de cheltuielile militare
pe care România a trebuit să le
facă.. Nu ne-am simțit și nu ne
simțim deloc stînjeniti de criza mon
dială . în eforturile noastre pentru
dezarmare și pace. Dimpotrivă, toc
mai criza mondială și problemele
grave din Europa și din lume ne-au
determinat să fim mai activi și să
luăm o poziție fermă împotriva
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re, pentru reducerea cheltuielilor mi
litare. Avem convingerea că numai
pe această cale pot fi depășite grave
le situații create' de criza mondială,
dar — printre altele — și de uriașele
cheltuieli militare, care afectează
toate statele, inclusiv țările cele mai
dezvoltate.
ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, problema datoriilor in
lume a afectat comerțul inter

FERNANDO BELAUNDE TERRY

național, iar, din această cauză,
formula „apropiere prin co
merț", practicată în cadrul
eforturilor de destindere, a de
venit inutilizabilă. In acest con
text, cum vedeți dumneavoas
tră posibilitățile de activizare a
comerțului cu Elveția ?

Președintele Republicii Peru

A apărut, în limba spaniolă, volumul

RĂSPUNS : Comerțul internațio
nal și, în general, relațiile economice
dintre state au fost afectate, în pri
mul rind, de criza mondială, care
s-a manifestat cu putere în întreaga
lume, dar a afectat îndeosebi țările
în curs de dezvoltare. Ca urmare,
s-a ajuns la o mărire a decalajului
intre țările bogate și sărace.
în aceste împrejurări, s-ar putea
spune că a apărut și problema da
toriilor externe și, .îndeosebi, a da
toriilor țărilor în curs de dezvoltare,
care se ridică la peste 800 miliarde
dolari. Această problemă a datoriilor
este o urmare a politicii ■ financiare
mondiale și a dobînzilor excesiv de
mari, care, de fapt, au creat o pro
blemă a datoriilor, pentru că, în con
dițiile unei politici financiare juste,
echitabile, ale unor dobînzi ponde
rate, problema aceasta nu ar fi de
venit așa de acută cum se prezintă
astăzi.
In același timp — repet — proble
ma își are originea în mărirea de
calajului dintre țările bogate și să
race, în politica protecționistă, in
comerțul inechitabil, în politica de
prețuri pentru materiile prime, în
îngrădirea accesului țărilor în curs
de dezvoltare la cuceririle științei și
tehnicii moderne.
Totodată, ■ aș menționa faptul că
tratativele de piuă acum, purtate sub
denumirea generică Nord-Sud. nu au
dus, de fapt, la nici un rezultat, ță
rile dezvoltate neințelegînd că tre
buie să adople o poziție constructivă
pentru a se ajunge la soluționarea
problemei subdezvoltării, la reali
zarea noii ordini economice mondiale.
Aș dori să menționez că proble
mele complexe financiare, ale dobîn
zilor și datoriilor, ale noii ordini
economice mondiale privesc nu
numai țările în curs de dezvoltare,
ci și înseși țările dezvoltate. Stabi
litatea și dezvoltarea economiei
^mondiale nu pot fi asigurate în mod
trainic fără soluționarea globală și
completă a acestor probleme. Este
deci și in interesul țărilor dezvoltate
să se. ajungă la o înțelegere și la o
politică nouă în problemele econo
mice mondiale, sub toate aspectele.
Desigur, în ce privește România, ea
a acționat și face eforturi pentru dez
voltarea, chiar în aceste condiții, a
schimburilor internaționale. Deși a
fost afectată de această situație gra
vă, țara noastră a reușit totuși să
mențină un volum relativ ridicat al
schimburilor sale economice interna
ționale. _ Considerăm că, tocmai in
aceste condiții economice grele, nu
trebuie să restringem. ci trebuie să
intensificăm colaborarea și schimbu
rile economice internaționale. Este
adevărat, am căutat să găsim forme
noi, punînd un accent mai mare pe
cooperare, inclusiv pe problema co
merțului prin compensație.
!
în acest context, se poate spune că
s-a putut asigura și menținerea
■ schimburilor economice dintre Româj nw și;; Elveția. ,®t» această bază; con
siderăm " Că ' există posibilitatea —
ținînd seama și de dezvoltarea. în
continuare, a economiei românești —
de a activiza și chiar de a extinde
relațiile noastre economice. Am insă
în vedere nu numai o extindere a
schimburilor comerciale, spre exem
plu, ci și o adaptare la condițiile noi,
deci și o dezvoltare a cooperării in
producție, atit bilaterală, cit și pe
terțe piețe. Dealtfel, in acest sens,
există o serie de discuții și de
perspective, pe care dorim să le rea
lizăm in cel mai scurt timp.
ÎNTREBARE : Domnule pre
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Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului r’olitic Exe
cutiv al C.C. a] P.C.R.. prjm-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, s-a întilnit. luni
după-amiază. cu tovarășul Kang
Song San. membru ăl Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea, premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene, condu
cătorul delegației de partid și gu
vernamentale a R.P.D. Coreene, care
participă Ia festivitățile prilejuite de
sărbătoarea națională a poporului
român.
în cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat intr-o atmosferă cordială,
au fost subliniate relațiile de ștrînsă
prietenie si colaborare multilaterală
dintre țările și popoarele noastre, la
baza cărora se află convorbirile și
înțelegerile dintre tovarășul Nicolae

in întreprinderea noastră — ne spu
ne inginerul Arke Marcus, directo
rul unității, noi participăm cu între
gul potențial uman, tehnic și de
cercetare la realizarea programelor
prioritara privind asimilarea în tară
a utilajelor si instalațiilor pentru
industriile minieră, metalurgică, de
autoturisme.\ aviatică, inclusiv pen
tru cele de automatizare si robotizare
a proceselor tehnologice. RIV-1 se
înscrie în acest ultim program. Ro
botul are o mare ușurință de
mișcare, fiind acționat hidraulic. El
asigură o înaltă productivitate a
muncii și o calitate superioară con
stantă a operațiilor de vopsire.
Prezent lă Combinatul de fibre
sintetice din Săvinești, coresponden
tul nostru Constantin Blagovici ne
relatează că simbătă, la sfîrsitul
primului schimb de lucru, chimiștii
de aici au realizat prima șarjă de
2 000 de kilograme de fire „Efect".
Cîteva precizări în legătură cu acest
nou produs face tovarășul inginer
Matache Savel, directorul centrului
de cercetări al Centralei industriale
pentru fire și fibre chimice :
— Este vorba de un nou tip de
fire pe care noi le-am numit ..Efect",
obținut dintr-un amestec de fire

acrilice Si poliamidice profilate
care, datorită tușeului deosebit si
luciului specific, sint superioare ce
lor din fire naturale de mătase si
lină.
Vești bune primim si din Bistrița-Năsâud de la corespondentul
nostru Gheorghe Crișan, care ne pre
cizează :
— Omologarea recentă a robineților
cu sferă pentru presiuni de 64 atmo
sfere. avind diametrele nominale cu
prinse intre 100 și 500 mm, a permis
constructorilor de mașini din cadrul
întreprinderii de utilaj tehnologic
Bistrița începerea producției de se
rie a acestor produse care se aduceau
din import.
Robineții cu sferă sint deosebit de
solicitați în procesele de fabricație a
hîrtiei, de către unitățile din centra
lele PECO și de distribuire a gazului
metan, în. cadrul sistemelor de iriga
ții. Primele loturi de produse au fost
expediate la Combinatul petrochimic
Midia-Năvodari. Pină la sfirșitul anu
lui, in întreprindere se vor executa
peste 200 de robineți cu sferă, ceea
ce va contribui la reducerea cu 1.4
milioane dolari a efortului valutar al
țârii.

CONTRACTELE LA EX
PORT - ONORATE EXEMPLAR. Aflat în mijlocul oamenilor
muncii dc la întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, corespon
dentul nostru, Marin Oprea, ne
anunță că. in cinstea marii sărbă
tori naționale . de la 23 August, aici
au fost organizate zile-record pentru
devansarea producției destinate unor
obiective de investiții si exportului.
Dar despre rezultatele obținute in
îndeplinirea planului de export pre

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă de la primul ministru al.

Noii Zeelande. David Lange, prin care
acesta mulțumește pentru felicitările
care i-au fost adresate cu ocazia de
semnării sale in funcția de prim-mi
nistru.

Manifestări omagiale
dedicate zilei de 23 August

ședinte, între România și Elve
ția nu există probleme litigioa
se. în acest context, cum priviți
vizita ministrului nostru de ex
terne, consilierul federal Pierre
Aubert, în România ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre Româ
nia și Elveția se poate spune că sint
bune. Ani vorbit de relațiile econo
mice. Avem o colaborare activă și în
problemele internaționale.
în acest context, consider yizita
ministrului de externe al Elveției în
România ca o expresie a bunelor re
lații' dintre țările noastre și sper că
ea va permite abordarea problemelor
dezvoltării colaborării noastre viitoa
re și a conlucrării mai active, pe
plan internațional — atit în Europa,
cît și în cadrul O.N.U. sau al altor
organisme internaționale — în direc
ția. destinderii, a dezarmării, a inde
pendenței și .libertății popoarelor, a
asigurării păcii în lume.
Doresc. în încheiere, să adresez
cititorilor ziarului dumneavoastră și
întregului popor al Elveției prietene
un salut călduros și cele mai bune
urări de progres, prosperitate și pace.

zintă amănunte inginerul-sef al în
treprinderii. Mihai Banciu :
— Pină în prezent am livrat la
export 15 linii tehnologice de Îmbu
teliat lichide alimentare și alte pro
duse. Volumul exportului realizat
este de peste două ori mai maro decît
cel din 1983. In acest fel. colectivul
nostru si-a îndeplinit sarcinile de
export ce i-au revenit pe perioada
de pînă acum din acest an. Odată
cu bilanțul realizărilor obținute in
cinstea zilei de 23 August, colecti
vul întreprinderii si-a suplimentat
angajamentul anual, care va consta
în utilaie si instalații prevăzute in
programele de dezvoltare a indus
triei noastre alimentare si pentru
export.
\ In timp ce recepționam știrile din
județe, primim un anei telefonic din
Capitală.
— Alo, „Scintela" ?•
— Da. vă ascultăm !
— Sint Gheorghe Geantă, secreta
rul comitetului de partid de la în
treprinderea „Danubiana". Mă ală
tur si eu celorlalți oameni ai mun- .
cii care transmit , zilnic realizări
deosebite în muncă, realizări dedi
cate marii noastre sărbători națio
nale. comunieîndu-vă un succeS de
prestigiu al colectivului nostru.
— Despre ce este vorba ?
— Colectivul nostru și-a îndepli
nit cu 15 zile mai devreme. planul
la export pe 8 luni. Drept urmare,
in perioada care a rămas Dină la
sfirsitul acestei luni vom livra su
plimentar diferiților parteneri ex
terni anvelope in valoare de peste
20 de milioane lei.. Chiar în aceste
cline in care sintem in legătură di
rectă. un nou lot de 200 de. anvelo
pe este gata de expediție.

Gheorqhe IONIȚA

Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
tovarășul Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, președintele Republicii
Populare Democrate Coreene. S-a
apreciat, totodată, că există largi
posibilități pentru extinderea în con
tinuare a acestor relații, in inte
resul celor două popoare, al cauzei
generale a socialismului si păcii in
lume.;
în a'cest context, au fost analizate
probleme privind îndeplinirea preve
derilor cuprinse in acordurile și în
țelegerile convenite și s-au eviden
țiat noi acțiuni pentru intensificarea
cooperării economice și a schimbu
rilor comerciale dintre România si
R.P.D. Coreeană,

TELEGRAMĂ

a a

li imiupinam gHosuliii jubileu dt la 23 August

In aceste zile de puternic avînt în muncă din preajma marii sărbători
naționale de la 23 August, din intreaga țari continuă să sosească la
redacție vești despre remarcabilele rezultate obținute de numeroase
colective muncitorești în îndeplinirea planului și a angajamentelor pe
acest an hotărîtor al cincinalului actual. Din ampla cronică a întrecerii
socialiste, prezentăm astăzi noi fapte de muncă consemnate de cores
pondenți ai „Sclnteii".

la Varșovia, s-a pronunțat ferm
pentru diminuarea rolului celor două
blocuri militare și pentru crearea
condițiilor in vederea desființării
concomitente a N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia.
ÎNTREBARE : România duce

7

In municipiile reședință de județ
au continuat să aibă loc simpozioa
ne dedicate aniversării a patru de
cenii de la revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă Si
anțilmperialiș.ță. Au luat parte oa
meni ai muncii din întreprinderi si
instituții, foști luptători și veterani
'’ido-irăzboi; activiști" de partid Si: de
stat." relprezenteinti 'ai organizațiilor
de masă si obștești.
Desfășurate in atmosfera de mare
efervescență politică generată de
apropiata aniversare a marii noas. tre sărbători naționale, simpozioa
nele care au avut loc la Arad. Bis
trița. Craiova. Tîrgu Jiu. Reșița.
Drobeta-Turnq Severin. Tîrgu Mu
reș. Alexandria. Tiilcea. Vaslui au
prilejuit o amplă reliefare a rolului
Partidului Comunist Român in or
ganizarea și conducerea actului re
voluționar de la 23 August 1944. a
participării poporului și a armatei
române la înfrîngerea fascismului,
precum și a marilor succese obți
nuți. de poporul nostru în «construc
ția societății .socialiste multilateral
dezvoltate.
In încheierea manifestărilor, in
tr-o atmosferă de profundă angaja
re patriotică, participantii au adre
sat telegrame tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, prin care exprimă cele
mai alese sentimente de stimă si
prețuire, profunda recunoștință fată
de conducătorul partidului si statu
lui nostru pentru prodigioasa sa
activitate pusă în slujba fericirii
poporului și înfloririi patriei, afir
mării necontenite a României in
lume. Totodată, se dă o înaltă apre
ciere contribuției remarcabile a.to
varășei Elena Ceaușescu. eminentă
personalitate a vieții politice Si so
ciale. om de știință de renume
mondial, la marile victorii obținute
in construcția socialismului în tara
noastră, la creșterea prestigiului in-.
ternațional al României.
în telegrame se exprimă unani
ma aprobare fată de hotărirea
Plenarei C.C. a) P.C.R. cu privire
la realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. la cel de-al XIII-lea
Congres, in funcția supremă de se
cretar general al partidului, văzind
in aceasta chezășia sigură a ascen
siunii necontenite a patriei noastre
Spre un viitor luminos, spre piscu- ■
rile înalte ale socialismului si co
munismului.
Participantii la simpozioane au
exprimat ferma țor hotărîre de a
acționa cu energie sporită pentru
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru,
de a face totul pentru înflorirea și
dezvoltarea multilaterală a tării.
★

,

„40 de ani de mărețe înfăptuiri,
sub conducerea Partidului Comu
nist Român". ..Inițiativele tovară
șului Nicolae Ceaușescu pe arena
internațională, expresie a politicii
consecvente de pace și colaborare
a României socialiste". ..Epoca
Ceaușescu. epoca. afirmării fără
precedent a femeilor.in activitatea
economică, socială și politică, in
conducerea societății" sînt temele
simpozioanelor, conferințelor si ex
punerilor dedicate mării noastre
sărbători naționale, care au avut'
loc la cluburile „Femina" si in uni
tățile economice cu pondere femi
nină din județele Mehedinți. Mu
reș, Alba. Brașov. Covasna. Sucea
va, Giurgiu, Buzău. Maramureș.
Teleorman, Prahova. De asemenea,
mese rotunde și dezbateri, urmate
de'recitaluri literar-muzicalc. con
sacrate aceluiași memorabil eveni
ment s-au desfășurat. în prezenta
unui mare număr de femei, la iny treprinderile „Porțelanul" si „Ar

deleana" din Alba lulia. la între
prinderile „Carpatex" si „Nivea"
din Brașov, la întreprinderea texti
lă „Oltul" din Sfintu Gheorghe. la
Fllațurțj d,e, bumbac din .Gura Hu
morului și la Filatura ele in si ci-.;
nepă din Fălticeni, cti ji in comur ‘‘
neie ©obț'eni. Girov; piticești. Tăz>.
lău;: Pmgjiră.ți-,SL Băltătești de pe.-.'
meleagurile județului Neamț. Sub
semnul marii noastre sărbători na
ționale, comitetul sindical și comi
sia de femei de la întreprinderea
de prelucrare a lemnului „23 Au
gust" din Tîrgu Mureș au amena
jat o expoziție omagială dc pictură
și grafică.
★

La Deva a avut loc un simpozion
cu tema „Promovarea progresului
tehnic — obiectiv prioritar al eco
nomiei județului Hunedoara in
Epoca Ceaușescu". dedicat ani
versării a 40 de ani de la victoria
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă din August 194.4 și Congre
sului al XIII-lea al partidului.
Comunicările prezentele de cadre
care lucrează in sectoarele de
bază ale economiei județului — si
derurgie, minerit, energetică, con
strucții. transporturi, agricultură —
au relevat preocupările si reali
zările
colectivelor
hunedorene
orientate spre promovarea rapidă a
progresului tehnic în toate dome
niile de activitate, contribuția sub
stanțială a cercetării științifice și
ingineriei tehnologice la dezvol
tarea bazei de materii prime și
energetice, modernizarea procese
lor tehnologice. îmbunătățirea ca
lității produselor, creșterea produc
tivității muncii, reducerea consu
murilor materiale și energetice.
Totodată, a fost evidențiat faptul
că succesele obținute. reprezintă
consecința firească, expresia cea
mai convingătoare a justeței poli
ticii partidului și statului nostru, a
orientărilor fundamentate de secre
tarul general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Participantii la simpo
zion au vizionat expoziția de crea
ție tehnico-științifică de masă,
care, prin intermediul unor grafi
ce, panouri, produse și al altor ex
ponate sugestive, prezintă tot ce s-a
realizat mai valoros iii economia
județului Hunedoara in ultimii ani
că rezultat al aplicării in produc
ție a celor mai noi descoperiri din
domeniul științei și tehnicii.
★

In holul Casei de cultură a sin
dicatelor din municipiul Slobozia a
fost deschisă expoziția omagială
„Ialomița — 40 de ani de mari izbinzi sub sțindardul partidului".
Sint prezentate documente.^facsirnile, fotografii, mărturii din presa
vremii care înfățișează participarea
ialomițenilor la infringerea arma
tei fasciste. Un bogat material ilus
trativ. \ prezent in expoziție. înfăți
șează vizitatorilor realizările obți
nute de județul Ialomița, sub
conducerea Partidului Comunist
Român, in anii edificării societății
socialiste.
Expoziția marchează
pregnant însemnătatea istorică a
Congresului al IX-lea al P.C.R.,
cind. dînd expresie voinței între
gului partid și popor, in fruntea
națiunii și partidului a fost ales
Ceaușescu,
tovarășul
Nicolae
sub conducerea căruia s-au obținut
cele mai mărețe victorii in con
strucția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
Un loc central in expoziție il
ocupă vizitele de lucru efectuate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in ju
dețul Ialomița, momente de impor
tanță hotărîtoare pentru înflorirea
multilaterală a economiei, științei
și culturii acestor meleaguri.
(Agerpres) t
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Manifestări consacrate marii sărbători

naționale a poporului român
Amplul proces de dezvoltare multilaterală a României în cei 40 de
ani care au trecut de la 23 August 1944, strălucitele succese dobîn
dite in ultimele două decenii, de cind în fruntea partidului și statu
lui se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, vasta și semnificativa activi
tate internațională, desfășurată de țara noastră in scopul soluționării
marilor probleme ale omenirii, în slujba idealurilor înțelegerii, coope
rării și păcii sint evocate cu prilejul numeroaselor manifestări ce au
loc, in aceste zile, în diferite țări ale lumii in cinstea marii sărbători
naționale a României.

MOSCOVA 20 — Trimisul Ager
pres, S. Morcovescu, transmite : La
Kiev a avut loc o adunare festivă
consacrată marii sărbători națio
nale a poporului român. în prezi
diul adunării au luat loc A. A. Titarenko, al doilea secretar al C.C.
al P.C. din Ucraina, V. F. $evcenko, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S.
Ucrainene, C. I. Masik, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri
al R.S.S. Ucrainene, alte persoane
oficiale.
Despre semnificația evenimentu
lui au vorbit O. I. Kasianenko, mi
nistrul industriei ușoare al R.S.S.
Ucrainene, președintele filialei
republicane a Asociației de priete
nie sovieto-română, și ambasado
rul țării noastre în U.R.S.S., Traian
Dudaș.
Au fost reliefate rolul hotărîtor al
Partidului Comunist Român în or
ganizarea și conducerea actului
istoric de la 23 August 1944, im
portanța acestuia pentru grăbirea
victoriei coaliției antihitleriste îm
potriva Germaniei fasciste, frăția
de arme româno-sovietică. S-au
subliniat dezvoltarea puternică a
raporturilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S.,
dintre poporul român și popoarele
Uniunii Sovietice.
în acest cadru s-a evidențiat im
portanța înțelegerilor convenite în
cursul întîlnirii de Ia Moscova, din
luna iunie, dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general’ al
Partidului Comunist Român, președințele
Republicii
Socialiste
România, și tovarășul Konstantin
_____ ___
Cemenko, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii
Sovietice, care dau un nou impuls
dezvoltării relațiilor româno-sovietice în toate domeniile.
SOFIA (Agerpres). — In sălile
galeriei „Șipka" din Sofia a avut
loc deschiderea expoziției pictoru
lui Brăduț Covaliu. Sînt expuse
lucrări reprezentative din creația
artistului român.
La vernisaj au luat parte Liubomir Pavlov, prim-vicepreședinte
la Comitetul culturii. Svetlin Rusev. președintele Uniunii artiști
lor plastici, alte persoane oficiale.
Cu acest prilej
președintele
Uniunii artiștilor plastici din Bul
garia a eț'ocjjț bunele, relații cul
turale ditițre- c^le două țări, exprimînd satisfacția că, publicul bul
gar are prilejul să admire lucrări
ale unuia dintre cei mai reprezen
tativi pictori ai României, socialiste.
BUDAPESTA (Agerpres). — Din
partea Ambasadei României la
Budapesta si â Consiliului general
din Debrețin au 1'ost .depuse coroa
ne de flori la monumentele si mor
mintele eroilor români căzuti in
luptele pentru eliberarea localită
ților Szeged. Oroszhaz. Nyiregyhaza. Miskolc. Gyor. Hajduboszormeny. TiSzabod. Tiszalok. Megyoszo, . Tiszakecske. Szeczenyi, Litke și
Cegled.
Au fost depuse, de asemenea, co
roane si jerbe de flori din partea
unor organe de partid si de stat
ungare locale, a organizațiilor de
tineret si pionieri.
Aceste monumente si morminte
stau . mărturie peste timp drumului
glorios de lupte si jertfe ale arma
tei române pentru eliberarea Un
gariei si înfrîngerea definitivă a
fascismului, constituind astăzi unul
din simbolurile legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două
țări socialiste vecine si prietene.

ULAN BATOR (Agerpres). — La

sediul Asociației de prietenie mon'golo-române din Ulan Bator a fost
organizată o seară a prieteniei
mongolo-române la care au parti
cipat absolvenți mongoli — in pre
zent cadre de conducere si specia
liști — care au studiat in institu
țiile de învătămînt din tara noas
tră si specialiștii noștri ce acordă
asistentă la Combinatul de mobilă.
Au fost aduse mulțumiri conduce
rii de partid si de stat române
pentru sprijinul acordat R.P.M. în
pregătirea de cadre.
PHENIAN (Agerpres). — Minis
terul Forțelor Armate Populare Co
reene a organizat o adunare fes■ tivă la școala militară de ofițeri
.Kangan",
la care au participat
„•
—
Zon Yang San, general-maior,
r........_____
prim-locțiitor
al comandantului
școlii, alte cadre de conducere și.
ofițeri. Atașatul miljtar aero și na
val al țării noastre la Phenian a
rostit o cuvîntare în care a subli
niat însemnătatea actului istoric de
Ia 23 August 1944, realizările re
marcabile obținute de poporul ro
mân in cei 40 de ani de la 'elibe
rarea țării, îndeosebi în perioada
de după Congresul al IX-lea al
P.C.R., cind în fruntea partidului a
fos® ales
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Participanții Ia adunare au vizi
tat o expoziție de fotografii și au
vizionat filme documentare mili
tare românești cuprinzînd imagini
din lupta poporului român și a os
tașilor noștri împotriva Germaniei
hitleriste, aspecte din viața și acti
vitatea de pregătire militară și politico-ideologică, contribuția mili
tarilor români la marile înfăptuiri
socialiste ale țării noastre.
?

La Academia militară de medici
nă ..Kim Hiong Jik" a avut loc un
miting în cadrul căruia a fost pre
zentată semnificația evenimentului
aniversat, reliefindu-se, totodată,
succesele dobîndite de poporul ro
mân, sub conducerea tovarășului
Nicolae Ceausescu. în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
Cu același prilej au fost organi
zate o gală de filme documentare
militare și o expoziție de fotografii
privind contribuția armatei române
Germaniei hitleriste.

VIENA 20 (Agerpres). — La Viena, în cursul unei conferințe de
presă, au fost înfățișate pe larg
condițiile interne și internaționale
în care s-a pregătit și organizat,
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, memorabilul act de la
23 August 1944, contribuția de sea
mă materială și; umană a Româ
niei la obținerea victoriei finale asupra fascismului.
Au fost subliniate realizările re
marcabile obținute de poporul ro
mân în anii construcției socialiste,
îndeosebi în cele două decenii de
cind la conducerea partidului si a
statului nostru se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. atmosfera de
puternică însuflețire si de avînt
creator cu care întregul popor intimpină sărbătoarea de la 23 Au
gust și Congresul al XlII-lea al
Partidului Comunist Român.
Au fost, totodată, prezentate ac
țiunile și inițiativele întreprinse
de țara noastră, personal de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. în
direcția promovării unei politici de
prietenie, colaborare, pace si secu
ritate internațională, contribuția
activă a României la soluționarea
constructivă a problemelor com
plexe ale lumii contemporane, relevindu-se. în context, cursul ascen
dent al relațiilor româno-austriece.
LONDRA (Agerpres). — La li
brăria „Collet’s" din Londra a fost
inaugurat un stand de carte ro
mânească. La loc de frunte sînt
expuse opere alese ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu și lucrări scrise
de autori britanici privind pro
digioasa activitate internațională a
șefului statului român.
Sint prezentate volume care evi
dențiază semnificația istorică a
actului de la 23 August, marile
realizări dobîndite de poporul ro
mân pe plan social-economic în cei
40 de ani de dezvoltare liberă, pre
cum și politica externă indepen
dentă. de pace și colaborare inter
națională promovată de România1
sub conducerea înțeleaptă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.
ROMA (Agerpres). — Radioteleviziunea italiană (RAI-TV) a di
fuzat, în cadrul emisiunilor pentru
străinătate în 15 limbi, două co
mentarii despre semnificația zilei
naționale a poporului român, pre
cum și despre realizările obținute
de țara noastră în domeniul poli
ticii interne și externe.
„In actuala situație internațională
— s-a menționat' in comentarii —
România subliniază că problema
fundamentală este oprirea cursei
înarmărilor. în special a celei nu
cleare, reluarea negocierilor sovieto-americane și apărarea păcii".
„Cu prilejul unei conferințe de
presă de la ambasada română —
s-a relevat în comentarii — a fost
evidențiat rolul pe care România și •
președintele Nicolae Ceaușescu îl
au în relațiile internaționale, in
special în Europa și Balcani, în
crearea de zone denuclearizate,
fără arme nucleare și trupe străine.
Un alt punct ferm al poziției ro
mâne il constituie eliminarea for
ței și a amenințării cu forța in re
lațiile dintre stațe, soluționarea pe
cale pașnică a conflictelor, precum
și respectarea principiilor de drept
internațional care trebuie să stea la
baza colaborării dintre state". A
fost evidențiată, totodată, evoluția
ascendentă a relațiilor româno-italiene. „România acordă o mare im
portanță relațiilor sale cu Italia,
intensificării schimburilor cu această țară în toate domeniile de
activitate, în special în sectorul economic si științific. Recent, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat, intr-un interviu acordat unui
ziar italian, satisfacția sa pentru
bunele relații de colaborare bazate
pe elementele comune de limbă și
civilizație", au arătat autorii co
mentariilor. în cursul emisiunilor
au fost prezentate unele, dintre
realizările obținute de țara noastră
în cei 40 de ani care au trecut de
la actul istoric din 23 August.
„Aceste sutcese istorice — se arată in comentariu — s-au înre
gistrat în special in perioada de
cind la conducerea partidului și
statului român se află Nicolae
Ceaușescu. Economia românească a
cunoscut sub conducerea președin
telui Ceaușescu o extraordinară
dezvoltare. Producția industrială a
țării a crescut de 100 de ori, iar
cea agricolă de peste 7 ori. Astăzi
industria românească; produce ar
ticole de înaltă tehnologie, apre
ciate în toată lumea, cum ar fi
tractoare, autompbile, mașini, ca
mioane. locomotive diesel, vagoa
ne, nave maritime, utilaje petro
liere, chimice și pentru industria
minieră, importante produse de
mecanică, electrotehnică și bunuri
de consum". Canalul 3 de televiziu
ne (Tg-3) a transmis, de asemenea,
o emisiune în care a subliniat pu
ternica dezvoltare economică a
României, precum și activitatea di
namică a țării noastre în domeniul
relațiilor internaționale. In articolul
„Propuneri românești în domeniul
dezarmării nucleare", ziarul „II
Sole — 24 ore" se referă la poli
tica de pace, colaborare și dezar
mare promovată de țara noastră.

In alocuțiunea rostită cu acest
prilej.
președintele
asociației,
Mustafa Kamal Ahmad, a evidențiat
realizările remarcabile obținute de
poporul român în anii construcției
socialiste, politiica externă princi
pială promovată de România, sub
conducerea înțeleaptă a președin
telui Nicolae Ceaușescu. activita
tea neobosită a șefului statului
român pentru soluționarea justă și
trainică a problematicii Orientului
Mijlociu, Vorbitorul a subliniat,
totodată, relațiile de prietenie și
cooperare strînsă
. . __ statornicite intre
România si Egipt.1
RABAT (Agerpres). — La Casa
blanca a avut loc o seară festivă
organizată de Consiliul de condu
cere al Uniunii Cooperativelor Ma
rocane (Unimacrin).
Hadj Mohamed Bensaida. pre
ședintele uniunii, și Moustapha
Majmar. director general, au îm
părtășit impresii din vizitele ce
le-au efectuat in România, evocind
succesele obținute de poporul ro
mân in dezvoltarea economică și
socială a țării. îndeosebi în ulti
mele două decenii, buna conlucrare
existentă intre „Unimacrih" și intreprinderile române de comerț
exterior.
S-a dat citire mesajului de'felicitare, adresat tovarășului Nicolae
___ ...
Ceaușescu. președintele Republicii
Socialiste România, de către Consi
liul de conducere al uniunii, in
numele celor peste 20 000 de fami
lii de țărani marocani care lucrea
ză in unitățile, de producție ale
„Unimacrin" și care au ținut să
omagieze pe această cale apropiata
sărbătoare a poporului român.
în încheiere a fost vizionat fil
mul „România. Ceaușescu. Pace",
care s-a bucurat de un interes deo
sebit din partea asistenței.
De asemenea, la sediul central al
Uniunii
Marocane a
Muncii
(U.M.T.) din Casablanca a avut loc
o adunare festivă.
în expunerile prezentate cu acest
prilej. Mahjoub Benseddik. secretar
general al U.M.T.. și Emilian
Manciur, ambasadorul României în
Maroc, au înfățișat succesele re
marcabile ale poporului român in
cele patru decenii de după elibera
re, și mai ales in anii de cind in
fruntea țării șe află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cursul continuu
ascendent al raporturilor de prie
tenie româno-marocane la care iși
aduc contribuția și organizațiile
sindicale din cele două țări.
Cu același prilej a avut loc verr.isajul expoziției „Momente din
lupta poporului român pentru unitate și independentă națională".
Au luat parte membrii Comisiei
executive a U.M.T., reprezentanți ai
organizațiilor sindicale provinciale,
un numeros public.

TOKIO 20 (Agerpres). — îh co
laborare cu Organizația japoneză
de promovare a comerțului' exterior
(JETRO) și Ministerul Comer
țului Internațional și Industriei, la
Tokio s-a deschis o expoziție ro
mânească ce infățișează aspecte ale
impetuoasei dezvoltări a economiei
țării noastre, în ultimele’ patru de
cenii. Sînt prezentate produse ale '
industriilor ușoară. alimentară,
chimică și ale cooperației mește
șugărești.
La festivitatea inaugurării expo
ziției au participat Shoichi Akazăwa, președintele JETRO, Setsu
Shiga, secretar general al grupului
parlamentar de prietenie Japonia—
România, Zenji Umeda, președin
tele Comitetului economic Japo
nia—România, parlamentari, oficia
lități din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Inter
național și Industriei, reprezentanți
ai principalelor firme comerciale
japoneze, membri ai corpului di
plomatic, un numeros public.
Manifestarea se inscrie în suita
de acțiuni dedicate in Japonia ma
rii,. sărbători naționale a poporului
român.
BANGKOK 20 (Agerpres). — Cu
prilejul sărbătorii, naționale a po
porului român, la Bangkok a fost
dopat Bibliotecii naționale din Thai
landa un fond de carte românească.
La loc de frunte figurează opere
Republicii So
ale președintelui
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Au fost donate, de ase
menea. diverse lucrări ilustrind
realizările remarcabile ale poporu
lui român în anii construcției so
cialiste. îndeosebi în perioada de
cind la conducerea partidului și
statului nostru se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

LAGOS (Agerpres). — La Amba

sada României din Lagos a avut
loc o conferință de presă în ca
drul căreia au fost relevate însem
nătatea actului de la 23 August
1944, precum și remarcabilele suc
cese obținute de poporul român
in dezvoltarea multilaterală a tării
in ultimele patru decenii, și îndeo
sebi după 1965 cind in fruntea
partidului și statului a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu. Au fost
evocate, totodată, principalele do
menii ale colaborării economice,
comerciale, cultural-științifice și
pe planul relațiilor internaționale
dintre România și Nigeria.
La conferință au participat re
prezentanți ai principalelor cotidiane. ai radiodifuziunii și televi
ziunii, precum și ai agenției de
știri nigeriene.
Radiodifuziunea și televiziunea
din Nigeria au relevat, in cadrul
unor emisiuni, ritmul accelerat al
dezvoltării pe plan economic, so
cial și cultural al României, pre
cum și politica externă indepen
TRIPOLI 20 (Agerpres). — La
dentă și activă promovată cu cla
Ambasada română din capitala Jaritate și consecvență de către pre
mahiriei Arabe Libiene Populare ședintele
României.
tovarășul
Socialiste, Tripoli, a fost organizată Nicolae Ceaușescu.
o conferință de presă. Cu acest pri
Ziarul
„New Nigerian".
sub
lej au fost puse în evidență reali
titlul „România se pronunță împo
zările obținute de poporul român în
apartheidului", reliefează că
cei 40 de ani de dezvoltare liberă triva
România sprijină lupta pentru era
și independentă, precum și pozi
dicarea apartheidului din Africa de
ția consecventă, principială a to- Sud. pentru independența Nami
varășului Nicolae Ceaușescu in
biei. lichidarea subdezvoltării, a
principalele probleme ale vieții in- exploatării colonialiste și neocoloternaționale.
nialiste și se pronunță pentru în
lăturarea inechității în schimburile
CAIRO 20 (Agerpres). — La se- ’ economice internaționale și a prac
diui Asociației absolvenților Fa- ticilor oneroase în domeniul credi
cultătii de științe politice si eco
telor și dobînzilor. care afectează
nomice din Cairo a avut loc o adu
grav cauza progresului țărilor în
nare festivă.
curs de dezvoltare.
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200 de orașe și comune din Japonia s-au proclamat
zone libere de arme nucleare

TOKIO 20 (Agerpres). - Un număr de 200 de orașe și comune din
Japonia s-au proclamat pînă în prezent zone lipsite de arme nucleare s-a anunțat în cadrul unui simpozion pe temele dezarmării nucleare, care
l se desfășoară la Tokio. La simpozion participă 150 de oameni politici,
< oameni de știință și alte, personalități nipone.
1
Tokuma Utsunomiyta, membru al Camerei Consilierilor a Dietei, a
: ?........................................
cerut guvernului nipon,
în cadrul lucrărilor,...................................................
să respecte cele trei prin
cipii nenucleare — de a nu produce, de a nu introduce și de a nu
stoca arme nucleare - și să sprijine crearea de zone fără arme nucleare
în regiunea Pacificului.

Seminar științific consacrat consecințelor
unui război nuclear
ROMA 20 (Agerpres). — In loca
litatea italiană Erice s-au deschis
ț lucrările celui de-al IV-lea seminar
internațional al oamenilor de ști
ință consacrat examinării consecin
țelor unui eventual război nuclear
— informează agenția ANSA.
In mesajul adresat participanti
lor, președintele Italiei, Alessandro
Pertini, afirmă, între altele : „Ni
meni nu se poate declara imun
față de amenințarea nucleară, nici
î chiar popoarele din imensa emisfe
\ ră sudică a planetei, care plătesc

deja cu subdezvoltarea, malnutriția
și bolile costul uriaș al cursei înar
mărilor". Intr-un moment în care
există amenințări cu arme, din ce
in ce mai distrugătoare se impune
de urgență ca acest dialog al savanților să se intensifice, iar opinia
publică să fie atrasă în dezbaterea
uneia dintre problemele cele mai
importante cu care a fost nevoită
să se confrunte de-a lungul mile
narei sale existențe — se spune in
încheierea mesajului șefului statu
lui italian.
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„Cadrele didactice unite în lupta pentru pace"
J

CIUDAD DE PANAMA 20 (A\ gerpres). — La Ciudad de Panama
< au luat sfirșit lucrările celui de-al
‘ doilea Congres al Federației orgai nizatiilor învățătorilor și profeso/ rilor din țările centroamericane,
) desfășurate, sub deviza „Cadrele
i didactice unite in lupta pentru
’ pace, împotriva intervenției străine
în America Centrală !“.

Cu acest prilej s-a subliniat necesitatea unirii eforturilor tuturor
cadrelor didactice în lupta pențru
apărarea independenței și suvera
nității naționale a statelor din
zonă, pentru soluționarea pe cale ,
pașnică a diferendelor din America
Centrală.

Congresului Z.A.N.IL-F.P.
HARARE 20 (Agerpres). — La
Harare a avut loc plenara C.C. al
Uniunii Naționale Africane din
Zimbabwe — Frontul Patriotic
(Z.A.N.U. — F.P.). partid de guvernămînt. care a analizat rezultatele
recentului congres al partidului și
a elaborat măsurile de acțiune în
Vederea înfăptuirii hotărîrilor con
gresului. Au fost alese cinci comitete Derma nen.te a.le C.C. al
Z.A.N.U.—F.P. — politic, economic,
nentru probleme sociale,
_____ pentru
.....
problemele, securității naționale și
pentru problemele constituționale și

juridice — organisme însărcinate să
elaboreze, pe baza rezoluțiilor celui
de-al II-lea Congres al partidului,
programul general de acțiune.
Luind
cuvîntul.
președintele
Z.A-.N.U.--F.P., Robert' Mugabe, a
subliniat importanța transpunerii
neabătute în viată a hotărîrilor con
gresului partidului, care a reconfir
mat opțiunea socialistă a Republicii
Zimbabwe. Programul de acțiune ce
urmează a fi elaborat, a precizat
vorbitorul. Va constitui baza viito
rului plan cincinal de dezvoltare
economică si socială a tării.

AFRICA DE SUD

Manifestații împotriva așa-numitei
„reforme constituționale"
.JOHANNESBURG 20 (Agerpres). —
In Republica Sud-Africană continuă
manifestațiile împotriva așa-numitei
„reforme constituționale". Astfel, la
Johannesburg, peste 3 000 de persoa
ne și-ău exprimat protestul față de
noile manevre ale regimului de la
Pretoria, care — în fapt — urmăresc
menținerea 'sistemului inuman al
apartheidului. Participanții s-au. pro
nunțat. de asemenea, pentru boico
tarea pretinselor „alegeri" de ,1a 22
și 28 august. în cursul cărora repre
zentanții metișilor ar urma să fie

aleși în ..parlamentul" de la Pretoria,
care iși va menține însă, chiar si in
acesțe condiții, configurația segregationisță.
Acțiunea de la Johannesburg
— menționează agenția Reuter, care
transmite această știre — a marcat
împlinirea unui an de la crearea
Frontului Unit Democratic, organiza
ție a militanților pentru drepturile
populației de. culoare, ce se -opune
„reformelor, constituționale" si cere
respectarea deplină a drepturilor
populației majoritare.

SALVADOR:
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Atacuri ale forțelor insurgente
SAN SALVADOR 20 (Agerpres).
— Unități ale Frontului Farabundo
Marii
de
Eliberare.
Națională
(F.M.L.N.) din Salvador au atacat
cu mprtiere cazarma brigăzii a pa
tra de infanterie din departamentul
Chalatenango — informează postul
de radio „Farabundd Marți", citat
de agenția Prensa Latina. Postul de
radio menționează că obiectivul a
fost distrus complet. Totodată, forinsurgente au atacat postul
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militar de pază al unui important
nod rutier de pe șoseaua care leagă localitățile Paraiso si Chalatenango.
Pe de altă parte. într-o declaratie radiodifuzată. F.M.L.N. adresează tuturor sectoarelor sociale, poli
tice si economice salvadoriene ape
lul de a constitui un guvern de lar
gă participare. O propunere in acest sens a fost făcută de F.M.L.N.
și Frontul Democratic Revoluționar
din Salvador.
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VIENA

urmează să aprobe platforma electorală a partidului șl să desemneze
oficial candidații acestuia la funcțiile de președinte și vicepreședinte ai
țării, in alegerile prezidențiale de la 6 .noiembrie. La învestitură candi
dează act-ualul președinte Ronald Reagan și, respectiv, vicepreședintele
George Bush.

NOI CONFRUNTĂRI VIOLENTE
ÎN IRLANDA DE NORD. In cursul

nopții de’ duminică spre luni, în
Irlanda de Nord s-ău produs noi
confruntări între manifestant! si
forte de politie. In cartierele pro
testante din estul Belfastului. circa
150 de manifestanți au atacat pa
trule ale politiei. în cursul inciden
telor mai multe clădiri fiind ava
riate si o serie de vehicule — in
cendiate. Forțele de ordine au fă
cut din nou uz de gloanțe de plas
tic. Ciocniri au fost semnalate si
în cartierul catolic Strabane. din
apropiere de Londonderry. în am
bele cazuri au fost operate arestări.
CANDIDATURA. Julio Maria
Sanguinetti. secretar general al
Partidului Colorado din Uruguay, a
fost desemnat drept candidat al
acestei formațiuni politice la ale
gerile prezidențiale din luna no
iembrie a.c. Candidatura sa a fost
adoptată în unanimitate de cei 292
delegați participanți la convenția
națională a partidului. Pentru func
ția de vicepreședinte, din partea
acestei formațiuni politice va can
dida Enrico Tarido.
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Încheierea lucrărilor Conferinței generale a O.N.U.D.I
VIENA 20 (Agerpres). — Cbnferinta generală a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.) s-a încheiat
prin adoptarea, cu votul majorității
participantilor. a unui document fi
nal si a o serie de rezoluții privind
problemele aflate în discuție. întrucît asupra documentului final,
care ouprinde evaluarea situației, economice internaționale si căile de
înlăturare a obstacolelor din calea
industrializării țărilor în curs de
dezvoltare, nu s-a ajuns la un con
sens. acesta a trebuit să fie supus
la vot : in favoarea lui s-au pro
nunțat 79"“de țări. 12 țări occidenta
le s-au abtinut. iar S.U.A. au vo
tat împotrivă.
Documentul arătă că actuala criză economică mondială are corisecin.te deosebit de grave asupra tărilor in .curs.de dezvoltare si că un
număr de factori defavorabili, in
special povara crescindă a datorii
lor. agravată continuu de dobînzile
excesive, precum si condițiile gre-

le de rambursare a datoriei au fă
cut să se încetinească și chiar să
stagneze procesul de industrializa
re in tarile în curs de dezvoltare.
Alte obstacole sint degradarea co
merțului international si măsurile
nrotectioniste tot mai restrictive adoptate de țările dezvoltate, se
spune în document.
Conferința a mai adoptat un nu
măr de rezoluții privind sarcini con
crete ale O.N.U.D.I.. care definesc
cadrul de lucru al activității vii
toare a organizației.
BUENOS AIRES 20 (Agerpres). —
Potrivit ultimelor date furnizate de
Comisia Economică a O.N.U. pen
tru America Latină (C.E.P.A.L.), 40
la sută din suma totală pe care ță
rile latino-americane o datorează
băncilor străine se utilizează pentru
rambursarea dobinzitor la aceste
credite. Experții evaluează cuantu
mul datoriilor externe ale Statelor
Americii Latine la peste 360. mi
liarde de dolari.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Evoluția situației din Liban • Convorbiri ale președintelui
Comitetului Executiv al O.E.P. Ia Riad • Negocierile în vederea
formării noului guvern israelian
existente spre nordul țării. După
BEIRUT- (Agerpres). — După o
cum transmit agențiile U.P.I. și
întrevedere pe care a avut-o cu pre
Reuter, forțele israeliene au hotărît
ședintele Libanului. Amiri Gemayel.
primul ministru al guvernului de
să țnterzică circulația autovehiculelor
pe ruta Bater-Jezzine, in r»giunea
uniune națională. Rashid Karame. a
declarat, referindu-se la eforturile
muntoasă Chouf, permițîndu-se nu
mai trecerea pietonilor care dispun
de normalizare a situației din tară,
că procesul de pace și securitate va
de o autorizație specială. Această
continua pentru realizarea obiective
acțiune a fost prezentată de autori
lor fixate — unitatea țării, elibera
tățile israeliene ca o măsură de
rea teritoriului național și o reformă
securitate, dar, potrivit observatori
cuprinzătoare.
lor, închiderea circulației pe secto
Pe de altă parte, Rashid Karame
rul menționat va avea efecte nega
tive asupra legăturilor economice
a condamnat energic' practicile
inumane, represive ale forțelor is
și comerciale dintre sudul Libanului
raeliene de ocupație din sudul țării.
și restul țării.
Această problemă, a precizat pre
mierul libanez, urmează să fie discu
RIAD 20 (Agerpres).
Regele
tată de guvernul de uniune națio
Fahd al Arabiei
‘ ‘
~Saudite a conferit
nală la viitoarea sa ședință de
cu Yasser Arafat, președintele Co
miercuri. Tot atunci va fi discutată
mitetului Executiv al Organizației
și punerea în aplicare a planului de
pentru Eliberarea Palestinei, sosit
securitate pentru regiunea de munte
in vizită în această țară, a anunțat
din nord-estul și sud-estul Beirutu
agenția saudită de presă S.P.A.
lui, a menționat Rashid Karame.
Se apreciază că în cadrul discuții
lor au fost abordate, în principal,
BEIRUT 20 (Agerpres) — Presa
probleme privind situația din Orien
din Beirut informează că serviciile
tul Mijlociu în ansamblul său, con
de securitate libaneze din sudul Li
flictul din zona Golfului și dialogul
banului au remis Ministerului de
interpalestinian în curs de desfășuInterne un raport referitor la lucră
rare.
rile întreprinse în urmă cu două
zile de trupele israeliene de ocupa
TEL AVIV 20 (Agerpres).— In neție în regiunea Litani, transmite agocierile dintre ______
Partidul Muncii si
genția France Presse.
blocul Likud din Israel, consacrate
Potrivit raportului, echipe de geexaminării posibilității de formare a
niști israelieni au început să sape,
unui guvern de uniune națională,
în apropiere de localitatea Deir Mi
s-au înregistrat ..ușoare progrese".
...
mas — în locul în care riul Litani
au declarat purtători de cuvint ai
se apropie cel mai mult de granița
ambelor formațiuni politice, citati de
cu Israelul — o galerie subterană
agențiile France Presse si Associated
care ar putea servi la devierea aPress. Sursele citate au arătat că.
pelor acestui . riu spre Israel. Gale
după a doua reuniune a comisiei
ria ar urmă să aibă o lungime de
comune însărcinate cu problemele
17 km și să ajungă în Galileea — in
apărării și afacerilor externe, a fost
formează sursele amintite. Ziarele
elaborat un document comun asupra
din Beirut subliniază că un aseme
Libanului, care stipulează că ..guver
nea proiect ar priva de apă potabilă
nul israelian va retrage in scurt timp
aproximativ 250 de sate libaneze și
trupele din sudul teritoriului li
ar afecta culturile unei părți a cîmbanez".
piei de pe litoralul din sudul Liba
O serie de alte, probleme privind
nului.
■
.
politica externă a Israelului în re
Această chestiune survine la nu
giune continuă să blocheze însă
mai cîteva . zile după informațiile în
eforturile in vederea formării unui
legătură cu activități ale forțelor is
guvern de uniune națională, preciraeliene de ocupație din sudul Li
zează agențiile menționate, între
banului vizînd captarea izvoarelor
acestea se citează chestiunea asezăriului Wazzani.
rilor evreiești în teritoriile arabe
ocupate si relațiile cu Iordania.
Forțele israeliene de ocupație din
O altă problemă în suspensie se
sudul Libanului au izolat această
regiune de restul țării ca urmare a
referă la desemnarea persoanei care
închiderii ultimei căi de legătură
va conduce viitorul cabinet.

Spre un nou plafon al producției de petrol
a țărilor O.P.E.C.
KUWEIT 20 (Agerpres). ■— Cele
13 state membre ale Organizației ță
rilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.)
examinează, in prezent, posibilitatea
unei scăderi cu aproximativ 1,5 mi
lioane barili pe zi a actualului pla
fon al producției lor extractive (fixat la 17,5 milioane barili pe zi,
du.pă conferința de la Londra, din
martie 1983) — au anunțat surse ale
O.P.E.C. din Kuweit. Această redu
cere a producției extractive vizea
ză menținerea preturilor actuale ale
petrolului practicate de O.P.E.C.
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agenția France Presse. această ale
gere internă în cadrul Partidului
Social-Creștin — principala forță
de opoziție — marchează primul ja
lon înaintea desemnării candidatu
lui COPEI la viitoarele alegeri pre
zidențiale ce vor avea loc în. Vene
zuela în anul 1988.

Sursele citate, reluate de agenția
kuweitiană de presă KUNA. au pre
cizat. că respectiva diminuare ar pu
tea fi. aplicată. incepînd de la 1 oc
tombrie. ca urmare a consultărilor
dintre cele 13 țări membre ale
O.P.E.C. Se menționează, totodată,
că membrii O.P.E.C. intenționează să
organizeze o reuniune ministerială
consultativă, la începutul lunii oc
tombrie. in scopul stabilirii} noului
plafon al producției extractive a ță
rilor care fac parte din această or
ganizație.
ția U.P.I., familia unui copil de
13 ani, Philip Moscone, din acest
oraș, a refuzat să i se facă fiului
lor o transfuzie de singe — absolut
necesară pentru . vindecarea unei
maladii — din cauză că secta lor
interzice acest lucru. Descoperit la
timp, copilul suferind a fost, totuși,
pus, prin hotărirea autorităților, sub
îngrijire medicală corespunzătoare.
DECLARAȚIA ADOPTATĂ LA
RECENTA PLENARA A C.C. AL
PARTIDULUI PROGRESIST AL
POPORULUI (P.P.P.) DIN GUYANA evidențiază necesitatea so-

luționării politice a tuturor problemelor social-economice cu care
se confruntă țara. în legătură cu
situația actuală din America Cen
trală și bazinul Caraibilor, decla
rația condamnă acțiunile care amenință pacea și securitatea în
lume.

PROGRAM DE AJUTOR AL
LIECHTENSTEINUL DOREȘTE
F.A.O. PENTRU AFRICA. Organi
SĂ DEVINĂ MEMBRU AL ORGA
zația Națiunilor Unite pentru Ali
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE,
GREVA
MINERILOR
DIN
mentație și Agricultură (F.A.O.) a
a declarat Intr-un interviu acordat
MAREA BRITANIE a intrat luni
desfășurat acțiuni de ajutor alimen
televiziunii elvețiene prințul Hans
îh - cea de-a 24-a săptămînă de la
tar de urgență in Africa, in valoare
Adam, care urmează să preia con
declanșare, fără a exista perspec
de 25 milioane dolari, in primele
ducerea micului stat alpin la 26 au
tiva soluționării imediate a acestui
șase luni ale acestui an, au anun
gust a.c. El a arătat că pentru a
conflict de muncă. Minerii greviști
țat surse oficiale ale F.A.O. Africa
afla opinia celor 25 800 locuitori ai organizează în continuare pichete
este una dintre regiunile cele mai
principatului în legătură cu această in apropierea principalelor mine,
afectate din lume din punct de ve
așa cum a fost cazul la cele din
măsură se va organiza un refe
dere alimentar, în special ca ur
rendum.
Wearmouth, in Sunderland, sau
mare a secetei prelungite resimțite
Gascoigne Wood, in Yorkshire.
de 24 țări ale continentului. Pro
MONSTRUQASA COMPORTARE
După cum s-a mai anunțat, greva
gramul de ajutor al F.A.O. include
A UNOR SECTANT I FATA DE
celor 180 000 de mineri din Marea
atit acțiuni de aprovizionare cu ali
SEMENII LOR, chiar și cinci este
Britanie a început, la 12 martie, in
mente a populației, cit și de spri • vorba de rudele cele mai apropiate,
semn de protest față de planurile
jinire a sectorului agricol și zooteh
s-a vădit încă o dată in cazul unei
Consiliului Național al Cărbunelui
nic din aceste țări.
întîmplări care a avut loc la San
de a închide alte 20 de mine și. a
Francisco. După cum relevă agenconcedia astfel 20 000 de muncitori.
LA CARACAS S-AU ÎNCHEIAT
LUCRĂRILE CELEI DE-A 16-A
AU TRECUT 195 DE ZILE DE CIND LUCREAZĂ IN SPAȚIUL COS
CONVENȚII NAȚIONALE A PAR
MIC. LA BORDUL LABORATORULUI ORBITAL „SALIUT—7". COSTIDULUI SOCIAL-CREȘTIN (COMONAUȚII SOVIETICI Leonid Kizim, Vladimir Soloviov și Oleg Atikov.
PEI) din Venezuela, de opoziție —
Pe lingă activitățile legate de continuarea cercetărilor și a experiențelor,
anunță agenția E.F.E. La propune
ei au început și descărcarea navei cosmice automate de transport „Pro
rea lui Rafael Caldera, lider al
gress—23“ care a adus alimente, materiale și noi aparate. Cosmonauta
partidului, Eduardo Fernandez a
au înlocuit regeneratoarele de aer șl au transferat în rezervoarele de pe
„Saliut—7“ apa potabilă. Cu ajutorul motoarelor navei „Progress—23“ s-a
fost reales secretar general al COrealizat și corectarea traiectoriei laboratorului „Saliut—7“. După cum
PEI. funcție ne care o deținea din
noiembrie 1979. După cum relevă
transmite agenția T.A.S.S., starea sănătății celor trei cosmonauți este bună.
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