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faimă preocupare pentru utilizarea rataală,
gospodărească a resurselor materiale si energetice,
pentru retaerea costurilor de producție
In actuala etană de dezvoltare
intensivă a economiei naționale, o
cerință de prim ordin o constituie
accentuarea tot mai puternică a
factorilor calitativi, de eficientă ai
activității
economico-sociale. in
cadrul cărora un rol preponderent
revine gospodăririi
iudicioase a
resurselor de materii prime, mate
riale. combustibili si energie, re
ducerii mai accentuate a consumu
rilor si a cheltuielilor materiale.
Relevîndu-se cu pregnantă acest
imperativ maior al activității eco
nomice. în cadrul recentei ședințe
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. s-a subliniat din
nou necesitatea de a se acționa cu
mai multă hotărîre pentru apli
carea programelor si măsurilor
stabilite de fiecare minister si în
treprindere pentru gospodărirea
rațională a resurselor de materii
prime si energetice, pentru asigu
rarea unui regim riguros de eco
nomii. pentru îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor formulate. în
acest sens, de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu. în cadrul analizelor pe
ministere desfășurate în primul
semestru al acestui an.
Evidențiind rezultatele pozitive
din primul semestru al anului,
analizînd într-un spirit de înaltă
exigentă neajunsurile ce s-au ma
nifestat în această perioadă. Co
mitetul Politic Executiv a cerut or
ganelor centrale de sinteză, minis
terelor. centralelor industriale si
unităților de producție să .ia toate
măsurile tehnice si organizatorice
ce se impun pentru recuperarea
neîntîrziată a rămînerilor in urmă
din prima jumătate a anului în ce
privește reducerea consumurilor

planificate de materii prime, ma
teriale. energie si combustibil,
pentru respectarea consumurilor
stabilite si diminuarea lor în con
tinuare. considerîndu-se ca mini
me nivelurile de reducere prevă

cesar să se ia în continuare mă
suri ferme pentru îmbunătățirea
normelor de consum — în condi
țiile respectării stricte a prevede
rilor privitoare la calitatea produ
selor — să fie extinse acțiunile

PE PRIM-PLANUL PREOCUPĂRILOR
• Respectarea strictă, pe fiecare produs, a consu
murilor planificate de materii prime, materiale, energie
și combustibil și reducerea lor in continuare
® Creșterea graduiui de valorificare a materiilor
prime și materialelor
• înnoirea și modernizarea permanentă a produ
selor și tehnologiilor de fabricație
• Intensificarea acțiunilor de recuperare și valori
ficare a resurselor materiale și energetice refolosibile,
utilizarea mai largă a înlocuitorilor
• întronarea unui regim riguros de economii, înlă
turarea cu fermitate a oricăror forme de risipă
zute în plan si In programele spe
ciale. în spiritul sarcinilor subli
niate cu acest prilej, la fel de
important este ca in fiecare între
prindere să se inițieze noi acțiuni
— si mai cuprinzătoare — pentru
creșterea gradului de valorificare
a materiilor prime si materialelor,
pentru încadrarea strictă a fiecă
rui produs în consumurile planifi
cate. După cum este imperios ne

privind recuperarea si refolosirea
mai largă a înlocuitorilor.
Sînt sarcini de maximă impor
tantă ale planului pe acest an. care
vizează gospodărirea cu chibzuință
si inaltă răspundere a materiilor
prime, materialelor, energiei si
combustibilului. îndeplinirea exem
plară a indicațiilor si orientărilor
Secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu, pri

vind realizarea unei calități noi.
superioare în toate domeniile de
activitate. Tocmai de aceea, ele
trebuie să se situeze în centrul
preocupărilor fiecărui colectiv de
întreprindere, tuturor organelor si
organizațiilor de partid, centrale
lor si ministerelor, astfel incit oină
la sfîrsitul anului să se asigure,
in toate ramurile si in toate uni
tățile economice. încadrarea stric
tă în prevederile stabilite privind
reducerea consumurilor materiale
Si energetice si a costurilor de
producție.
De ce situează atit de stăruitor
conducerea partidului nostru pro
blemele reducerii
consumurilor
materiale si energetice, a costuri
lor de producție, ale creșterii efi
cientei economice ne prim-planul
preocupărilor tuturor oamenilor
muncii.
ale
organizațiilor de
partid ?
Indiscutabil, reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor de producție,
și îndeosebi
a celor materiale,
valorificarea superioară a resurse
lor de materii prime,
materiale,
energie și combustibil nu sînt
generate de o stare conjuncturală,
ci reprezintă o necesitate vitală, un
obiectiv major în strategia dezvol
tării intensive a economiei națio
nale în actuala etapă, în care la
turile calitative, de eficiență, au
dobîndit un caracter prioritar.
Este
o orientare
care decurge,
înainte de toate, din faptul că rit
murile și proporțiile dezvoltării

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, vineri,
pe tovarășul Clodomiro Almeyda,
secretar general al Partidului Socia
list din Chile, care a participat la
manifestările consacrate Zilei națio
nale a României.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
si cele mai bune urări din partea
militantilor si conducerii Partidului
Socialist din Chile.
Secretarul general al P. S. din
Chile a subliniat impresia deosebită
ne care riau produs-o festivitățile
din capitala României, legătura pu
ternică a partidului cu masele, uni
tatea strînsă a poporului in jurul
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. și
a dat o înaltă apreciere realizărilor
obținute de oamenii muncii- din pa
tria noastră în dezvoltarea econo
miei. științei, culturii. în toate sec
toarele de activitate. Clodomiro Al
meyda a arătat că larga participare
a delegatilor de peste hotare la săr
bătoarea națională a poporului nos
tru. eveniment de deosebită impor
tantă politică, reprezintă expresia
prestigiului international al Româ
niei
socialiste, al președintelui
Nicolae Ceaușescu.
Tovarășul Clodomiro Almeyda a
exprimat si cu acest prilej calde

Iile ȘTEFAN
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WM ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
• reportaje • însemnau •
Giurgiu. Un județ întemeiat cu doar cîțiva ani în
urmă, printr-o mai judicioasă împărțire administrativă
a zonei. Un județ de cîmpie al cărui teritoriu a moște
nit, în urmă cu 40 de ani, o grea situație economică
și socială, asemănătoare multora dintre județele pe
care trecutele orînduiri le-au ținut într-o înapoiere cro
nică. Un județ asupra căruia s-au răsfrînt însă bine
facerile aduse întregii țări de socialism, in special în
anii Epocii Ceaușescu.
Municipiul Giurgiu, străveche fortificație a marelui
Mircea Voievod, Călugărenii, locul celei mai strălucite
victorii din șirul de izbînzi ale lui Mihai Viteazul, alte
și alte locuri de rezonanță istorică de pe teritoriul
județului ne trimit cu gindul la mîndria patriotică a
locuitorilor de aici, făuritori de istorie nouă, partici
pant înflăcărați la efortul întregii țări de a duce mai
departe izbînzile celei mai prodigioase epoci din is
toria României, Epoca Ceaușescu.

ialog, la București, în
tre vicepreședintele unuia dintre cele mai
mari concerne de in
dustrie chimică din lume
și ing. Stefan Manea, di
rectorul Combinatului chi
mic Giurgiu :
— Este adevărat că pro
duceți epiclorhidrină ?. în
treabă specialistul străin
(epiclorhidrină — un pro
dus complicat, cu unul
dintre cele mai complexe
zentantilor unor mari com
procese tehnologice ale
panii. se află ne un teri
chimiei industriale).
toriu românesc pentru care,
— Da. producem.
pinâ in urmă cu doar două
— Produceți efectiv sau
decenii, industria in gene
doar intenționați ?
ral era încă o noțiune din
— Producem efectiv. O
sfera aspirațiilor, iar indus
epiclorhidrină ceva mai
tria de anvergură, de mare
bună decît a dumneavoas
finețe si complexitate teh
tră. Cu o concentrație de
nică. era, poate, doar un
99.5 la sută. A dumnea
vis depărtat. Cu numai opt
voastră are 98 la sută.
ani în urmă, pe locul com
— Grozav ! Unii încear
binatului de azi era un
că de multi ani să obțină
cimp mlăștinos din preaj
ma unui of-aș modest, dar
acest produs si nu reusesc.
căruia i se pregătea atunci
Dialogul a continuat tot
integrarea in rîndul mari
astfel si cu privire la alte
lor cetăti industriale ale
produse chimice de mare
tării...
tehnicitate ..made in Giur
giu". Unitatea de producție
In vara anului 1975 a
industrială chimică. în mă
fost la Giurgiu. într-una
sură să provoace curiozi
din vizitele sale de lutatea si admirația repre-

D

cru.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. Atunci s-a pro
iectat
actualul
destin
industrial al municipiu
lui Giurgiu. In septembrie
al aceluiași an au si în
ceput lucrările pregătitoare
pentru viitoarea platformă
industrială de sud. în anul
următor, lucrările de edi
ficare a întreprinderii pen
tru construcții de mașini si
utilai greu au fost inaugu
rate de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Atunci,
la marea adunare populară
ce ă avut loc chiar pe te
ritoriul viitoarei platforme,
tovarășul secretar general
a rostit cuvinte gravate
acum cu litere de aur în

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii'
Socialiste România, l-a primit, vi
neri, 31 august, pe Wolfgang Mischnick, vicepteședinte al Partidului
Liber-Democrat din R. F. Germania,
președintele fracțiunii acestui partid
din parlamentul vest-german, care a
efectuat o vizită în țara noastră la
invitația Consiliului Național al
F.D.U.S.
Oaspetele a arătat că are plăcuta
misiune de a transmite președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut cordial
din partea lui Hans-Dietrich Gen
scher, președintele Partidului LiberDemocrat, vicecancelar și ministru
de externe al R.F. Germania. Tot
odată, a mulțumit pentru posibilita
tea oferită de a vizita România, de a
cunoaște realizările obținute de po
porul român in dezvoltarea multila
terală a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
lui Hans-Dietrich Genscher salutul
său prietenesc și cele mai bune urări.
în cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat într-o atmosferă cordială,
au fost evidențiate bunele relații
care se dezvoltă intre România și

R.F. Germania, în conformitate cu
înțelegerile la cel mai înalt nivel.
S-a subliniat, totodată, că există largi
posibilități pentru extinderea și aprofundarea acestor legături, în inte
resul reciproc, al destinderii, securi
tății și păcii în Europa și in întrea
ga lume. în acest sens, s-a apreciat
că apropiata vizită de stat pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va
efectua în R.F. Germania, la invita
ția
președintelui
Richard
von
Weizsăcker, va marca un nou și im
portant moment in dezvoltarea pe
mai departe a colaborării românovest-germane.
Au fost discutate unele probleme
ale vieții internaționale, fiind expri
mată îngrijorarea față de încordarea
fără precedent la care s-a ajuns pe
plan mondial, pericolul grav pe care
îl reprezintă pentru pacea lumii in
tensificarea înarmărilor, și în primul
rind a înarmărilor nucleare.
Referindu-se la situația din Euro
pa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat necesitatea luptei unite a po
poarelor, a tuturor forțelor iubitoa
re de pace pentru a determina opri
rea amplasării rachetelor americane
cu rază medie de acțiune și a con-

tramăsurilor nucleare ale U.R.S.S.,
pentru reluarea negocierilor dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii, în vederea realizării
unui acord care să ducă la elimina
rea rachetelor și apoi a tuturor ar
melor nucleare de pe continent. Pre
ședintele României a arătat că po
poarele europene trebuie să-și asume
o răspundere mai mare și să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru schim
barea actualei situații de pe conti
nentul nostru, pentru salvarea [Eu
ropei de la distrugerea nucleară, pen
tru apărarea păcii, a vieții și liber
tății tuturor popoarelor.
Oaspetele a exprimat aprecierea
deosebită de care se bucură politica
constructivă a României, promovată
consecvent de președintele Nicolae
Ceaușescu, în direcția înfăptuirii \ de
zarmării, reluării și consolidării
cursului spre destindere, securitate șl
pace pe continentul european, în
întreaga lume.
La primire a participat Tamara
Dobrin, președintele executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S.
A fost de față Hartmut SchultzeBoysen, ambasadorul R.F. Germania
la București.

Ambasadorul Etiopiei Socialiste

năre, 3 000 tși au baza In
portul Giurgiu.
Tot aici,
organizarea de șantier a
antreprizei de construcții
industriale.
Platforma vest. Aici se
află... viitorul combinatului
ă facem un tur de
chimic. Ce se construiește
orizont asupra actualei
acum va fi de patru ori
industrii giurgiuvene,
mai mult decît în primul
seva din care, cum
vom vedea, s-a întrupat,perimetru. S-a construit,
tot aici, și a intrat parțial
nu numai în oraș, ci în
in funcțiune, cu un grup de
întregul
județ,
o
altă
50 MW, o mare centrală
structură a vieții sociale.
termoelectrică.
Pe platforma industrială
Platforma nord. Tesătosud s-a înălțat întreprin
ria „Dunăreană". Intrarea
derea de construcții de ma
totală în funcțiune — 1974.
șini și utilaj greu. Ea pro
Capacitate — anual 55
duce acum din plin, cu
aproximativ 3 000 de mun
milioane mp țesături, în
aproximativ 100 de sor
citori și cu utilaje modertimente. Apoi fabrica de
mobilă și plăci aglomerate
din lemn, cu, de fapt, 3
uzine. După care „fabrica
de case" (panouri mari
prefabricate pentru blocuri
de locuințe), fabrica de
conserve, întreprinderea de
industrializare a legumelor
și fructelor, fabrica de za
hăr ; vor mai fi : o nouă
fabrică de bere, una de in
dustrializare a cărnii.
Nu se isprăvește aici insă
„imperiul" industrial al ju
ne, livrează instalații de
dețului Giurgiu. Pe mari
foraj și se pregătește ca
zone din județ, între lanuri
din acest an să producă și
cu semănături — și chiar
utilaj minier.
Alături se
în ele, uneori — se întind
află primele instalații ale
câmpurile exploatărilor pe
combinatului chimic și „bătroliere, dezvoltate, și ele,
trinul" șantier naval, total
în anii Epocii Ceausescu.
întinerit, dezvoltat ca să
Două schele
petroliere,
producă remorchere flu
una de producție la Clejani
viale și barje de mare ca
și alta de foraj la Bălăria,
pacitate. Noi investiții se
au făcut din județul Giur
giu o principală bază de
află în curs de realizare
producție a „aurului ne
pină in 1990. cînd structura
și capacitatea șantierului
gru".
Județul acesta de cîmpie
vor avea cu totul altă
(fusese cîndva exclusiv astatură. Se găsește tot aici
grupul de exploatare flotă
gricol) a dobîndit acum, în
și porturi al NAVROM. Și
Mihai CARANF1L
tot aici — întreprinderea
de poduri din beton. Apoi
Petre CRISTEA
întreprinderea „Petrol-excorespondentul „Scînteîl
*
port". Demn de reținut că
dintre marinarii de pe Du
(Continuare în pag. a H-a)

faptul că toate vechile uni
tăți, cu excepția noii țesă
torii. au fost dezvoltate,
modernizate, practic, recon
struite și reutilate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit, la 31 august,
pe
Assefa Woldie, ambasadorul Etiopiei

Socialiste la București, în vizită de
rămas bun, cu ocazia încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Islamice

S

Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, l-a primit, vineri, pe am

basadorul Republicii Islamice Pakis
tan la București, Iqbal Hosain, in
vizită de rămas bun, la înche

ierea misiunii sale în țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI»
un impresionant tablou al progresului multilateral al patriei, al deplinei
afirmări a personalității umane, în cei 40 de ani de viață liberă, socialistă

Meleaguri ridicate
la adevărata lor putere
constiinta cetățenilor din
municipiu :
„Dorim
ca
Giurgiu să devină
un
oraș modern, model socia
list de civilizație". Lucru
care se înfăptuiește în
tr-un ritm extraordinar.
Giurgiu
a moștenit o
oarecare industrie. Exis
tase un mic șantier na
val cu data de înteme
iere 1910.
Apoi a fost
construită, în 1920, fabrica
de zahăr. Mai erau o mică
fabrică de bere, una
de
conserve și citeva ateliere.
In primii ani de după Con
gresul al IX-lea s-a ridicat
țesătoria „Dunăreană". Toa
te la un loc însă reprezentau
doar o infimă cîtime fată
de potențialul industrial de
astăzi. Nu mai vorbim de

unele probleme ale vieții inter
naționale. un loc deosebit ocupîndu-1 situația din America Latină. A
fost relevată. în acest context, ne
cesitatea de a se face totul pentru
diminuarea încordării din zonă,
apreciindu-se rolul acțiunilor desfă
șurate de Grupul de la Contadora,
alte initiative menite să asigure
dezvoltarea liberă si independentă a
tuturor popoarelor din regiune. în
conformitate cu propriile lor aspira
ții de progres.
S-a subliniat că în situația actua
lă. deosebit de
gravă, se impune
întărirea unității de acțiune dintre
forțele revoluționare, progresiste și
antiimoerialiste
de
pretutindeni
pentru oprirea cursului evenimen
telor sure război. înfăptuirea dezar
mării. si în primul rind a dezarmă
rii nucleare, rezolvarea tuturor con
flictelor numai pe cale politică, prin
negocieri. înfăptuirea noii ordini
economice internaționale.
pentru
instaurarea unei politici de pace si
progres social, pentru transformări
democratice în întreaga lume.
La întrevedere a luat parte tova
rășul Ion Stoian. membru supleant
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.
A fost prezent tovarășul Hernan
del Canto, secretar responsabil cu
relațiile internaționale al P. S. din
Chile.

Vicepreședintele Partidului Liber-Democrat din R. F. Germania

(Continuare in pag. a V-a)

Din noul peisaj al municipiului Giurgiu

mulțumiri pentru sprijinul politic si
moral primit din partea Partidului
Comunist Român, a întregului po
por român, de socialiștii chilieni, de
celelalte forte progresiste si demo
cratice din Chile. în lupta lor pen
tru drepturi si libertăți democratice
în această tară, pentru o dezvoltare
liberă si independentă a poporului
chilian.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat un salut călduros conduce
rii Partidului Socialist din Chile,
împreună cu urări de noi succese în
activitatea sa.
Conducătorul partidului si statului
nostru a reafirmat, si cu acest pri
lej. solidaritatea militantă a comu
niștilor români, a întregului nostru
popor cu forțele revoluționare, de
mocratice chiliene în lupta lor pen
tru libertăți democratice, pentru in
dependentă. pace si progres social.
în timpul întrevederii, care s-a
desfășurat într-o atmosferă caldă,
prietenească, s-a efectuat un schimb
de păreri privind activitatea si Pre
ocupările Partidului Comunist Ro
mân si Partidului Socialist din
Chile. Au fost subliniate cu satis
facție bunele relații existente între
cele două partide. împreună cu do
rința dezvoltării si adîncirii conti
nue a acestor raporturi de Prietenie
si colaborare.
A fost efectuat, de asemenea, un
schimb de opinii în legătură cu

ȘTIINȚA, 1NVĂȚĂMINTUL, CULTURA SOCIALISTĂ

puternice argumente ale superiorității orînduirii noastre
Partidul nostru a acordat și acordă o mare aten
ție înfloririi continue, intr-un ritm fără precedent, a
științei, invățămintului și a culturii. Sintetizînd dialec
tica unei evoluții istorice de 40 de ani,
secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
sublinia : „Creșterea forțelor de producție, industria
lizarea, dezvoltarea celorlalte ramuri economice, pro
gresul puternic al agriculturii au constituit factorii
esențiali ai înfloririi
științei, invățămintului și cul
turii, ai lichidării analfabetismului ți infăptuirii revo
luției culturale prin generalizarea invățămintului obli
gatoriu de 10 ani și dezvoltarea unei puternice acti
vități cultural-educative in rindul maselor largi popu
lare". Sînt cuvinte vii, cuvinte simbolice, care defi
nesc progresul
multilateral al societății
românești,
îmbogățirea neîncetată a vieții
noastre științifice și
culturale.
Strălucită confirmare a acestor
adevăruri proprii
unui timp eroic, unei epoci de necontenită afirmare

y

a geniului creator al poporului, Expoziția „Dezvol
tarea economică și socială a României" înfățișează
reperele fundamentale ale
devenirii științei, învățămintului și culturii românești în cei 40 de ani de con
strucție a lumii noi.
in edificarea acestei opere durabile, anii de după
Congresul al IX-lea al partidului, ani care se înscriu
in conștiința
poporului sub emoționantul
generic
Epoca Ceaușescu, reprezintă cheia de
boltă. Defi
nite, în concepția secretarului general al partidului,
drept puternice forțe motrice ale dezvoltării eco
nomico-sociale, știința,
învățămîntul și cultura con
stituie tot atîtea direcții ale propășirii națiunii noas
tre socialiste, ale ridicării patriei pe noi trepte de ci
vilizație, de bunăstare materială și spirituală a tu
turor celor ce muncesc. înflorirea lor - în proporții șl
ritmuri niciodată atinse înainte - e relevată limpede,
cu forță de convingere, de importantul spațiu expozițional rezervat prezentării lor.
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PE ȘANTIERELE RECICLĂRII RESURSELOR REFOLOSIBILE
DE LA COMBINATUL METALURGIC DIN TULCEA

Prin utilizarea intensă a mijloacelor mecanice

și concentrarea puternică a forțelor umane de la sate

Livrarea ritmică a utilajelor condiționează
STRÎNGEREA CULTURILOR DE TOAMNĂ ȘI PREGĂTIREA punerea la timp in funcțiune a instalațiilor

INSĂM1NȚĂRULOR - DESFĂȘURATE PE CN FRONT LARG!
RECOLTAREA LEGUMELOR
Rodul grădinilor - adunat mai repede și bine valorificat
Recoltarea legumelor se desfășoară
din plin în unitățile agricole din ju
dețul Arad. Cum se acționează pen
tru strîngerea și transportul legume
lor din cîmp, pentru ca ele să ajungă
cit mai repede la beneficiari? Din
discuția avută la Trustul horticultu
rii am reținut că zilnic se livrează la
fondul de stat intre 4 500 și 5 500
tone de legume, iar tendința este să
se ajungă la 6 500 tone pe zi. în ge
neral, se poate spune că graficele
de recoltare stabilite zilnic sint de
pășite. în ziua de 30 august, față de
4 900 tone prevăzute s-au recoltat
4 935 tone, iar în ziua de 29 august,
față de 5 000 tone s-au realizat 5 117
tone. în ansamblu, pe cele 8 luni ale
anului, planul a fost realizat și de
pășit, cantitatea de legume livrată
pînă acum apropiindu-se de 100 000
tone. Se remarcă, prin rezultatele
bune obținute, asociațiile legumi
cole Ineu, Nădlac, Pecica, fermele
I.P.I.L.F., dar și multe cooperative
agricole.
Cu această imagine de ansamblu,
să vedem cum se desfășoară activi
tatea în unități. în general, la între
prinderea pentru producerea și in
dustrializarea legumelor și fructelor
„Refacerea" din Arad, cantitățile de
legume destinate industrializării sînt

asigurate ritmic. Există totuși și une
le greutăți. Bunăoară, în luna august
trebuia să se producă aici o canti
tate de 1 600 tone pastă de roșii, ceea
ce presupunea prelucrarea a 11200
tone de roșii. De la tovarășul Liviu
Derban, directorul întreprinderii, aflăm însă că in august au intrat la

meni. Pînă în prezent aici au fost
culese aproximativ 5 000 tone legu
me, ceea ce, după cum recunoaște
inginerul-șef al asociației, loan
Stancu, nu este nici mult și nici pe
măsura posibilităților unității. Toc
mai de aceea, activitatea va trebui
intensificată în zilele următoare,

în unități agricole din județul Arad
prelucrare pentru producerea pastei
doar 2 200 tone roșii, ajungîndu-se
la o restanță de 9 000 tone pe întrea
ga lună august. Desigur, așa cum
aveam să ne convingem și noi, prin
cipala cauză a acestor restanțe o con
stituie stadiul întîrziat de coacere a
tomatelor. Nu este însă mai puțin
adevărat că, printr-o supraveghere
mai atentă a culturilor, urmărindu-se permanent stadiul de coacere,
printr-o mai bună organizare a
muncii în vederea creșterii ritmului
zilnic de recoltare, această mare res
tanță putea fi, dacă nu prevenită,
cel puțin mult redusă.
La asociația legumicolă Horia, ce
cuprinde mai bine de 1 500 hectare,
se aflau la lucru peste 800 de oa

pentru aceasta fiind necesară supli
mentarea forței de muncă pînă la
1 000 de oameni. Dovadă că ritmul
recoltării trebuie mult sporit este și
faptul că, în ziua raidului nostru, de
la cele 11 ferme ale asociației tre
buiau livrate peste 200 tone legume,
dar pină la ora prînzului nu fuse
seră expediate nici 50 tone, iar can
titățile recoltate pină la ora respec
tivă nu garantau că graficul pe acea
zi va fi realizat.
Mult mai intens se lucra într-o
unitate mai mică — Aradul Nou.
Deși ferma legumicolă dispune doar
de 90 hectare, de aici s-au recoltat și
expediat în ziua respectivă 40 tone
de legume. Dealtfel, după cum ne
spunea șefa fermei, Mariana Săbăilă,

această unitate a livrat pînă acum
beneficiarilor peste 1 500 tone de le
gume.
Se poate spune că, în ansamblu, în
grădinile din județul Arad se lu
crează bine. Sînt totuși de soluționat
unele probleme legate mai ales de
mai buna organizare a transportu
lui. în primul rînd, sînt frecvente
cazurile cind unitățile care trebuie
să asigure transportul (I.T.S.A.I.A.,
bunăoară) oferă mașini, dar fără...
motorină. în al doilea rind, nu se
asigură întotdeauna, la timp și la ca
pacitatea cerută, vagoanele necesare.
Astfel, la Nădlac, in ziua de 29 au
gust au fost necesare opt vagoane și
s-au primit numai două, iar cu o zi
înainte, din patru vagoane s-au pri
mit tot două. Cu atit mai mult, este
nevoie să fie rezolvate operativ aceste probleme care privesc trans
portul, deoarece in zilele următoare
recoltarea legumelor va trebui să
crească mult în intensitate. Este, deci,
nevoie ca și în unitățile agricole
producătoare forțele concentrate la
culesul legumelor să fie mult spori
te, pentru ca rodul grădinilor să fie
strins mai repede și bine valorificat.

Tristan MIHUJA
corespondentul
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EXECUTAREA ARĂTURILOR
Vitezele de lucru cresc de la o zi la alta
Pe ogoarele buzoiene, pregătirile
pentru apropiata campanie a insămînțărilor de toamnă sint in plină
desfășurare. Practic, strîngerea pro
ducției secundare de pe cele 80 389
hectare, din care 42 302 hectare ur
mează să fie însămințate in această
toamnă, se va incheia în cursul zi
lei de duminică, creindu-se astfel
condiții ca ritmul de lucru la ară
turi să se intensifice. Datorită ac
țiunilor responsabile, bine coordo
nate, în care sînt implicate direct
organele agricole județene, organi
zațiile de partid din unități și con
siliile populare comunale, ogoarele
de vară, lucrare de bază pentru asi
gurarea
unor producții sporite de
I orz, grîu și furaje în anul viitor,
sînt executate acum, in pragul
toamnei, sub semnul urgenței și,
mai ales, al calității.
în cele 14 consilii agroindustriale
se acționează cu 1 500 tractoare la
arat și 780 agregate complexe la fer
tilizarea și pregătirea terenului, asigurîndu-se astfel condiții ca aceste
importante lucrări să se încheie
pină la 15 septembrie. Dealtfel, așa
cum a stabilit comandamentul jude, țean pentru agricultură, începînd de

săptămîna
viitoare Ia arat se va
atinge o viteză zilnică de 5 300 hec
tare, iar la pregătirea patului ger
minativ — 4 700 hectare. în timpul
raidului nostru, efectuat joi și vi
neri, in consiliile agroindustriale
Mihăilești, Stîlpu și Săgeata, am re

agregate complexe. Pînă vineri, aceste lucrări fuseseră executate, in
condiții de bună calitate, pe mai
bine de 2 600 hectare din cele 4 860
hectare planificate a fi însămințate
în această toamnă. Mai avansate
erau cooperativele agricole de la
Costești, Stilpu și Merei. La Izvorul
Dulce și Movila Banului se impune
însă de urgență o mai mare mobili
zare de forțe și atelaje la transpor
tul baloților de paie, in vederea asi
gurării frontului de lucru pentru
vrem să mai repetăm „lecția" din tractoare.
anul trecut, cînd, atit din cauza înO problemă care se cere rezolvată
tîrzierilor la eliberarea terenului,
cit și a ploilor abundente, am fost cu promptitudine pentru a se putea
nevoiți să tragem cu două tractoare organiza mai bine schimburile pre
de un plug, iar calitatea arăturii s-a. lungite și .de noapte pentru execu
„văzut" în această vară,
cind am tarea arăturilor este cea a mai bu
obținut, în medie la hectar, 4 553 kg nei distribuții a combustibililor. Or
griu și 4 460 kg orz, față de peste
5 000 kg cit au recoltat vecinii noș ganele agricole județene trebuie să
acționeze în așa fel incit toate uni
tri de la C.A.P. Florica".
Pe cooperatorii din consiliul agro tățile agricole din județul Buzău să
industrial Stilpu i-am intilnit la eli încheie arăturile și pregătirea te
berarea de paie a ultimelor 400 hec renului pentru însămințările de
tare. De la inginerul Teodor Mușat, toamnă pină la 15 septembrie.
directorul S.M.A. Stilpu, aflăm că la
Stelian CHIPER
arat și pregătirea terenului se lu
corespondentul „Scinteii"
crează zilnic cu 66 tractoare și 24

fel ca pină la 8 septembrie să în
cheiem arăturile și pregătirea tere
nului pe cele 700 hectare pe care le
vom însămința in toamnă. Mai bine
facem acum un efort in plus, de di
mineața și pînă seara tîrziu, decît
atunci cînd se strică vremea. Nu

în unități agricole din județul Buzău
marcat grija deosebită a conduceri
lor de unități, a specialiștilor și me
canizatorilor
pentru
executarea
unor lucrări de calitate și pentru
realizarea și depășirea graficelor zil
nice stabilite la arături.
Pe o solă de 80 hectare a C.A.P.
Mihăilești, 9 tractoare erau în braz
dă pe la ora 6.30. în formație ii re
găsim pe cîțiva dintre combinerii
fruntași in campania de seceriș :
Stelian Pogonaru, Aurel Frîncu,
Oprea Matei și Gheorghe Lupașcu.
Președintele unității, Gheorghe Man
ta, care a fost mulți ani mecaniza
tor, supraveghează cu atenție calita
tea arăturii.
„Avem condiții bune
pentru a grăbi ritmul de lucru, ast

La Combinatul metalurgic din Tulcea. pe fluxul tehnologic de produce
re a feroaliajelor rezultă însemnate
cantități de materii prime și energie
refolosibile. Cercetările efectuate de
Institutul de cercetări
metalurgice
București și de specialiștii tulceni au
relevat că intr-un an instalațiile din
cadrul uzinei de feroaliaje ..produc"
30 000 tone praf de bioxid de siliciu
și aproximativ 15 000 tone praf cu
conținut de mangan. Ia care se adau
gă 200 000 tone zgură. Odată recupe
rate. aceste resurse not fi folosite în
procesul de producție atit în combi
natul din Tulcea. cit și in alte uni
tăți siderurgice din tară.
Tovarășul Ismail Reșat, specialist
în combinat, ne spune : ..în recenta
sa ședință. Comitetul Politic Execu
tiv a analizat, intre altele, si Rapor
tul privind îndeplinirea consumurilor
normate de materii prime, materiale,
combustibili.
cnergie
electrică
si
normativelor
de valorificare în
semestrul I 1984
Prin lucrările de
investiții ce se
execută în pre
zent ne regăsim
si noi in marele
efort ce-1 face
tara pentru re
ducerea cheltuie
lilor
materiale.
Astfel, praful cu
conținut de mangan recuperat in
tr-un an asigură
materia primă pe
trei luni pentru
realizarea
pro
ducției de feromangan a combina
tului. înlocuind astfel importul a
15 mii tone de minereu de man
gan. De asemenea, zgura rezultată
de la producerea feromanganului
înlocuiește minereul de mangan în
procesul de fabricare a silicomanganului ; ca atare, cele 200 000
tone de zgură produse anual devin
materie primă. Rcfolosind aceste re
surse combinatul nostru ar economisi
anual aproape 100 milioane lei".
Pe platforma combinatului din Tul
cea au mai fost identificate însem
nate resurse energetice recuperabile.
Prin recuperarea căldurii gazelor arse
de la secția nr. 2 de feroaliaje se
poate asigura o economie anuală de
75 000 tone combustibil convențional,
echivalent cu energia necesară termoficării tuturor apartamentelor din
orașul Tulcea. Argumente suficiente
pentru ca specialiștii din combinat,
împreună cu cei din institutul
„IPROMET" din București să ia de
cizia de a realiza instalații pentru
recuperarea căldurii gazelor arse, a
prafului cu conținut de siliciu și a
celui de mangan. precum si a insta
lației pentru refolosirea zgurii de
feroaliaje.
CARE ESTE STADIUL LUCRĂRI
LOR ? Mai întîi o precizare. Toate aceste investiții sînt, din diferite moti
ve. restante de anul trequt.ele fiind
reprogramate să intre in funcțiune în
ultimul trimestru al acestui an. Lu
crările la instalațiile de recuperare
a prafului! de siliciu și a prafului cu
conținut de mangan. precum si la cea
de refolosire a zgurii se găsesc acum
intr-un stadiu
destul de avansat.
Brigada complexă din Tulcea a An
treprizei de montaj utilaj chimic
Brăila a concentrat forțele pe șan
tierele respective pentru a incheia
lucrările la instalațiile de recuperare
în următoarele zile. Instalația de re
folosire a zgurii a fost pusă partial

de astăzi știu că în aparta
mentele pe care le ridică
vor locui rudele, prietenii,
concitadinii lor de pe plat
forma combinatului chimic,
de la filatura de bumbac
sau întreprinderea de ulei,
din alte unități economice
și instituții ale municipiu
lui. „Am învățat să con
struim mai repede- și mai
bine, util și frumos, așa
cum clădești pentru tine,
pentru ai tăi", ne spunea
maistrul constructor Vasile
Sabin, urmaș de țăran din
lunca Ialomiței, ajuns spe
cialist în construcția edifi
ciilor înalte.
Coordonatorul economic
al întreprinderii de antre
prize de construcții și mon
taje Ialomița, tovarășul
Constantin Dănilă. om care
știe valoarea banului și
prețuiește fiecare leu in
vestit, ne-a demonstrat că,
in ultimii doi ani, această
unitate a ajuns de la pier
deri, nerealizări și depășiri
ale cheltuielilor — La un
moment dat. alarmante —
la obținerea unor succese
pe care mulți le considerau
de neatins. „în anul 1981,
unitatea noastră construia
doar 641 de apartamente
din cele 1 066 planificate,
iar cheltuielile la mia de
lei erau depășite cu 536 lei,
înregistrîndu-se
pierderi
însemnate. Iată că. după
numai doi ani, în 1983, pla
nul de construcții a fost
realizat și depășit. Față de
1 008 apartamente planifi
cate, au fost construite, re
cepționate și predate bene
ficiarilor 1 215 apartamen
te. iar cheltuielile la mia
de lei au ajuns la 951 lei,
cu 36 lei mai puțin decît
era prevăzut. Nu este un
succes trecător, ci o schim
bare radicală și de durată.
Ea a fost posibilă datorită
sprijinului pe care comite
tul județean de partid, co
mitetul excutiv al consiliu
lui popular județean ni l-au
acordat in mod direct, analizindu-ne munca și lndrumîndu-ne
cu
exigență.
Acum s-ar putea spune că
fiecare cărămidă,
fiecare
găleată cu mortar este di
rijată cu precizie spre des
tinația ei corectă, prevăzu

tă în deviz. S-a pus capăt
dezordinii și lucrului făcut
de mintuială, rutinei, nepă
sării, lipsei de spirit gos
podăresc. Noi nu am făcut
incă totul, mai avem de
furcă cu unii care consi
deră că și locatarii mai pot
contribui la finisări. Dar a
trecut vremea cînd pe o
ușă
a
apartamentului
ieșeau constructorii noștri,
iar pe alta intrau meseria
șii tocmiți de noii locatari.
Despre unitatea noastră se
va vorbi numai cu cuvinte
măgulitoare".
La cele exprimate de to
varășul Constantin Dănilă
am adăuga că. față de anii
trecuți, și locatarii, cei care
beneficiază de modernele
construcții, și-au schimbat
optica.
Majoritatea
de
monstrează o grijă temei
nică nu numai față de
apartamentele lor, ci și
pentru scara respectivă,
pentru
întregul
imobil,
față de spațiile din jurul
blocului.
în Slobozia, odată cu
construcțiile, s-au amena
jat și parcuri și zone de
agrement. Se credea, pînă
nu demult, că în Bărăgan
nu crește decît sălci mul.
că doar el poate rezista.
Astăzi, mestecenii și steja
rii, teii și castanii, brazii și
molizii, pomii ornamentali,
firavi acum 12 ani. cînd au
fost plantați, oferă un mi
nunat și surprinzător cadru
natural.
Slobozia este un șantier,
constructorii ajungînd cu
noile blocuri, concepute
după noi și interesante li
nii
arhitecturale,
către
vechiul centru. Ei sînt hotărîți ca, pînă la sfîrșitul
anului 1986, axa centrală
„Matei Basarab", care por
nește de Ia un capăt la al
tul al municipiului, să de
finească cu adevărat o așe
zare demnă de renumele de
„perlă
a
Bărăganului",
demnă de anii noștri lumi
noși, de anii împlinirii so
cialiste, ani ai unei
noi
vieți, ai unor realități
sociale
schimbate
fun
damental.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul
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solicitările noastre, au pus la dispo
ziția combinatului țeava necesară
încă din anul trecut. Execuția cazanelor intirzie insă. Pină acum au fost
livrate pe șantier doar elementele de
structură de la două din cele cinci
cazane. Pentru a continua montajul
la primele două cazane, constructorii
de mașini din Cluj-Napoca trebuie să
ne livreze neîntîrziat economizoarele, supraincălzitoarele, vaporizatoarele, instalațiile de suflare, colectoa
rele și distribuitoarele".
Neîndoielnic, vinovați de întirzierile
înregistrate la realizarea acestor im
portante obiective de investiții sint
toți factorii care concură la realizarea
instalațiilor respective — beneficiar,
proiectant și constructor. Beneficiarul
a soluționat cu întirziere o serie de
probleme cheie, a contractat
prea
tîrziu utilajele, favorizind astfel apa
riția și persistența restanțelor actu
ale.
Formațiile
de
constructiimontaj care au
angajat aceste lu
crări — Antrepri
za de construcții
industriale Tulcea
si Antrepriza de
montai utilai chi
mic Brăila — nu
au dovedit per
manent răspun
dere. abandonînd
perioade lungi de
timb
lucrările,
motivînd că nu
au sosit utilajele
pe șantier, cu
toate că existau
si mai există în
că o serie de lu
crări de efectuat care nu sint condi
ționate de prezenta utilajelor. Pro
iectantul — Institutul de proiectări
„IPROMET" București — dc aseme
nea a predat cu mare întirziere
documentațiile de execuție, iar la
fiecare din acestea s-au semnalat
omisiuni care au grevat serios asu
pra modului de desfășurare a lucră
rilor. Este suficient să amintim că,
Ia data cind investițiile trebuiau să
intre in funcțiune, constructorii nu
dispuneau decît de 80 la sută din do
cumentațiile de execuție.
Toate aceste neajunsuri au fost
între timp înlăturate. Constructorii
și montorii au concentrat forte su
plimentare pe șantier, iar lucrările
avansează conform ultimelor grafice
stabilite in vederea punerii în func
țiune a instalațiilor în lunile care
au mai rămas din acest an. Stadiile
de execuție înregistrate acum dau
certitudinea că instalațiile de recu
perare a prafului de siliciu si man
gan, precum și cea de recuperare și
refolosire a zgurii vor putea func
ționa încă din luna septembrie.
Necorespunzător se desfășoară insă
lucrările de montaj la cazanele de
recuperare a căldurii gazelor arse.
Motivul ? Lipsesc foarte multe com
ponente la primele două cazane la
care a început montajul, iar 3 ca
zane nu au sosit încă pe șantier.
Colaborarea dintre constructori, be
neficiar și proiectanți, care este evi
dentă in momentul de fată, nu poate
suplini lipsa unor utilaje de care
depinde punerea in funcțiune a aces
tui important obiectiv de investiții
de pe platforma Combinatului me
talurgic din Tulcea. Ca atare, zilnic,
in loc să se economisească, se aruncă
pe coșurile de fum ale combinatului
300 tone de combustibil.

resurselor materiale

Mîndria constructorilor
— calitatea muncii, chipul
luminos al localităților țării
Slobozia a fost șl este
încă un șantier, un șantier
în care, de la un an la al
tul. s-a construit mai re
pede și mai bine, iar mun
ca și inteligența și-au dat
mina, creînd din beton, otel și sticlă edificii mindre
spre cer.
Dacă în 1968 Slobozia
avea mai puțin de 200
apartamente, astăzi ea are
12 000. Adică aproximativ
ciți locuitori avea în 1965.
Astăzi, 75 la sută din cei
45 000 de cetățenți ai ora
șului locuiesc în aparta
mente cu un confort sporit,
problema spațiului locativ
fiind în bună parte rezol
vată. Pe locul vechilor case
insalubre, al ulițelor ce nu
aveau nimic comun cu ur
banul. au apărut blocuri si
bulevarde. Da, Slobozia are
astăzi bulevarde. Bulevarde
a căror arhitectură îmbină
în cel mai armonios mod
utilul cu frumosul, bulevar
de ce poartă nume luate
din istoria neamului, dar și
din realitățile prezentului:
„Matei Basarab", „Cosminului", „Unirii". „Chimiei".
S-au construit de către
oameni și pentru oameni :
două case de cultură —
una a sindicatelor cu 600
de locuri, alta a tineretu
lui cu 350 de locuri — un
cinematograf cu 450 de
locuri, spații comerciale pe
aproape două hectare, o
hală agroalimentară ultra
modernă. spitalul cu 800 de
locuri, policlinică.
De construit, ialomițenii
au învățat să construiască
de la zidari și fierari betoniști, dulgheri și mozaicari,
instalatori și electricieni
veniți de pe alte melea
guri. Din cei sosiți atunci
la începutul anilor ’70, unii
au plecat, alții au rămas.
Astăzi, din oei aproape
3 090 de constructori ai în
treprinderii de antreprize
de construcții și montaje
Ialomița, 85 la sută sint
născuți și crescuți în Bără
gan. Mulți dintre ei sint
absolvenți ai liceului in
dustrial sau ai școlii pro
fesionale de maiștri care
pregătește. în continuare,
noi detașamente de munci
tori calificați. Constructorii

în funcțiune. Alta de depozitare este
predată beneficiarului, iar o linie de
concasare și sortare funcționează din
luna iulie. „întirzierile la punerea
in funcțiune a celei de-a doua linii
de concasare și sortare a zgurii de
feroaliaje, ne spune inginerul Ivan
Prodan, șeful brigăzii Tulcea a An
treprizei de montaj utilaj chimic
Brăila, au apărut din cauza livră
rii cu intîrziere a benzilor transpor
toare de către întreprinderea „UNIO"
Satu Mare. Acum benzile au sosit,
dar sint incomplete. Lipsesc lonjeroanele. Pentru a urgenta finalizarea
instalației, vom executa noi aceste
lonjeroane in atelierele de pe plat
forma combinatului împreună cu be
neficiarul. urmînd ca în citeva zile
să punem in funcțiune întreaga linie
tehnologică de recuperare și refolo
sire a zgurii de feroaliaje".
Lucrările sint de asemenea avansa

te și la instalația de recuperare și
brichetare a prafului
de mangan.
Dacă Combinatul de utilai greu din
Iași va livra în luna septembrie ma
șina de brichetat, așa cum s-a anga
jat. la finele lunii septembrie si această instalație va putea funcționa.
Restante serioase se înregistrează
însă la cel mai important obiectiv de
investiție de oe această Platformă in
dustrială — instalația de recuperare
a căldurii gazelor arse. în ultimele
luni, constructorul si-a concentrat
forțele și a executat fundațiile și
planșeele unde urmează să fie mon
tate 3 din cele 5 cazane recuperatoa
re. iar la celelalte două lucrările vor
fi încheiate in luna septembrie, predind astfel front de lucru echipelor
de mpntaj. Rețeaua de conducte a
fost executată în proporție de 80 la
sută; forțe însemnate lucrează acum
la montarea estacadei și a conducte
lor de transport al agentului termic
din apropierea centralei termice.
Forțele existente acum la acest punct
de lucru pot încheia operațiile de
montaj în citeva zile. Totuși, cazanele de recuperare a căldurii gazelor
arse care urmează să furnizeze ener
gie termică pentru termoficarea ora
șului Tulcea nu pot fi puse în func
țiune. Motivul ? Furnizorii de uti
laje nu și-au onorat angajamentele.
TIMPUL PRESEAZĂ, INTÎRZIERILE TREBUIE GRABNIC RECU
PERATE. Restante mari in livrarea
utilajelor înregistrează Combinatul
de utilaj greu din Cluj-Napoca. Mi
hai Danielescu, șeful biroului inves
tiții din cadrul Combinatului meta
lurgic Tulcea. ne precizează : „Fa
bricarea primului cazan recuperator
a început cu aproape trei ani în urmă,
fără să fie gata pină acum. Anul
trecut, combinatul din Cluj-Napoca a
oprit lucrările Ia cazane motivind că
nu există posibilitatea aprovizionării
cu țeavă. Unitățile metalurgice, la

Neculai AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

Unități turistice în județul Caraș-Severin
Celor ce doresc să petreacă va
canța sau o parte din concediu și,
totodată, să cunoască pitoreștile
meleaguri ale județului Caraș-Severin le stau la dispoziție citeva
frumoase unități turistice,
gazde
ospitaliere în orice sezon. Printre
acestea se numără hanul „Tibiscum". situat la intrarea in orașul
Caransebeș, pe malul Timișului. El
dispune de 72 locuri în camere și
de căsuțe camping.
O unitate apreciată este și hanul
„Bocșa-Izvor", amplasat pe malul
riului Birzava, in zona turistică a
orașului Bocșa, pe șoseaua ce leagă

Reșița de Timișoara. La un kilome
tru de Bocșa se află cabana „Steja
rul", într-o pădure aproape de
Lacul Metreș, unde se poate pescui
și se pot face plimbări de agre
ment cu bărcile. Hanul „Caraș" din
Oravița pune la dispoziția turiști
lor 60 locuri de cazare și restau
rant, iar la o altitudine de l[000
metri, pe muntele Semenic, hanul
„Gărîna"
oferă in
orice sezon
locuri de cazare, iar masa se poate
servi la restaurantul unității.

în fotografie : Hanul „Caraș" din
Oravița.

Meleaguri ridicate la adevărata lor putere
(Urmare din pag. I)

sistemele de mașini, de
dezvoltarea cercetării, de
perfecționarea organizării.
Am ajuns astfel să vedem
ce putere are oămintul
ăsta al nostru, atunci cind
e lucrat cum se cuvine. în
1982 am recoltat, de pe
toată suprafața, cite 12 010
kg de porumb la hectar
si am ocupat locul al doi
ălugăreni. locul răsu
lea pe tară. Cind au văzut
nătoarei izbînzi a lui
așa. unii localnici care fu
Mihai Viteazul, este
seseră plecați pe la oraș au
azi o comună dintre
început să se întoarcă.
cele mai înfloritoare, cu proPentru

că producții bune
ducții agricole ridicate. Nici
înseamnă si cistig bun. In
pe departe ' n-a fost dinanul următor, in ’83. am
totdeauna așa. Președinte
scos si mai mult: 12 400
le cooperativei. Ion Logode kg boabe la hectarul de
fătu. localnic (din satul aporumb. Am scos si anul
parținător Brăniștari), ne
ăsta, la griu si orz. o pro
istorisește :
ducție bunicică, de peste
— Tatăl meu. un țăran
4 500 kg la hectar, neirigat.
firoscos. era un mare în
Bunicică zic. pentru că se
drăgostit de culturile de
putea mai mult. Toată pro
porumb. Eram copil si mă
ducția noastră de cereale
scula cu noaptea in cap. in
e numai pentru sămintă.
crucea iernii ca să ducem
adică o producție de cali
gunoiul de graid pe cîmp.
tate. Avem și grădini de
Dar oricît s-a căznit, orice
legume, ceea ce pe aici nu
a făcut n-a putut să scoa
prea exista înainte. De aici,
tă. de pe un hectar, nici un
de la noi. pleacă zilnic
sfert din cit scoatem noi
spre oraș 50—60 de tone de
azi. Deși era bun păminlegume. Avem si o ciuoertul. nici țăranii si nici cei
cărie mare. Avem si 1 000
patru moșieri de ne aici
de vaci din care 450 pentru
nu scoteau mai mult de
laote. rase locale, le-am
1 000 de kg la hectarul de
adus la peste 2 000 de litri
porumb, de griu. de orz ori
pe can de vacă furaiată. o
de secară. Producții mari
să îmbunătățim rasele si o
scoatem noi. azi. in condi
să scoatem si mai mult...
țiile agriculturii socialiste,
Că în nici o privință, la
superioare. Si asta cam de
nici un sector de producție
15 ani încoace, de cind to
nu ne oprim aici, sintem
varășul Nicolae Ceausescu
puși pe creșteri...
ne-a cerut nouă, agriculto
Cele spuse de Ion Logorilor, să modernizăm agri
fătu mărturisesc convingă
cultura si a făcut totul
tor despre destinul agricul
pentru a se crea condițiile
turii din acest colt de tară.
necesare, ingrijindu-se de
Drumul străbătut de agri
anii celei mai spectaculoa
se dezvoltări a României
socialiste, o industrie cu
adevărat puternică. Azi, in
1984, valoarea producției
depășește 6,5 miliarde, adi
că de 41 de ori mai mult
decit acum 40 de ani...

C

către stat, a marelui sistem
un nou orizont de cunoaș
Giurgiu—Răzmirești.
Lu
tere și. fără îndoială, un
crările care se fac în zona
alt nivel al calității vieții.
Greaca—Mihai Bravu vor
Există acum
locuri de
mai adăuga la această zes
muncă pentru toți locuito
tre incă aproximativ 10 000
rii, in zeci și zeci de pro
de hectare irigate. Știința
filuri și domenii. Asta s-a
a venit și ea substanțial in
rezolvat doar in cîțiva ani
sprijinul unor recolte bo
datorită politicii partidului
gate. Există pe teritoriul
de industrializare.
Dinjudețului Giurgiu două in
tr-o populație de 65 000,
stitute naționale de cerce
peste
40 000
reprezintă
tări : unul in domeniul
populația ocupată. In pri
irigațiilor și desecărilor și
vința asta municipiul Giur
un altul specializat in le
giu se află ne locul doi in
gumicultura. Crearea aces
tară, dună Hunedoara. Lo
tor institute de cercetare în
cuințe ? Se construiește înfolosul agriculturii,' dotarea
tr-un ritm de 2 000 de alor cu aparatură și fonduri
partamente pe an si nu-i
reprezintă o altă latură a
departe ziua cind toate ce
eforturilor pe care statul
rerile de locuințe vor fi
socialist le face, in epoca
satisfăcute.
Ceaușescu, pentru a pune
Giurgiu fusese declarat
la dispoziția agriculturii
..municipiu" incă înainte
mijloacele necesare înfăp
de război, deși zestrea edi
tuirii noii revoluții agrare.
litară a orașului era extrem
La Greaca, locul atit de
de săracă. Doar cîțiva ki
fertil pentru gustoșii stru
lometri de străzi pietruite,
guri de masă, au fost ex
iar
canalizarea
măsura
tinse suprafețele de viță de
numai 800 de metri. încă
vie cu numeroase soiuri de
cum, cind încep să se
și mai sărăcit a rămas
înaltă productivitate și ca
adune recoltele acestui
orașul după inundația ca
lități
gustative,
soiuri
cre

an. ești tentat firesc să
tastrofală din 1942, cind a
ate chiar la stațiunea ex
le compari cu ale ani
fost pe jumătate distrus.
lor din urmă cu decenii.perimentală ce poartă de
Pătrunzind astăzi în Giur
numirea localității.
Multe unități agricole au
giu dinspre București te inobținut anul acesta recolte
tîmpină un alt oraș.
Un
de grîu de 6 000 si 5 000 kg
e porțile combinatului
larg bulevard, străjuit de
chimic intră si ies zil
la hectar. Ne amintim cu
noi și cochete blocuri, cu
nic peste 3 000 de oa
zimbetul pe buze de acele
elegante magazine (și incă
meni — așa cum se
recolte de acum patru de
nu e gata totul, inaugurări
cenii : 930 kg grîu. 960 kg
intîmplă. cu alte mii si mii.au loc aici in fiecare zi),
la I.C.M.U.G., la „Dună
orz, 1 670 kg porumb. Se
în stingă, în adîncime. se
obțin curent acum, la aceste
reană", la fabrica de case,
succed noile cartiere Oinac
culturi. 4 000 sau 5 000 sau
in toată noua industrie
I și II, Negru Vodă, Poli
6 000 kg la hectar.
clinicii, Tineretului... De
giurgiuveană. Toți acești
Județul Giurgiu are mai
oameni sînt. în marea lor
reținut e faptul că popu
bine de jumătate din su
majoritate, localnici, cărora
lația orașului s-a dublat
prafața sa agricolă, adică
industria le-a oferit locuri
față de 1965...
peste 154 000 hectare, iriga
în cele patru decenii de
de munfiă. profesii noi si
tă, prin construirea, de
socialism, 84 la sută din
necunoscute aici altădată.

cultorii județului Giurgiu
este identic drumului în
tregii agriculturi românești,
dc ia condiția scurmatului
în pămint cu plugul tras
de boi („aram două zile
la un pogon" — snune Ion
Logofătul la condițiile agriculturii mecanizate si la
tehnologiile moderne de
azi... De la casa de lut cu
una sau cu două odăi si cu
un inventar gosnodăresc
sărman la casele mari și
cochete de azi. „Locuința
tipică de la noi are astăzi
citeva camere, cu mobilier
nou si modern, cu frigider,
televizor, mașină de spă
lat. aragaz, n-o să prea mai
găsiți casă fără toate as
tea". La Călugăreni, la Bra
niștea, la Oinacu, la Putineiu, in toate satele dealt
fel, progresul agriculturii
din ultimele două decenii
iată-1 transformat in nivel
de viață superior, ușor de
observat cu ochiul liber.

A

P

populația
județului
s-a
mutat in locuințe noi. Pro
cesul a fost mult mai preg
nant in a doua jumătate a
acestui interval (de 6,7! ori
mai
multe apartamente
s-au construit în intervalul
1965—1984 decit in cel an
terior — 1945—1965). Să
adăugăm că populația șco
lară s-a dublat, că sint in
județ 573 de medici și 1 181
de cadre sanitare medii (un
ziar local din 1947 publica
insistent anunțul că se
caută un farmacist pentru
singura farmacie existentă
pe atunci in Giurgiu) ; să
mai spunem că intr-un sin
gur an, 1983, comerțul a
vindut populației din județ
mărfuri in valoare de aproape două miliarde și
jumătate lei (de peste patru
ori mai mult decît in 1965) ;
să mai amintim căminele
culturale, cinematografele
sătești, bibliotecile, forma
țiile cultural-artistice șl
sportive.
Și, adunînd toate aceste
lucruri intr-o imagine a
vieții de fiecare zi a locui
torilor din atit de frumoa
sele case noi ce te vor în
soți pe orice drum, din
orice sat. ca și a celor ce
își duc viața in confortabi
lele apartamente noi, vom
înțelege, că și aici, pe me
leagurile giurgiuvene, ca în
toată România, s-au făcut
pași uriași pe drumul fău
ririi unei orinduiri drepte
și prospere, construită cu
oameni
pentru
oameni,
cum atit de plastic o defi
nea secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
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EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"

Un load lie aur al giurlirii revoluționare:
OPERA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Inestimabilă contribuție la dezvoltarea creatoare a
materialismului dialectic și istoric, la elucidarea unor
complexe probleme ale gîndirii social-politice, econo
mice și filozofice, operele tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, expuse la loc central în secțiunea „Cul
tură, artă, presă și radioteleviziune", reprezintă un
fond de aur al gîndirii revoluționare contemporane.
O expresie elocventă a marii lor audiențe, a
uriașului lor prestigiu național și internațional, o con
stituie faptul că cele 26 volume din opera ROMÂNIA
PE DRUMUL CONSTRUIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE

MULTILATERAL DEZVOLTATE au fost editate în
2 105 000 exemplare, în limbile română, maghiară,
germană, engleză, franceză, rusă și spaniolă.
In seriile : Din gindirea social-politică a președin
telui României, Din gindirea economică a președinte
lui României, Din gindirea filozofică a președintelui
României au apărut 188 titluri în limbile română,
maghiară, germană, engleză, franceză, rusă, spaniolă.
Case de editură din 33 DE ȚÂRI au publicat 142
VOLUME din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu sau
scrieri consacrate vieții și activității sale exemplare.

Mărturii ule prestigiului științei românești
In expoziție sînt prezentate lucrările de mare
valoare științifică ale tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, între care, la loc de
cinste, se află Cercetări în chimia și tehnologia poli
merilor, Cercetări în domeniul sintezei și caracterizării
compușilor macromoleculari, Polimerizarea stereospe-

Dupâ Congresul a!
IX-Jea, știința a
cunoscut o amplă și complexă dezvoltare
prin asigurarea unei baze materiale din
ce in ce mai bune și creșterea numărului
de specialiști de înaltă calificare. Sub
conducerea secretarului general al parti
dului a fost elaborată și promovată con

cifică a izoprenului, Noi cercetări în domeniul com
pușilor macromoleculari, Enciclopedia de chimie,
volumul I și alte lucrări apărute în țară și peste
hotare, remarcabile contribuții la dezvoltarea știin
ței românești, la creșterea prestigiului țării noas
tre.

secvent o politică de dezvoltare a științei
orientată ferm spre soluționarea probleme
lor fundamentale ale producției materiale.
Ca urmare, așa cum se poate vedea și
din graficele și panourile expoziției, an de
an a crescut contribuția cercetării știin
țifice din toate sectoarele de activitate :

PRODUSE Șl TEHNOLOGII NOI Șl MODERNIZATE :

Mașini, utilaje, aparate și instalații
Materiale noi
Bunuri de consum
Tehnologii

1945

1965

190
60
40
35

870
350
100
690

Meteosat - instalație pentru recepția datelor de la sateliții meteorologici

1984
3 600
760
230
1 400

Creativitatea
și
inventivitatea
tehnică sînt demonstrate și de creș
terea accelerată a numărului de
invenții românești brevetate :
1945 =»
600
1965 = 1 150
1984 = 10 500
Uriașul efort de concepție, al
creației științifice și ingineriei teh
nologice e materializat în nume
roase exponate ce poartă inscripția
„Nou”, de la instalațiile și tehnolo
giile de mare eficiență economică
din industria chimică, la gama va
riată de calculatoare moderne.
Aceste importante realizări au
putut fi înregistrate prin concentra
rea eforturilor specialiștilor, prin
organizarea potențialului unităților
de cercetare, proiectare și inginerie
tehnologică în cadrul institutelor
centrale pe domenii, amplă acțiune
inițiată și coordonată de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, strălucită personalitate a vieții
noastre politice și științifice, savant
de renume mondial. Este semnifi
cativă în acest sens contribuția
cercetării la dezvoltarea economiei.
lată, de pildă, valoarea produc
ției industriale realizate cu aportul
unităților de cercetare științifică,
inginerie tehnologică și de proiec
tare :
1980 = 4 005 milioane lei
1983 = 9 513
1984 = 14 000

Repere istorice din panourile expoziției
® In România anului 1984 există 215 institute și
centre de cercetare științifică, inginerie tehnologică și
proiectare, cu 235 000 specialiști, față de numai 52 in
stitute, cu 3 700 specialiști, în 1945.
@ Dacă în trecut numeroși specialiști români erau
nevoiți să se formeze sau să se perfecționeze peste ho
tare, astăzi 16 406 tineri din 112 țări ale lumii învață în
România, confirmînd astfel înaltul prestigiu internațio
nal al școlii românești.
® Față de numai 121 muzee existente în 1950,

astăzi își desfășoară activitatea în țara noastră 423,
vizitate numai în acest an de 15 735 000 oameni ai
muncii.
® 182 000 000 spectatori au vizionat în 1984 filmele
difuzate în cadrul rețelei cinematografice naționale.
© în 1945 se turna un film documentar științific ro
mânesc, în 1984 s-au realizat 320.
© Dacă în rafturile bibliotecilor publice existau in
1950 un număr de 22 655 000 volume, astăzi, în cele
20 572 biblioteci se află 173 059 000 volume.

ȘCOALA -principal factor de cultură si civilizație
Invățămîntul românesc se prezintă astăzi
- așa cum o atestă convingător panourile
din expoziție — ca un sistem închegat de
pregătire profesională, tehnică, politică,
culturală a întregului tineret al patriei, al
cătuit într-o concepție unitară, științific
fundamentată, originală datorată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Republicii.
Desprindem citeva coordonate definitorii :

© UN SFERT DIN POPULAȚIA
ȚARII este cuprinsă astăzi în dife
rite forme de învâțămînt, în compa
rație cu numai 11,4 la sută în peri
oada antebelică;
• GENERALIZAREA INVÂȚĂMÎNTULUI DE 10 ANI asigură accesul
larg la învățătură al tuturor fiilor și
fiicelor țării.
Școala românească aduce o im
portantă contribuție la progresul
economic și social al țării. Astfel,

numai în anul de studiu 1983-1984
s-au realizat în facultăți :
© 2 841 contracte de cercetare
și proiectare, a căror valoare totală
se ridică la 485 072 000 lei ;
® Valoarea producției din ate
lierele instituțiilor de învâțămînt
superior și unităților de producție
este de 181 380 000 lei ;
© Dintre cele 407 brevete de in
venții elaborate, au fost apli
cate 361.
Integrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția se reflectă și
în următoarele realități ale învăță
mîntului românesc :
® peste 90 la sută din elevii în
vățămîntului liceal se pregătesc în
licee industriale, agroindustriale și
silvice;

© 66 la sută din studenți se pre
gătesc în facultăți cu profil tehnic,
agronomic și silvic;
Răspunsul tinerelor generații la
grija partidului, a poporului față de
viitorul lor își află ilustrarea în
exemplare fapte :
® în anul 1984, peste 1,8 mili
oane elevi și studenți sînt prezenți
în „amfiteatrele recoltei", pe ogoa
re și în livezi;
® 185 000 elevi și studenți lu
crează pe 238 de șantiere națio
nale, județene și locale ale tinere
tului;
® în perioada 1981—1984, elevii
români au obținut prestigioase pre
mii la concursuri internaționale de
matematică, fizică, chimie : 13 pre
mii I, 17 premii II și 20 premii III.

CULTURA SOCIALISTA -opera poporului, pentru popor
O realitate definitorie pentru acesttimp
socialist, pe care expoziția o pune într-o
puternică lumină, este edificarea unei
culturi noi, a unul umanism revoluționar,
al căror țel suprem îl constituie afirmarea
plenară a personalității fiecărui membru
al societății. Largul
acces al celor ce
muncesc la tezaurul de valori culturale e
demonstrat grăitor de extinderea bazei
materiale a educației și a culturii, prin
construirea de noi și moderne așezăminte
culturale, prin bogata activitate editorială,
teatrală, muzeală etc.

• In țara noastră există 295
case de cultură, 7 925 cămine cul
turale, 232 cluburi muncitorești, ale
tineretului și studenților, 423 de
muzee și secții muzeale, 5 641 cine
matografe și instalații cinemato
grafice, 20 572 biblioteci publice ;

® In mediul rural

și

urban își

desfășoară activitatea 2 938 univer
sități cultural-științifice, cu un nu
măr de 23 579 cursuri, audiate de
798 622 cursanți, 6 254 brigăzi știin
țifice (cu 34 142 membri) și 5 803
lectorate.
O contribuție esențială la con
tinua îmbogățire a fondului de va
lori ale culturii naționale a adus, în
acești ani, FESTIVALUL NAȚIONAL
„CINTAREA ROMÂNIEI", strălucită
inițiativă a secretarului general al
partidului. De-a lungul celor cinci
ediții, desfășurate din 1976 și pînă
acum, festivalul, convingătoare de
monstrație a democratismului de
substanță al culturii noastre noi,
s-a arătat a fi un cadru generos de
participare a maselor la creația de

valori, o minunată formă de afir
mare a receptivității, a forței crea
toare și a talentului tuturor fiilor
patriei, fără deosebire de naționa
litate. Expoziția oferă cîteva cifre
reprezentative :
® Dacă la
prima ediție, din
1976—1977, a festivalului au parti
cipat 22 204 cercuri și 81 588 for
mații artistice, cu un număr total de
2 160 611 membri, la ediția în curs
iau parte 53 649 cercuri de creație
și 153 040 formații artistice, cu
4 837 173 de participanți.
® La ediția actuală participă
8 470 de formații și cercuri de crea
ție care antrenează oameni ai
muncii ce se exprimă în limbile na
ționalităților conlocuitoare.
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MESAJF DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMĂN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Argentina are
plăcerea să vă adreseze dumneavoastră și prin intermediul dum
neavoastră partidului frate, guvernului și întregului popor al Româ
niei cele mai calde salutări și felicitări cu ocazia sărbătoririi celei
de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă.
23 August 1944 — se arată în telegramă — a inaugurat o nouă
eră in istoria României, eră de profunde transformări democratice,
de progres economic și social, care a deschis drumul pentru evolu
ția ulterioară într-o națiune socialistă integrată astăzi în ansam
blul națiunilor, care constituie avangarda și ghidul întregii umani
tăți — comunitatea țărilor socialiste.
Alăturîndu-ne partidului dumneavoastră Ia acest eveniment
istoric, dorim încă o dată să vă adresăm urarea noastră pentru
reînnoite succese în dezvoltarea socialismului în țara dumnea
voastră și dorințele noastre fierbinți, care știm că sînt reciproce,
pentru triumful socialismului și comunismului în lume. Acest
triumf ne cere astăzi să dedicăm toată energia noastră, profundul
nostru umanism pentru a împiedica imperialismul, și în special
imperialismul nord-american, să ducă la capăt intenția sa de a
provoca o crimă împotriva umanității, de a condamna lumea la
un holocaust nuclear. Aceasta este responsabilitatea istorică.
Cu dorința de a continua consolidarea legăturilor de prietenie
dintrenartidele si popoarele noastre, vă reînnoim principiile noas
tre frățești, bazate pe solidaritate și internaționalism proletar.

ATHOS

FAVA

Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, Co
mitetul Central al Partidului Comunist Portughez, in numele co
muniștilor portughezi și avînd convingerea că exprimă sentimen
tele clasei muncitoare și ale muncitorilor din Portugalia, prezintă
salutul său Comitetului Central al Partidului Comunist Român și
poporului României socialiste.
Salutăm acțiunea deosebită a comuniștilor români In lupta pen
tru eliberarea țării de fascism și în procesul revoluționar inițiat în
acea perioadă, ceea ce a condus la instaurarea puterii populare și
apoi la construirea socialismului. începînd de atunci, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare și muncitorii
români au făurit o viată nouă, lipsită de exploatarea capitalistă,
care le-a permis să obțină succese importante. România a cunoscut
în această perioadă o dezvoltare rapidă în cele mai variate dome
nii. Aceste realizări confirmă, o dată în plus, superioritatea socia
lismului față de capitalism.
Victoria U.R.S.S. împotriva nazismului, noile revoluții socialiste
victorioase și formarea sistemului mondial socialist au exercitat și
exercită o profundă influență asupra evoluției sociale și politice
ne întreaga planetă șl confirmă viitorul socialist si comunist al
omenirii.
Dorindu-vă să obțineți noi și tot mai mari succese — se arată
în încheierea telegramei — exprimăm dorința noastră de a continua
să acționăm pentru întărirea legăturilor de prietenie, solidaritate
și cooperare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist
Portughez, bazate po principiile marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, în interesul unității mișcării comuniste in
ternaționale, al cauzei socialismului și păcii, pentru dezvoltarea
relațiilor intre popoarele Portugaliei și României, între cele două
țări pe baza principiilor egalității, neamestecului, respectului și
avantajului reciproc.
Trăiască a 40-a aniversare a eliberării României!
Trăiască prietenia dintre P.C.P. și P.C.R.!
Trăiască România socialistă!
Trăiască internaționalismul proletar!

COMITETUL

AL

PARTIDULUI

CENTRAL

COMUNIST

PORTUGHEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST, ROMÂN
Dragi tovarăși,
Din partea Consiliului Național al Partidului Comunist din India
șl din partea mea, vă transmit un salut frățesc fierbinte și felicitări
cordiale cu prilejul evenimentului istoric al celei de-a 40-a ani
versări a victoriei poporului român asupra fascismului în cel de-al
doilea război mondial și a stabilirii puterii populare în țara dum
neavoastră.
Revoluția română, condusă de partidul dumneavoastră, a con
stituit o parte integrantă a procesului revoluționar mondial, urmare
a înfringerii fascismului și conducind spre înfăptuirea sistemului
socialist mondial. înfăptuirea si continua întărire a sistemului
socialist mondial, în cadrul căruia Republica Socialistă România
constituie un component important, reprezintă factorul decisiv cel
mai important în lumea contemporană, este cea mai temeinică
garanție pentru pace si reprezintă izvorul tăriei imense a mișcării
de eliberare națională și a altor forțe antiimperialiste din întrea
ga lume.
Pașii mari pe care țara dumneavoastră i-a făcut în construcția
șl consolidarea economiei sale socialiste, sub conducerea partidului
dumneavoastră, constituie un factor cu semnificație majoră pentru
forțele revoluționare mondiale.
Noi am luat în mod deosebit notă de ajutorul plin de abnegație
cu care țara dumneavoastră a contribuit la construirea industriei
petrolului in țara noastră.
Partidul dumneavoastră, condus de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
are un rol decisiv în construirea societății socialiste avansate în țara
dumneavoastră, aceasta a întărit rolul țării dumneavoastră în lupta
Împotriva războiului și pentru pace în lume.
Sîntem bucuroși să notăm că relațiile dintre cele două partide
ale noastre, bazate pe marxism-leninism și internaționalism prole
tar, au o creștere constantă, spre satisfacția noastră reciprocă.
încă o dată vă transmitem salutul nostru cu acest prilej istoric
și vă urăm noi succese in lupta dumneavoastră.
Glorie celei de-a 40-a aniversări a României socialiste !
Trăiască prietenia indo-română !
Trăiască prietenia dintre cele două partide ale noastre î
Trăiască marxism-leninismul !
Trăiască internaționalismul proletar !
Cu salutări calde, frățești, al dumneavoastră,

C. RAJESHWARA RAO
Secretar general al Consiliului Național
al Partidului Comunist din India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ■
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare
națională și socială, antifascistă și antiimperialistă, Comitetul
Central al P.S.U. din Berlinul Occidental vă transmite dumnea
voastră personal si. prin dumneavoastră, tuturor cetățenilor tării
cele mai bune urări și salutări de solidaritate militantă.
Sub conducerea Partidului Comunist Român — se spune în
telegramă — poporul român își aduce o contribuție importantă la
menținerea păcii pentru dezvoltarea colaborării internaționale.
In țara dumneavoastră se desfășoară mari acțiuni pentru reali
zarea hotărîrilor Congresului XII și Conferinței Naționale ale
P.C.R., care au drept scop făurirea societății socialiste multilateral
dezvoltate, ridicarea permanentă a nivelului de trai material și
spiritual al poporului.
In cele patru decenii care au trecut de la înlăturarea asupririi
și exploatării imperialiste, România, sub conducerea P.C.R.. s-a
transformat într-un stat industrial-agrar modern, cu o industrie
puternică și o agricultură socialistă avansată. Marile succese în
crearea șl consolidarea României socialiste, care ocupă un loc de
seamă în comunitatea statelor socialiste, demonstrează convingă
tor că numai socialismul poate crea condițiile pentru înlăturarea
Înapoierii și subdezvoltării, corespunzător intereselor clasei munci
toare și tuturor oamenilor muncii, că numai în socialism este posi
bilă colaborarea reciproc avantajoasă și de pe poziții de egalitate,
precum și ajutorul mutual frățesc al popoarelor.
Relațiile frățești de prietenie și solidaritate dintre popoarele
noastre se dezvoltă pe baza marxism-leninismului și a internațio
nalismului proletar.
Sîntem convinși că țara dumneavoastră, în strînsă alianță cu
Uniunea Sovietică si celelalte state ale comunității socialiste, va
obține noi succese pe drumul edificării unei societăți socialiste
dezvoltate. Vă asigurăm pe dumneavoastră, pe toți comuniștii și
întregul popor român de solidaritatea noastră fermă.
Cu salutări socialiste,

HORST

SCHMITT

Președinte

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele conducerii naționale a Partidului Baas Arab Socia
list, vă adresez cele mai bune salutări și cele mai sincere felicitări
cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a punerii bazelor Republicii
Socialiste România, împreună cu urările noastre din inimă pentru
dumneavoastră și pentru poporul român prieten in realizarea a
tot mai multe succese pe calea consolidării construcției societății
socialiste dezvoltate.
Realizările care au fost înfăptuite pe drumul de luptă al parti
dului dumneavoastră s-au materializat în dezvoltarea economică,
socială și culturală a țării, dezvoltare independentă și de sine stătă
toare, în alianță fermă și sigură cu celelalte țări socialiste.
în continuare, în telegramă se arată că bazele relațiilor de
prietenie și colaborare existente între Partidul Baas Arab Socialist
și Partidul Comunist Român și între Republica Arabă Siriană și
Republica Socialistă România au fost puse de către cei doi to
varăși luptători Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas
Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, și Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.
Sîntem pe deplin convinși — se arată în telegramă — că aceste
relații se vor întări și dezvolta în continuare în interesul popoare
lor celor două țări prietene și al eforturilor lor neîntrerupte în
direcția realizării obiectivelor stabilite.
în încheiere, folosim acest prilej pentru a exprima prețuirea
noastră față de pozițiile pe care se situează P.C.R. de sprijinire
consecventă a luptei poporului arab și a cauzei sale drepte, in
primul rind a cauzei poporului arab palestinian, de afirmare a
drepturilor sale naționale inalienabile, în special a dreptului la
reîntoarcere, la autodeterminare și la crearea unui stat independent
pe teritoriul patriei sale, sub conducerea O.E.P.. reprezentantul său
unic și legitim.
Primiți, tovarăși, călduroasele noastre salutări de luptă.

ABDALLAH AL-AHMAR
Secretar general adjunct
al Partidului Baas Arab Socialist din Siria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Partidul Socialist Revoluționar din Peru vă adresează dumnea
voastră, stimate președinte Nicolae Ceaușescu, salutul său și feli
citări cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României,
precum și urări de prosperitate poporului frate român și de succese
tot mai mari.
Partidul Socialist Revoluționar — se arată în telegramă — reîn
noiește, de asemenea, sentimentele sale de prietenie constantă și
de solidaritate cu lupta guvernului și poporului român in con
strucția socialismului, pentru consolidarea independenței naționale
și pentru menținerea păcii în lume.

LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA
Președintele Partidului Socialist Revoluționar din Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dorim să adresăm, prin intermediul dumneavoastră, un fierbinte
mesaj de felicitare guvernului și poporului român cu prilejul celei
de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă.
Mișcarea noastră prețuiește importanta schimbare istorică pe
care dumneavoastră o sărbătoriți și este bucuroasă de realizările
economice și sociale pe care, în virtutea acestei schimbări, le tră
iește societatea românească de astăzi. Totodată, prețuim activitatea
suverană și independentă a statului român in politica externă,
domeniu în care și-a adus contribuția la lupta pentru pace, coope
rare si autodeterminarea națiunilor.
Vă reafirmăm sentimentele noastre de prietenie și solidaritate.
Comisia națională de politică a Mișcării
pentru Socialism (M.A.S.) din Venezuela

POMPEYO MARQUEZ

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Româ
niei. doresc să vă exprim, dumneavoastră și distinsei dumnea
voastră soții, cele mai calde felicitări, precum și cele mai sincere
urări pentru prosperitatea și progresul poporului român prieten.
Vă urez, dumneavoastră personal, multă sănătate și viață în
delungată.
Cu cele mai prietenești sentimente,

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, am onoarea de a
vă adresa, în numele Senatului Republicii Italiene și al meu per
sonal, salutări cordiale și să vă exprim cele mai călduroase urări
de fericire și prosperitate pentru Republica Socialistă România și
poporul său.

CONSTANTIN TSATSOS
Fost președinte al Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez sincere felicitări cu ocazia celei de-a 40-a aniversări
a Zilei naționale a României.

HIDEO DEN
Președintele Partidului Social
Democrat Unit din Japonia (U.S.D.P.)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare
socială si națională, antifascistă si antiimperialistă doresc să vă
adresez dumneavoastră, guvernului și poporului român cele mai
bune urări de succes în activitatea Pe care o desfăsurați. de bună
stare si progres tării dumneavoastră.
Vă salută cordial.

ANSELMO SULE
Prim-secretar
al Partidului Radical din Chile

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, doresc să exprim Excelenței Voastre,
guvernului și poporului marii dumneavoastră țări cele mai căl
duroase felicitări și cele mai bune urări.
Este un privilegiu pentru Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare să fie asociat la eforturile guvernului dumneavoastră
pentru dezvoltare si îmi exprim convingerea că această cooperare
strînsă și fructuoasă va continua și în viitor.

BRADFORD MORSE
Director general
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
New York

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, permiteți-mi să adre
sez, în numele meu personal și al Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură urări de sănătate și fericire pen
tru Excelența Voastră și de bunăstare pentru poporul român.
Cu înaltă considerație,

EDOUARD SAOUMA
Director general al Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură

SIMON GARCIA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar pentru relațiile internaționale

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Coordonatoare

Excelenței Sale
,
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătoarea națională a României — a 40-a aniversare a eli
berării sale — ne oferă fericita ocazie de a adresa Excelenței Voas
tre din partea celor peste 20 000 de familii de țărani marocani,
angajați in activitatea Uniunii Cooperatiste, a întregului personal
și in numele nostru felicitările cele mai sincere, precum și urările
•de prosperitate și fericire pentru viteazul popor român.
Salutăm realizările remarcabile obținute de România după eli
berare și apreciem mult că legăturile existente de peste 30 de
ani între Uniunea Cooperatistă și întreprinderile românești se
dezvoltă și se întăresc continuu.
Sîntem convinși că relațiile de profundă prietenie și deosebită
stimă dintre Maroc și România reflectate in legăturile existente
între regele Hassan al Il-lea si Excelenta Voastră se vor dezvolta
în avantajul celor două țări și popoare.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei noas
tre considerațiuni și profundul nostru respect.

HADJ

MOHAMED

BENSAIDA

Președintele Uniunii Cooperatiste
Marocane — UNIMACRIN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 40-a aniversare a eliberării României îmi oferă prilejul
să transmit Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări
de sănătate personală și fericire. Acordăm o înaltă apreciere
succeselor obținute de poporul român, sub conducerea dumnea
voastră dinamică, în diverse domenii de activitate. Admirăm ini
țiativele și eforturile dumneavoastră consacrate opririi cursei înar
mărilor și menținerii păcii.
Fie ca relațiile de prietenie dintre poporul japonez și poporul
român să se dezvolte necontenit, spre binele lor și al unei mai
bune înțelegeri și cooperări între toate statele.

ZENKO SUZUKI
Membru al parlamentului,
Fost prim-ministru al Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți felicitările noastre cordiale cu prileiul celei
de-a 40-a aniversări a revoluției. Dorim să subliniem că împărtășim
pe deplin poziția Excelenței Voastre, domnule președinte Nicolae
Ceaușescu, că România se va pronunța cu hotărîre impotriva insta
lării de arme nucleare în țara dumneavoastră, precum și în alte
țări. Dorința noastră sinceră este realizarea coexistenței pașnice
intre toate națiunile lumii.
Vă rog să primiți urări cordiale pentru prosperitatea viitoare a
frumoasei dumneavoastră tari, pentru multe si fericite aniversări.
Cu stimă.

YOHE KONO
Președinte al Noului Club Liberal
Tokyo

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Senatului Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Aniversarea Zilei naționale a României readuce In memoria
noastră trainicele legături de prietenie dintre poporul român si
poporul elen.
Partidul Kodiso. adresîndu-vă dumneavoastră personal cele mal
calde urări de succese si fericire, iar poporului român, de prospe
ritate. pace, libertate si progres, reafirmă înalta sa prețuire pen
tru consecventa si fermitatea dumneavoastră depuse în lupta pen
tru securitate, colaborare si pace, pentru evitarea unui conflict in
ternational si eliminarea focarelor de tensiune.
Cu deosebită stimă.

HR1STODULIDIS KOUROUKUS
Secretar general al Partidului
Socialismului Democratic (KODISO)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La împlinirea a 40 de ani de la eliberarea nobilului popor
român, vă rugăm să aoceptati omagiul Senatului Boliviei si cele
mai bune urări de progres și prosperitate pentru Republica Socia
listă România, pe calea independenței sale neclintite și a demni
tății naționale.
Rog ne Excelenta Voastră să acceptat! sentimentele considera
ției mele personale.

H. JULIO GARRET AYLLON
Președintele Senatului Boliviei

Președinte

MAYITA ACOSTA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Româ
niei am deosebita plăcere să vă transmit cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului
României.

SULEIMAN FRANGIEH
Fost președinte al Libanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre cu ocazia aniver
sării Zilei naționale a Republicii Socialiste România caldele mele
felicitări, urări de sănătate deplină și fericire, precum și progres
continuu și prosperitate poporului român.

HAMAN

BIN KHALIFA AL-THANI

Prinț moștenitor și ministrul apărării din statul Qatar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Este pentru mine o înaltă onoare să mă adresez dumneavoastră
pentru a vă transmite salutul partidului meu si al meu personal
în această zi deosebită în care se sărbătorește cea de-a 40-a ani
versare a Zilei naționale a României.
Folosesc acest prilej pentru a saluta continua întărire a priete
niei între partidele noastre și a vă transmite dumneavoastră si
poporului român succese tot mai mari în lupta pentru dezvoltare,
dreptate socială și pace.
Cu sentimente frățești.

ALAN GARCIA PEREZ
Secretar general al Partidului Alianța Populară
Revoluționară Americană — A.P.R.A. din Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Vă prezint cele mai calde felicitări și urările mele sincere cu
prilejul Zilei naționale a României. Acest eveniment are o semnifi
cație deosebită fiind a 40-a aniversare a eliberării. Soția mea și cu
mine ne amintim cu mare plăcere de vizita noastră in România de
acum cîtiva ani si. dorindu-vă multă si deplină sănătate si succese,
vă transmitem urările noastre cele mai calde pentru prosperitatea
viitoare a poporului român intr-o lume a păcii.
Al dumneavoastră sincer,

JAMES

CALLAGHAN

Fost prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 40-a aniversare a eliberării României îmi oferă plăcutul
prilej de a adresa Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai
bune urări de sănătate șl fericire. De asemenea, urez bravului
popor român noi succese în dezvoltarea țării, pace și prosperitate.
îmi amintesc cu mare plăcere de întîlnirile și convorbirile noas
tre, la Tokio și la București, și doresc să-mi exprim adîncul meu
respect pentru realizările obținute de România sub conducerea
dumneavoastră dinamică. Noi apreciem, în special, activitatea și
eforturile dumneavoastră pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru
salvgardarea păcii ne Pămint.
Sînt sigur că relațiile dintre Japonia și România se vor dezvolta
în continuare, în folosul popoarelor noastre prietene, pentru o mai
bună înțelegere, cooperare și pace între statele lumii.

TAKEO

MIKI

Membru al parlamentului,
Fost prim-ministru al Japoniei,
Președintele Ligii parlamentare japoneze
pentru dezarmare și pace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi face deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre și po
porului Republicii Socialiste România felicitări cordiale cu ocazia
celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a României.
Exprim speranța sinceră că, sub conducerea dumneavoastră în
țeleaptă, România va continua să prospere și să contribuie la întă
rirea păcii in lume.
Vă rog să primiți reînnoirea asigurării sentimentelor mele ce
lor mai adinei de stimă si considerație.
Cu cele mai bune urări de continuă sănătate și respectuoase
salutări.

DAISAKU IKEDA
Președintele Asociației
„Soka Gakkai International"
Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Vă rog să primiți bunele urări și felicitările colegilor mei
de Ia UNICEI’ și ale mele cu prilejul celei de-a 40-a aniversări
a revoluției de eliberare socială si națională a Republicii Socialiste
România. Astăzi, cind întreaga lume se mobilizează pentru o re
voluție în domeniul supraviețuirii și dezvoltării copilului, există
prețioase lecții de învățat de la numeroasele țări care s-au pre
ocupat și se preocupă cu abnegație de nevoile copiilor lor pentru
a le garanta dreptul și pentru a le asigura posibilitățile de dezvol
tare a întregului lor potențial uman.
Cu respect,

JAMES P. GRANT
Director general al UNICEF

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președ/intele Republicii Socialiste România

In numele meu șl al conducerii naționale a Partidului Noua
Alternativă, permiteți-mi să vă exprim dumneavoastră, Guvernului
și poporului Republicii Socialiste România felicitările noastre cele
mai vii cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și
să vă adresez urări de noi succese in cunoscutele dumneavoastră
activități în favoarea păcii mondiale și în apărarea intereselor na
ționale ale tuturor popoarelor.
Cu această ocazie vă reafirmăm sentimentele noastre In favoarea
Întăririi legăturilor de prietenie care unesc România și Venezuela.
Primiți, Excelență, mărturiile noastre de admirație și solidaritate.
Cu deosebită atenție,

Pentru conducerea națională
a Partidului Noua Alternativă,

Deputat GUILLERMO GARCIA PONCE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției sociale șl
naționale, antifascistă și antiimperialistă, vă rugăm să primiți cele
mai sincere felicitări și urări de noi succese in dezvoltarea eco
nomică și socială a poporului român.

DOROTHY

HODGKIN

Președinte

MARTIN

KAPLAN

Secretar general,
Mișcarea Oamenilor de Știință pentru Pac»
Pugwash — Geneva

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Româ
niei, am plăcerea să adresez felicitări și cele mai bune urări priete
nilor noștri din România.
Dorim ca înțelegerea reciprocă dintre muncitorii ambelor țări să
înflorească continuu.
Cu cele mai bune urări.
Al dumneavoastră sincer,

J. KNAPP
Secretar general.
Uniunea Națională a Muncitorilor
de la Căile Ferate Britanice
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Profundă admirație și înaltă apreciere pentru
realizările României socialiste, pentru activitatea
prodigioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu

>

Declarații ale oaspeților de peste hotare la marea
sărbătoare a poporului român

TN EDITURA POLITICĂ ;

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Sesiunea solemnă comună
a Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Marii Adunări Naționale și Con
siliului Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste consacrată împlinirii a
40 de ani de la înfăptuirea actului revolu
ționar de ia 23 August 1944
- 22 AUGUST 1984 -

Timp de cîteva ore, prin fața
noastră au trecut oameni ai muncii
purtînd sugestive panouri cu cifre
despre realizările dobindite, scandînd lozinci pentru omagierea par
tidului, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceausescu. A
fost o adevărată zi de sărbătoare,
la care am participat cu deosebită
plăcere, remarcînd si cu acest pri
lej atașamentul întregului popor
român la politica internă și exter
nă promovată de Partidul Comu
nist Român, O impresie deosebită
mi-au făcut apelurile la pace și
dezarmare. Ele se alătură chemări
lor lansate de mișcările pentru
pace djn celelalte țări europene
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru înlăturarea pericolului nuclear.
Pe mine, care provin dintr-o
tară al cărei popor este angajat
puternic în lupta pentru curmarea
cursului periculos al situației in
ternaționale, pentru pace și dez
armare, mă bucură sincer să văd
în poporul român un participant
activ la lupta pentru salvgardarea
dreptului la pace, la viață. Aceas
tă voință de pace a poporului
dumneavoastră a fost reafirmată
ferm în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea so
lemnă cu prilejul zilei de 23
August.
O deosebită impresie ne-a pro
dus vizitarea expoziției dezvoltă
rii economico-sociale din România
in cei 40 de ani care au trecut de
la revoluția din August 1944.
Intr-adevăr, aveți rezultate cu care
vă puteți mîndri. Exponatele pre
zentate demonstrează forța și su
perioritatea orînduirii socialiste,
nivelul tot mai
înalt al econo
miei, științei și culturii din Româ
nia. Cele mai călduroase felicitări
pentru tot ce ați înfăptuit și urări
de deplin succes pentru ducerea la
Ibun sfîrșit a ceea ce va hotărî
Congresul al XIII-lea al P.C.R. I

„Semnificative roade
ale industrializării
accelerate"

'

HERNAN DEL CANTO, secretar
cu problemele internaționale al
Partidului Socialist din Chile :
Sînt foarte mulțumit că mi s-a
oferit posibilitatea de a participa la
marea sărbătoare națională a po
porului român. Am impresii din
cele mai bune despre tot ce am vă
zut aici, în aceste zile, începînd cu
magnifica manifestație la care am
asistat. Dincolo de frumusețea și
de perfecta ei organizare, manifes
tația a constituit o grăitoare dova
dă a adeziunii poporului la politica
Partidului Comunist Român de
dezvoltare multilaterală a Româ
niei. Vizitînd expoziția consacrată
realizărilor economice și sociale
ale țării în ultimii 40 de ani, m-a

rază medie de acțiune, pentru con
venirea unor măsuri concrete de
dezarmare
au un larg ecou în
rîndurile opiniei publice interna
ționale. Ca tară arabă și africană.
Tunisia urmărește cu viu interes
și se bucură sincer de solidarita
tea pe care România, Partidul Co
munist
Român,
președintele
Nicolae Ceaușescu o manifestă
permanent fată de cauza dreaptă
a poporului palestinian, precum și
a poporului namibian. Salutăm, ca
o contribuție din cele mai origina
le, modul
în care
președintele
Nicolae Ceaușescu se preocupă de
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. în acest cadru, izvorită din raportul direct dezarmaredezvoltare, se evidențiază propu
nerea vizînd necesitatea reducerii
bugetelor militare, fondurile astfel
create urmînd să fie
îndreptate
spre soluționarea gravelor proble
me economice, cu precădere din
statele in curs de dezvoltare. Sînt
doar cîteva din numeroasele argu
mente care. îndreptățesc stima și
respectul de care se bucură in Tu
nisia, în țările în curs de dezvol
tare în general, politica externă a
României.
președintele
Nicolae
Ceaușescu.

„Temeiuri trainice ale
prestigiului internațional
al României"

„Bilanț al unor strălucite
înfăptuiri"

MAHMOUD MESTIRI, secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Tunisiene :
Sîntem foarte fericiți că am pu
tut fi prezenți
la această mare
sărbătoare a României socialiste,
tară care se bucură de un imens
prestigiu în întreaga lume, datori
tă activității președintelui Nicolae
Ceaușescu consacrate păcii, inde
pendenței și progresului.
Pentru
noi. România este o țară prietenă,
apropiată. Cooperăm intens atit pe
plan bilateral, cit și în cadrul
„Grupului celor 77“, al mișcării de
nealiniere sau la Națiunile Unite.
Există puternice temeiuri să afir
măm că România, prin tot ceea ce
întreprinde pe arena internaționa
lă, este solidară cu năzuințele și
drepturile legitime ale statelor din
lumea a treia, acordîndu-le în acest
sens întregul său sprijin.
Cuvîntarea rostită de președin
tele Nicolae Ceaușescu la sesiunea
solemnă a reafirmat liniile direc
toare ale politicii promovate
de
România, de Partidul ’ Comunist
Român. Ne-am putut și mai mult
convinge că România rămine fide
lă luptei pentru împlinirea celor
mai nobile năzuințe ale umanită
ții. Am in vedere respectarea cu
strictețe a principiilor noi de re
lații dintre state, rezolvarea viabi
lă a problemelor din lume, căuta
rea de soluții general acceptabile
pentru depășirea stării alarmante
din viata internațională. După cum
se știe, chemările adresate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu prin
cipalelor puteri nucleare de a re
nunța la instalarea rachetelor cu

MARIA ALBERTINA ESPINOSA șl
ZINA RUIZ DE LEON, deputate,
membre ole delegației mexicane i
Este stimulator să vezi cum un
popor dedicat muncii își exprimă,
frumos și ordonat, bucuria pentru
succesele dobîndite în decurs de 40
de ani. Dimensiunea acestor succe
se este reflectată ingenios de expo
ziția jubiliară pe care am vizitat-o,
clar ea se regăsește mai ales în fi
zionomia actuală a României, în
viața de fiecare zi a cetățenilor ei.
A crescut enorm forța economiei
românești în aceste patru decenii,
ceea ce, cum spunea președintele
Nicolae Ceaușescu, a costat un
mare efort din partea tuturor, căci
nimic nu s-a primit pe gratis.
Cu atît mai .mare este satisfacția
astăzi, cînd se face bilanțul unor
strălucite înfăptuiri. împărtășim
convingerea că la temelia succese
lor s-a aflat și se află unitatea
dintre popor și conducerea sa, ata
șamentul general la o linie politică
orientată limpede spre promovarea
intereselor naționale de progres
multilateral.
Ne-am simțit foarte bine Intre
români, oameni înzestrați cu un
mare simț al demnității naționale,
cu care ne identificăm și noi, mexi
canii. Sîntem foarte recunoscătoare
conducerii României și poporului
pentru ospitalitatea și grija cu care
am fost înconjurate. în timpul șe
derii noastre la București. Socotim
că această vizită reprezintă și o va
loroasă experiență pentru activita
tea politică pe care o desfășurăm în
patria noastră. Ținem să adresăm
poporului român sincere felicitări
pentru izbînzile sărbătorite și să-i
urăm noi realizări de prestigiu în
viitor.

Așa se-arată lumii, azi, mîndra Românie!
LAMBROS ZOGAS (Grecia)

De la Carpați se-ntinde departe-acolo-n
zări,
cu munți semeți și rîuri cu undă viorie,
cu cimpuri împletite de rod și-nmiresmări,
o țară minunată cum nu sînt multe țări
și-această țară-n lume e mîndra Românie.
Un freamăt viu ce vine din veacuri,
din strămoși
în inimi reaprinde străvechea bărbăție
acestui neam de oameni cinstiți și curajoși
ce țara și-o înalță prin muncă, glorioși.
Așa se-arată lumii, azi, mîndra Românie !

Feciorii ei cei vajnici, dînd vieții

străluciri,
cu mîneci suflecate se-ntrec în hărnicie
și isprăvind un lucru nutresc noi împliniri,
uniți întotdeauna în cuget și-n simțiri.
Așa se-arată lumii, azi, mîndra Românie I
Pe înfrățita-i vatră, români, maghiari,
germani
și sîfbi și alte neamuri trăind în armonie

răbojul și-l înseamnă cu ai luminii ani
și își revarsă truda în fapte de titani.
Așa se-arată lumii, azi, mîndra Românie 1

Din palma ei întinsă pornesc hulubii-n
zbor
și duc cu- ei în lume mesajul de frăție,
chemînd sub steagul păcii popor lingă
popor
ca să înceapă evul uman și-nfloritor
Așa se-arată lumii, azi, mîndra Românie I
Sub aura lui August, în strai sărbătoresc,
pe-a patruzecea treaptă ea urcă tot mai vie
serbindu-și libertatea sub cerul românesc
în patruzeci de piscuri ce-n glorii strălucesc
Așa se-arată lumii; azi, mîndra Românie I

Nicicînd atîta soare n-a fost pe-al ei
obraz
ca astăzi cînd Cîrmaciul e-un om de
omenie,
viteazul Ceaușescu ce ține-n mină treaz
al demnității sceptru.
Așa se-arată azi
întregii lumi, frumoasa și brava Românie I
In românește de Victor TULBURE
și Raluca TULBURE

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
zilele de 2, 3 și 4 septembrie. In țară. :

teatre
© Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Gimnastică, sentimentală
—
19,30.
@ Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
@ Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19,30.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema) :
Va
canță cu... cîntec — 19,30;
(grădina
Cărăbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.

Vremea va fi caldă și în general fru
moasă. Cerul mai mult senin în sudul
țării va prezenta unele înnorări în ce
lelalte regiuni, unde izolat va ploua.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile din cursul nopților vor
fi cuprinse între B și 18 grade, mai
coborîte în centrul țării, iar cele din
cursul zilelor între 22 și 30 de grade,

• Ansamblul „Rapsodia română
*
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18,30.

cinema
@ Emisia continuă: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45: 14,30; 17; 19,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
O Surorile : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.

local mai ridicate.
Dimineața se va
semnala ceață locală la munte și în
centrul țării. In București : Vremea
va fi frumoasă și caldă, cu cerul mai
mult senin. Vînt în general slab. Tem
peraturile din cursul nopților vor fi
cuprinse Intre 12 si 15 grade, Iar cele
din cursul zilelor între 28 și 31 de grade.

0 Salutări de la Agigea : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13,15;
13,30;
17,45; 20, GRIVIȚA (17 0B 58) —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Buletin de București : TIMPURI
NOI (15 CI 10) — 9; 11; 13,15;
15,30;
17,45; 20.
O Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră — 15. Evadarea —• 17,15; 19,30 :
COTROCENI (49 48 48).
e Cuscrii: STUDIO (59 53 15) — 10;
12; 14; 16; 18; 20.
• Ca-n filme : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
® Nemuritorii : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Probă de microfon :
VIITORUL
(79 71 26) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Acțiunea „Autobuzul" : MIORIȚA

Cronica zilei
In perioada 16—31 august a.c. o
delegație a Asociației de prietenie a
poporului chinez cu străinătatea și a
Asociației de prietenie China-România, condusă de tovarășul Dai Suli,
membru al C.C. al P.C.
Chinez,
secretar al Comitetului provincial
Liaonin al P.C. Chinez, a efectuat o
vizită în țara noastră. Ia invitația
I.R.R.C.S. și a Asociației de priete
nie româno-chineză.
în timpul șederii In tara noastră
delegația a participat la manifestă
rile organizate cu prilejul celei de-a
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, a vizitat obiective industriale, agricole șl socialculturale din Capitală și din jude
țele Arad, Timiș. Ialomița și Brăila.
Oaspeții au avut întîlniri și discuții
la comitetele județene de partid, la
Asociația de prietenie româno-chi
neză și I.R.R.C.S.
★

La Ambasada Republicii Populare
Mongole din București a avut loc,
vineri, a conferință de presă cu pri
lejul aniversării, în acest an, a 60
de ani de la Congresul al III-lea al
Partidului
Popular
Revoluționar
Mongol si proclamării Republicii
Populare Mongole, precum și a îm
plinirii a 45 de ani de la victoria ds
la Halhin Gol. Au participat repre
zentanți a! ziarelor centrale, Agen-

LISTA
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a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare Ia tragerea la sorți lunară din
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IRINA LINDEBERG, membră a
delegației Partidului Comunist din
Finlanda :

impresionat mai ales ritmul rapid
de creștere ce caracterizează aceas
tă perioadă, faptul că, intr-un timp
relativ scurt, țara dumneavoastră a
reușit să-și asigure din producție
proprie aproape în întregime nece
sarul de mașini și utilaje în majo
ritatea sectoarelor, ca și însemnate
disponibilități pentru export.
Parada militară la care am asis
tat a vorbit, la rîndul ei, foarte elocvent despre nivelul atins in ce
privește capacitatea forțelor armate
de a apăra independența și suvera
nitatea României. Pe scurt, reali
zări strălucite în toate sferele de
activitate, cu care românii au tot
dreptul să se mîndrească.
în cuvîntarea sa la sesiunea
solemnă,
președintele
Nicolae
Ceaușescu ne-a oferit o admirabilă
sinteză a acestor realizări, conco
mitent cu schițarea unor proiecte
de viitor, menite să asigure atinge
rea unor cote și mai înalte de pro
gres economic și social. Aș dori să
subliniez că noi prețuim mult po
zițiile exprimate de președintele
Nicolae Ceaușescu în ce privește
necesitatea asigurării păcii, a înlă
turării pericolului de război nu
clear, consecvența cu care România
sprijină cauza libertății și indepen
denței tuturor popoarelor.

Seria
obligațiunii

„Vibrant apel la apărarea
păcii și a vieții"
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13
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44
14
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104
100
169
81
23
105
57
45
122
171
144
75
43
73
86
45
51
79
05
16

TOTAL :

5 000
3 000
3 000
3 000
3 000
1 000
I 000
1 000
800
800
600
600
800
800
800
800
600
800
800
800
15 300 000

Câștigurile Întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite câș
tigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse Intre 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

(14 27 14) — •; 11,19; 13.30; 15,43; 18;
20.
• Șapte băieți șl o ștrengăriți : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Actorul și sălbaticii : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 19.
• Mihail, cîlne de circ — #; 11; 13,
Capcana mercenarilor — 15; 17: 13 :
DOINA (16 35 38).
• Ani eroici : GLORIA (47 46 75) —
19,45.
• Cobra se întoarce : GLORIA — 9;
11,15; 13 30; 15,30; 17,45; la grădină
— 20,30.
• Cineva ca tine : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20.
• Prindeți
și neutralizați : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

tiei române de presă — Agerpres,
Radioteleviziunii, precum și cores
pondenți ai presei străine.
în expunerea prezentată, ambasa
dorul Togociin Ghenden a subliniat
importanța istorică in viața poporu
lui mongol a acestor evenimente și
a trecut în revistă succesele dobîn
dite de R. P. Mongolă în anii con
strucției socialiste. Vorbitorul a evi
dențiat cu satisfacție relațiile de
prietenie și colaborare statornicite
intre Partidul Comunist Român și
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, intre țările noastre, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei păcii
și progresului în lume.
★

Cu ocazia aniversării Zilei națio
nale a R-S. Vietnam, ambasadorul acestei țări la București, Pham Duy
Toan, a
organizat, vineri
dupăamiază, o gală de filme, urmată de
un cocteil.
Au participat Mihai Nicolae, ad
junct de șef de Becție la Comitetul
Central al Partidului Comunist Ro
mân. Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ofițeri, zia
riști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 31 AUGUST 1984
Extragerea I : 5 76 47 26 68 17
4 1 39.
Extragerea a Il-a : 36 60 58 66 84
37 89 64 9.
Fond total de cîștiguri : 821 559 lei.
din care 45 201 lei report la cate
goria 1.

Ziua de luptă a mișcării sindicale din întreaga lume
pentru pace și securitate internațională
ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI
ȘI CENTRE INDUSTRIALE DIN ȚARA NOASTRĂ
Ziua de 1 septembrie, declarată de
cel de-al X-lea Congres sindical
mondial ca zi de luptă a mișcării
sindicale din întreaga lume pentru
pace și securitate internațională, a
fost marcată prin adunări ale oame
nilor muncii care au avut loc, vineri,
Ia casele de cultură ale sindicatelor
din municipiile Constanța, Piatra
Neamț, Rimnicu Vilcea, Sibiu și la
cluburile întreprinderilor minieră din
Motru.
„Electroputere"
Craiova.
l.R.E.M.O.A.S. București si ..Progre
sul" Brăila.
Au fost evocate pe larg politica
activă de pace și colaborare promo
vată cu consecvență de partidul și
statul nostru, rolul hotăritor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia

liste România, în elaborarea șl trans
punerea in viață a acestei politici.
Au fost relevate principalele iniția
tive ale României socialiste pentru
trecerea la măsuri urgente de dezar
mare, in primul rînd de dezarmare
nucleară, pentru oprirea amplasării
noilor rachete nucleare americane în
unele țări europene și aplicării contramâsurilor anunțate de U.R.S.S.,
pentru reluarea negocierilor sovietoamericane, în vederea ajungerii la
un acord corespunzător, care să ducă,
in final, la realizarea unei Europe
unite, a păcii și colaborării, Ia eli
minarea rachetelor și eliberarea con
tinentului de orice arme nucleare.
Participanții la adunări și-au ex
primat hotărîrea de a sprijini activ
acțiunile României socialiste consa
crate acestor nobile obiective.

tV
PROGRAMUL 1

13.30 Telex
13.35 La sfîrșit de săptămînă
(color)
• Cîntec nou răsună-n țară S Tai
nele naturii : „Peștera de corali".
® Tineri laureați ® Gala desenu
lui animat <0 ,Inima partidului"
— versuri O Teles port O De la se
renadă la vals © Marile momente
ale baletului © Melodii, melodii
• Cele mai frumoase locuri din
țară — „Poiana Soarelui" © Tot
ce are țara mai frumos. Oameni,
locuri, fapte în anul 40 al deve
nirii noastre și al Congresului al
XIII-lea al partidului 0 Mărul...
compunere G Autograf muzical
16,25 Imagini din Libia — documentar
16,40 August — cronica evenimentelor
politice
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Noi și copiii noștri
19.35 Teleenciclopedia
20,00 Film artistic (color). „Gustul
și
culoarea fericirii". Producție a Ca
sei de filme unu. în distribuție :
Mitică Popescu, Corneliu Gheor
ghiu, Vasile Cosma, Nae Gh. Ma-

21.25

22.25
22.35
23,00

zilu, Dorin Vlșan.
Costel Constantânescu, Gheorghe Visu, Petre
Gheorghiu, Adriana Schiopu, Pa
pii Panduru, Draga Olteanu-Matei,
Ilarion Ciobanu. Regia :
Felicia
Cernăianu. Scenariul : Gheorghe
Manole
Bucureștii de azi, de leii șl de
mîine (color)
Telejurnal (parțial color)
Un nai la Ateneu (color)
închiderea programului
PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Copilăria,
luminoasă — sursă de inspirație
pentru scriitorii români
20.10 Tinere talente. Cvartete
studen
țești interpretînd lucrări de com
pozitori români
20.45 Țara întreagă întîmpinâ Congre
sul al XIII-lea al Partidului. în
frunte — comuniștii
21,05 Orizont tehnico-.științlfic. 40 de ani
de impetuos progres tehnico-științific
21,30 Melodii populare
21.45 Clubul tineretului
22.10 De pretutindeni
22,25 Telejurnal
22.35 Bună seara, fete, bună seara,
băieți !
23,00 închiderea programului

Prognoza meteorologică
pentru luna septembrie
După cum ne comunică Institutul
de meteorologie și hidrologie, din
punct de vedere termic luna septem
brie va fi normal de caldă, excep
ting centrul și nordul țării, unde, pe
alocuri, temperaturile medii lunare
se vor situa sub valorile obișnuite.
Regimul pluviometric va fi normal,
iar în unele zone din Moldova, Mun
tenia și Oltenia va fi deficitar.
în prima jumătate a lunii cerul
va fi variabil, iar spre sfirșitul in
tervalului va prezenta înnorări ac
centuate, mai cu seamă in jumăta
tea de nord-vest. unde vor cădea
ploi și burnițe. In celelalte regiuni
ploile vor avea caracter local. Tem
peraturile minime se vor situa între
5 și 15 grade, izolat mai coborite încentrul și nordul țării, iar cele ma

xime vor putea depăși 30 de grade,
la sfirșitul primei decade, in regiu
nile vestice și de sud ale țării. Spre
mijlocul lunii se prevede o răcire a
vremii, la munte temperatura va co
bori spre zero grade.
în a doua jumătate a lunii, vre
mea va fi răcoroasă mai ales noap
tea și dimineața, iar temperatura va
putea cobori și sub zero grade în
Transilvania si jumătatea de nord a
Moldovei, unde condițiile atmosfe
rice vor fi favorabile producerii
brumei. Temperaturile maxime se
vor situa intre 15 și 25 de grade.
Precipitațiile vor fi locale și neîn
semnate cantitativ. Dimineața și
seara se va produce ceață în centrul
și vestul țării.
(Agerpres)

Maximă preocupare pentru utilizarea rațională,
gospodărească a resurselor materiale și energetice
(Urmare din pag. I)

economico-sociale sînt in prezent
strins legate nu numai de crește
rile cantitative, ci mai ales de pro
gresele de substanță de ordin ca
litativ. Ritmuri susținute de dez
voltare, in condiții de înaltă efi
ciență — acesta-i obiectivul funda
mental in actuala etapă de creștere
economică a țării.
Este clar pentru oricine și tre
buie să se înțeleagă ,cu toată răs
punderea că reducerea pe toate
căile a consumurilor de materii
prime, materiale, combustibili și
energie, eliminarea oricăror forme
de risipă, valorificarea superioară
a resurselor materiale și energe
tice, introducerea în circuitul pro
ductiv a tuturor materialelor refo
losibile și folosirea largă a înlocui
torilor constituie sarcini esențiale,
fundamentale pentru toți oamenii
muncii, de înfăptuirea cărora de
pind in mare măsură dezvoltarea
in continuare, in ritm susținut, a
economiei naționale, sporirea avu
ției țării, creșterea nivelului de trai
al celor ce muncesc. „Problema re
ducerii consumurilor — sublinia
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
— trebuie să o abordăm eu întreaga
răspundere, pentru eă aceasta are
o importantă deosebită in realiza
rea obiectivelor trasate de Congre
sul al XII-lca, in înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare econonticosoeială și de ridicare, pe această
bază, a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului".
Cum, prin ce căi poate fi asigu
rată reducerea mai accentuată a
consumurilor materiale și energe
tice, a costurilor
de producție 1
Experiența a numeroase între
prinderi atestă cu puterea faptelor
că introducerea în fabricație a
unor produse de inaltă tehnicitate,
care
înmagazinează
o cantitate
sporită de muncă complexă, de in
teligență tehnică, precum și reprolectarea și modernizarea continuă
a acestora constituie o pîrghie esențială de reducere a consumuri
lor materiale și energetice, de va
lorificare superioară a materiilor
prime, materialelor, energiei și
combustibilului. Desigur, este po
zitiv faptul că tot mai multe co
lective de oameni ai muncii obțin
rezultate bune, concretizate in pro
duse de înalt nivel tehnic și cali
tativ, ce se realizează cu consu
muri materiale mai reduse. Dar in
acest domeniu nu pot fi admise
fluctuații si. cu atit mai mult, di
ferite neajunsuri care se mai ma
nifestă in această privință în
unele unități economice. Iată de
ce, în lumina sarcinilor subliniate

0 Detașament cu misiune specială:
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
® Cu tine viata e frumoasă : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
© După legile vremii
de război :
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
• Insula Wolmi : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15.30; 17.45; 20.
• Pianke : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Locotenent Cristina :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Călăreții de dimineață : MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 19.
• Rocky II : EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

la recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv, a prevederilor
Programului privind îmbunătățirea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, este necesară intensifica
rea, in continuare, a eforturilor
tuturor cadrelor de specialiști din
sectoarele de cercetare și inginerie
tehnologică, din unitățile produc
tive pentru ca tot ce se produce să
fie in permanență in pas cu cele
mai noi realizări ale științei și teh
nicii moderne, pentru scurtarea
duratei de asimilare a noilor pro
duse cu performanțe tehnice și eco
nomice ridicate, pe aceste căi asigurindu-se, deopotrivă, bunurile
materiale necesare economiei na
ționale și satisfacerii cerințelor de
consum ale populației, cit și valo
rificarea superioară a resurselor
materiale ' și energetice ale țării.
In acest an, potrivit prevederilor
planului, au fost și vor fi introdu
se și extinse cîteva sute de tehno
logii noi, iar altele vor fi moder
nizate, pe această calc obținîndu-se
o reducere substanțială a consumu
rilor materiale și energetice, a cos
turilor de producție. Este o certi
tudine ce se întemeiază, înainte
de toate, pe rezultatele valoroa
se obținute în perioada care
a trecut din acest an în mul
te întreprinderi, care prin pro
movarea largă a unor tehnologii
noi, mai eficiente, și prin moderni
zarea celor existente au reușit să
reducă consumurile materiale și energetice la unele repere și subansamble eu 30—40 la sută, Există
însă unele unități industriale unde,
datorită menținerii unor tehnologii
învechite, continuă să se înregis
treze consumuri mari de materii
prime, materiale, energie și com
bustibil. înlăturarea grabnică a acestor stări de lucruri impune, așa
cum demonstrează experiența în
treprinderilor fruntașe, organizarea
la un nivel superior a întregii acti
vități din sectoarele de concepție,
legarea strinsă a acesteia de reali
tățile și necesitățile producției, stimulindu-se, totodată, mai puternic
potențialul creativ și inventivitatea
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din unitățile productive
pentru promovarea largă a noului,
a tot ce e modern și eficient in do
meniul tehnicii și tehnologiei.
Este cunoscută importanța cu to
tul deosebită pe care conducerea
partidului o acordă intensificării
acțiunilor de recuperare și valori
ficare a materialelor și energiei refolosibile, cerință subliniată din
nou la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv. In acest sens,
planul, pe anul 1984 prevede ca, in
asigurarea resurselor de materii

•
Seherezada :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) -~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.
<| Compania a 7-a sub clar de lună:
CAPITOL (16 29 17) — 8.45; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 19.45, la grădină — 20,30.
© Roiul: FESTIVAL (15 63 84) — 9;
11,15: 13.30: 15,45; 18; 20,15.
© Vizită la
domiciliu :
LUMINA
(14 74 16) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
O Lupii mărilor: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la
grădină — 20,45. MODERN (31 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• îmi sare țandăra : UNION (13 49 04)
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marfă furată : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,45; 20. la grădină — 20,30.
@ Martorul știe mai mult :
GIU

prime și materiale, gradul de par
ticipare a materialelor refolosibile
să fie de 52 la sută la producția de
oțel, 48,3 Ia sută la fontă de turnă
torie, 54,5 la sută la cupru, 56,6 la
sută la plumb și 25,7 la sută la pas
tă de maculatură. Sint sarcini pe
care le punem în evidență întrucit,
intr-o serie de întreprinderi, dato
rită insuficientei preocupări pentru
gestionarea resurselor materiale
refolosibile valoroase, se irosesc
încă însemnate izvoare de asigura
re a necesarului propriu sau al altor
unități economice de materii prime
si materiale, se neglijează o im
portanta sursă de reducere a cos
turilor <le producție. Or, este cu
noscut că țara noastră dispune de
rezerve limitate de materii prime
și energie și, de aceea, cu atît mai
mult se impune să fie respectate
cu toată strictețea prevederile le
gale pe baza cărora se desfășoară
întreaga activitate de recuperare și
valorificare a materialelor refolo
sibile. inițiindu-se pretutindeni, in
fiecare întreprindere, acțiuni fer
me pentru introducerea în circuitul
productiv a tuturor acestor resurse.
Mii și mii de tone de materii pri
me și materiale pot fi economisite
printr-un înalt spirit gospodăresc,
prin stabilirea unor răspunderi cla
re și precise în folosirea fiecărui
kilogram de materie primă, fiecă
rui kilowatt-oră de energie elec
trică, fiecărui kilogram de combus
tibil. prin lichidarea fermă a ori
cărei forme de risipă. Tocmai de
aceea, diminuarea consumurilor
materiale și energetice nu trebuie
și nu poate fi redusă nicidecum la
dimensiunile unei probleme exclu
siv tehnice. Ca proprietari și pro
ducători. ca beneficiari a tot ce în
făptuim, cu toții sintem interesați
in cel mai înalt grad să ne preo
cupăm stăruitor pentru a produce
cu consumuri materiale și energe
tice cit mai reduse, cu costuri de
producție cit mai mici, să gospo
dărim cu pricepere și inaltă răs
pundere muncitorească resursele
materiale ale țării. Iar dovada în
țelegerii acestui imperativ economic
major o vor da faptele de muncă
ale harnicei noastre clase munci
toare, ale întregului popor, care,
strins unit in jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. acționează cu
abnegație, dăruire și fermitate pen
tru a întâmpina Congresul al XIIIlea al l’.C.R. eu succese cit mai re
marcabile in realizarea la toți in
dicatorii, cantitativi și calitativi, ai
planului pe acest an. In creșterea
generală a eficientei întregii acti
vități economice.

LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13.30;
15,45; 18; 20.
• Omul și fiara : COSMOS (27 54 93)
— 9; 12; 16; 19, ARTA (213186) — 9;
12; 16; 19, la grădină — 20,30.
© Lanțul amintirilor; TOMIS (21 49 46)
— 9; 12; 16; 19,
• Par și impar: CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Cascadorul Hooper ;
GRĂDINA
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
© Polițist sau delincvent : GRADINA
MODERN (23 71 01) — 20,45.
@ Legenda călărețului singuratic z
PARC HOTEL (17 08 58) — 20,45.
• Cactus Jack : GRADINA TOMIS
(21 49 46) — 20,30.

ORIENTUL MIJLOCIU

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a aprobat
rezultatele vizitei delegației de partid
și guvernamentale sovietice in România
MOSCOVA 31 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Biroul Politic
al C.C. al P.C.U.S. a examinat o infor
mare prezentată de tovarășul V. I.
Vorotnikov cu privire la vizita dele
gației de partid și guvernamentale
sovietice în Republica Socialistă
România, pentru a participa la cea
de-a 40-a aniversare a zilei de 23
August.

® Dezbaterile din Consiliul de Securitate al O.N.U. ® Consultări
interarabe
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
și-a continuat dezbaterile — organi
zate la cererea guvernului libanez —
asupra situației create prin conti
nuarea ocupației militare israeliene
in sudul Libanului. Vorbitorii, între
care reprezentanții U.R.S.S., Chinei,
Pakistanului și Indiei, au condamnat
practicile abuzive ale forțelor de
ocupație și au cerut Israelului să
aplice fără întîrziere rezoluția adop
tată în urmă cu doi ani în aceeași
problemă. în documentul respectiv.
Consiliul de Securitate al Națiunilor
Unite cere retragerea totală a for
țelor israeliene din Liban.
Lucrările Consiliului de Securitate
continuă.

Au fost aprobate rezultatele intilnirii și convorbirilor delegației cu
conducătorii români și s-a reafirmat
caracterul imuabil al liniei de întă
rire continuă a relațiilor sovietoromâne, de dezvoltare a colaborării
multilaterale dintre U.R.S.S. și Re
publica Socialistă România.

PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI
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BEIRUT 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel,
l-a primit pe secretarul general al
Ligii Arabe, Chedli Klibi, aflat in
tr-o vizită la Beirut — informează
agenția M.E.N.
în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind ultimele
evenimente din sudul Libanului și
cererea adresată de guvernul libanez
Consiliului de Securitate al O.N.U. de
a analiza situația în legătură
cu
practicile israeliene împotriva locui
torilor din regiunile sudice libaneze.
într-o declarație făcută la Beirut,
Chedli Klibi a lansat un apel de a
se întreprinde eforturi susținute pen

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
I
PENTRU
PACE
Șl
DEZARMARE
I

ț
ț
„Cu forțe unite, pentru salvgardarea păcii u
ț DELHI 31 (Agerpres). — Primul carii la Delhi a unei culegeri de
ț ministru al Indiei, Indira Gandhi, poezie indiană consacrate păcii, ț
exprimat îngrijorarea față de
în zeci de orașe din India s-au I
ț și-a
pericolul izbucnirii unui război
desfășurat mitinguri și demonstra
I nuclear. „In actuala situație de în ții consacrate Zilei internaționale a I
păcii, marcată, în întreaga lume, la
cordare trebuie să acționăm pen
I
1 septembrie.
salvgardarea păcii, mai ales că
( întru diverse
Demonstrațiile din India se des I
zone ale lumii se adună
fășoară sub deviza luptei pentru
războiului" — a menționat
ț norii
pace și dezarmare, pentru transfor ț
premierul Indira Gandhi, într-o
Oceanului Indian într-o zonă
ț alocuțiune rostită cu prilejul publi- amarea
păcii, fără arme nucleare.
*
ț
ț
ț Declarația Federației Democrate Internaționale
a Femeilor
ț
ț
BERLIN 31 (Agerpres). — Federația Democrată Internațională a Fe ț
meilor (F.D.I.F.) a dat publicității o declarație în care se subliniază nece
ț sitatea
marcării zilei de 1 septembrie - Zi internațională a păcii - prin I
ț manifestații pentru pace și dezarmare, pentru încetarea cursei înarmărilor. I
Documentul evidențiază pericolul pe care îl reprezintă pentru toate statele
ț continentului
nostru amplasarea de rachete nucleare cu rază medie de
ț acțiune și lansează
un apel pentru adoptarea unoi măsuri efective de
dezarmare.
ț
ț
„Pentru evacuarea bazelor militare străine"
ț
„Afară cu bazele morții", se afla
31 (Agerpres). — Sute
ț deATENA
muncitori greci au participat, la
scris pe una dintre pancartele pur
o demonstrație cerind
ț Atena, la bazelor
tate de demonstranți — precizează I
militare america
I evacuarea
ne de pe teritoriul Greciei.
agenția Associated Press.
ț
ț
ț
Ipel în vederea lichidării rachetelor nucleare
ț
î
staționate în Europa
ț
ț
brie, data declanșării celui de-al
BONN 31 (Agerpres). — Uniunea
sindicatelor salariaților din servici
doilea război mondial.
ț ile publice din R.F.G. s-a pronun
Uniunea a adresat, de asemenea,
țat pentru lichidarea rachetelor nu
chemarea la reluarea negocierilor J
I cleare
staționate în Europa, înce
în vederea realizării dezarmării,
amplasării de noi arme pe
proces care să permită folosirea
I tarea
continent, precum și pentru adop
fondurilor destinate în prezent
tarea de măsuri similare în întreaga
lume. Un apel în acest sens a fost
lansat cu prilejul marcării „Zilei
internaționale a păcii" — 1 septem-

ț
u.

pentru înarmare în scopul îmbu
nătățirii condițiilor de viață, în
special in țările in curs de dezvol
tare.

GENEVA 31 (Agerpres). — Criza
permanentă pe care o traversează
țările în curs de dezvoltare atestă că
este necesară o restructurare radi
cală a sistemelor internaționale de
schimburi comerciale, monetar și fi
nanciar — subliniază raportul cu pri
vire la comerț si dezvoltare ne
anul 1984 al Conferinței Națiunilor
Unite pentru Comerț și Dezvoltare
(U.N.C.T.A.D.), dat publicității, vi
neri, la Geneva — transmit agențiile
France Presse și A.P.A.
Autorii raportului constată că fe
nomenul de criză economică „a con
tinuat și chiar s-a agravat" în majo
ritatea țărilor în curs de dezvoltare.
Produsul național brut al totalității
țărilor în curs de dezvoltare — rele
vă raportul — a scăzut, în 1983, cu
1,3 Ia sută. Această tendință ne
favorabilă — estimează experții
U.N.C.T.A.D. — este un rezultat al
deteriorării situației țărilor exporta
toare de petrol, dar și al faptului că

balanțele de plăți ale țărilor în curs
de dezvoltare cu mari datorii exter
ne au fost puternic împovărate de
majorarea dobinzilor la împrumutu
rile contractate — arată agenția
A.P.A.
în ce privește sistemul comercial
internațional — se arată in raport
— se constată o tendință de recurgere
în măsură tot mai mare la măsuri
protecționiste.
In legătură cu sistemul internațio
nal de plăți, principala modificare
intervenită o constituie, potrivit ra
portului
U.N.C.T.A.D., compoziția
actuală a fluxurilor financiare inter
naționale,
dominate de investițiile
particulare și de împrumuturile ban
care internaționale. înainte, notează
U.N.C.T.A.D., in anii ’50, predomi
nau fondurile publice. Actuala compo
ziție, apreciază experții U.N.C.T.A.D.,
face sistemul financiar „foarte vul
nerabil".

DAMASC 31 (Agerpres). — Secre
tarul general adjunct al Partidului
Baas Arab Socialist din Siria, Ab
dallah Al-Ahmar. l-a primit, la Da
masc, pe Khaled Al-Fahhoum, pre
ședintele Consiliului Național Pales
tinian (parlamentul) — transmite
agenția siriană de știri SANA.
Convorbirile s-au concentrat asu
pra ultimelor evenimente pe plan
arab. în special asupra problemei pa
lestiniene. A fost subliniată necesi
tatea întăririi unității Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, a con
tinuării luptei poporului palestinian
pentru drepturile sale legitime la au
todeterminare și la un stat propriu,
independent, sub conducerea repre
zentantului său legitim — O.E.P. Cele
două părți au evidențiat, de aseme
nea. importanta unor eforturi co
mune ale țărilor arabe pentru re
tragerea Israelului din teritoriile
ocupate.

Sesiunea Consiliului economic și social
al Ligii Arabe
AMMAN 31 (Agerpres). — La
Amman s-au încheiat lucrările celei
de-a 37-a sesiuni a Consiliului eco
nomic și social al Ligii Arabe. Dez
baterile au fost consacrate, cu pre
cădere, analizării problemelor privind
efectele negative ale crizei economice
mondiale asupra economiilor țărilor
arabe — informează agențiile inter
naționale de presă. ■
în cuvîntul său, secretarul general
al Ligii Arabe. Chedli Klibi. a arătat
că sint necesare eforturi pentru în
tărirea colaborării economice intre

statele membre ale organizației. El
s-a pronunțat, totodată, pentru edi
ficarea unei noi baze a raporturilor
dintre țările arabe și cele occiden
tale — menționează agenția U.P.I.
în cadrul acestei sesiuni, Consiliul
economic și social a cerut Ligii Arabe
să sprijine prin eforturi comune eco
nomia Libanului, amplificând legătu
rile comerciale cu această țară, pen
tru consolidarea pozițiilor sale în re
construcția țării și in scopul elibe
rării Sudului de sub ocupația israeliană.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
PRIMIRE LA BERLIN. Agenția
A.D.N. informează că Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului
de Stat al R.D. Germane, l-a pri
mit la Berlin, pe Jorge Shafik
Handal, secretar general al Parti
dului Comunist din Salvador. în
cursul întrevederii
s-a subliniat
că sarcina cea mai stringentă a
momentului actual o constituie ac
țiunile comune ale tuturor forțelor
conștiente in direcția opririi cursei
înarmărilor, revenirii la un climat
de destindere internațională Și
securitate, dezvoltării colaborării
pașnice între toate statele.

I

i I

Fenomenele de criză economică s-au agravat
în majoritatea țărilor in curs de dezvoltare

tru reconstruirea Libanului șl a sub
liniat că problemele din regiunea su
dică, ocupată de forțele israeliene,
reprezintă un motiv de Îngrijorare
pentru lumea arabă. El a precizat că
țările arabe vor depune toate efor
turile în sprijinul luptei populației
din sudul Libanului pentru elibera
rea acestei părți a țării și pentru
extinderea autorității guvernului de
la Beirut asupra întregului teritoriu
libanez.
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APEL. într-o declarație dată publicității cu ocazia marcării, la 1
septembrie, a Zilei internaționale
a păcii, Consiliul Mondial al Păcii
a adresat tuturor oamenilor de
bună credință din întreaga lume
apelul de a se uni în lupta pentru
pace, împotriva pericolului de
război.

PROTEST ENERGIC. Un avion
de recunoaștere cu zbor la mare
altitudine, aparținînd forțelor mi
litare americane, a violat spațiul
aerian al R.P.D. Coreene, in zona
apelor teritoriale de la est de Kosong. în provincia Kangwon —
relatează agenția A.C.T.C.
într-o
notificare telefonică, relatează agenția, reprezentantul R.P.D. Coreene in Comisia militară de armis
tițiu din Coreea a protestat energic
față de aceste acte repetate de in-

I

călcare flagrantă a prevederilor acordului de armistițiu și a cerut
părții americane să ia măsurile
care se impun pentru a se pune
capăt fără întîrziere unor aseme
nea acțiuni care agravează situația
din zonă.

CONTACTE GRECO-CIPRIOTE.
Președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, și-a încheiat vizita oficială
de două zile la Atena, unde a con
ferit cu primul-ministru. al Greciei.
Andreas Papandreu. într-o declara
ție făcută presei, premierul Papandreu a relevat că discuțiile din
tre cele două părți s-au soldat cu
„concluzii comune", guvernul elen
acordînd „întregul sprijin" pentru
reglementarea problemei cipriote si
subliniind că tara sa se pronunță
pentru „aplicarea integrală a tu
turor rezoluțiilor O.N.U. asupra
Ciprului".
IN PERSPECTIVA CONFERIN
ȚEI ANUALE A T.U.C.
Liderul
Congresului Sindicatelor Britanice
(T.U.C.) și cel al sindicatului mine
rilor britanici s-au intîlnit. la Lon
dra, în vederea pregătirii conferin
ței anuale a T.U.C., ale cărei lu
crări urmează să se desfășoare la
Brighton, în perioada 3—5 septem
brie — informează agenția France
Presse. Aceasta este prima întilnire a celor doi lideri de la declan
șarea greveijminerilor. cu sase luni
în urmă.
în comunicatul dat publicității la
sfîrsitul întîlnirii. Len Murray, se

ZIUA NAȚIONALĂ A JAMAHIRIEI ARABE LIBIENE

Autoritățile
I de la Pretoria
blochează accesul
la independență al Namibiei

POPULARE SOCIALISTE
Excelenței Sale colonel MOAMMER EL-GEDDAFI

DAR ES SALAAM 31 (Agerpres).
— Regimul minoritar rasist sudafrican și-a intensificat, în ultimele
luni, ofensiva diplomatică, în încer
carea de ă ieși din starea sa de izo
lare pe plan internațional și de a
ascunde extinderea luptei armate in
Africa australă — a declarat Peter
Onu, secretar general interimar al
Organizației
Unității
Africane
(O.U.A.), în cadrul celei de-a 42-a
sesiuni a Comitetului de Eliberare al
O.U.A., ale cărei lucrări se desfă
șoară la Dar es Salaam.
Această evoluție a situației — a
menționat Peter Onu — arată, de
fapt, gravitatea situației, intensifi
carea luptei comune a namibienilor
și sud-africanilor pentru a pune
capăt ocupării ilegale a Namibiei și
pentru eliminarea sistemului inuman
de apartheid în R.S.A. în acest con
text autoritățile rasiste de la Preto
ria și-au multiplicat și diversificat
actele de represiune și intimidare, de
agresiune împotriva statelor aflate
„în prima linie" — a arătat vorbi
torul.
Secretarul general interimar al
O.U.A. a subliniat, de asemenea, că
situația în Namibia și Republica
Sud-Africană a rămas neschimbată
de la ultima reuniune a Comitetului
de Eliberare, din ianuarie 1984, re
gimul minoritar de la Pretoria continuînd să blocheze procesul de ne
gocieri privind acordarea indepen
denței Namibiei, încercînd, prin ma
nevre sistematice, să împiedice apli
carea rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U.
în ceea ce privește așa-zisa „nouă"
constituție de la Pretoria,
aceasta
adincește bazele segregației rasiale
în Republica Sud-Africană. „Apart
heidul nu poate fi reformat sau
ascuns în nici un fel. Această poli
tică trebuie complet suprimată", a
precizat Peter Onu.

cretarul general al T.U.C., și Ar
thur Scargill, președintele sindicatului minerilor, au relevat că discuțiile „au fost constructive".

I
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DEFICITUL COMERCIAL AL
PIEȚEI COMUNE S-A AGRAVAT
în primul trimestru al anului 1984,
depășind plafonul de 5 miliarde
unități de cont C.E.E. (o U.C. egal
6,87 franci francezi), a anunțat, la
Bruxelles, Comisia executivă a
„celor zece".
Deficitul global al
C.E.E. atinge în prezent nivelul de
5.1 miliarde U.C., față de 4,1 miliar
de în ultimul trimestru al anului
1983, a precizat sursa citată. Această situație este atribuită, în prin
cipal, deteriorării balanței cornerci ale în Franța și Italia,’ al căror
deficit a crescut la 4 și, respectiv,
2.2 miliarde U.C. Comisia C.E.E. a
amintit, în context, că deficitul comercial al S.U.A. s-a ridicat, în
primul trimestru al acestui an, la
35,9 miliarde U.C.

|
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GUVERNUL
ALGERIAN
A
APROBAT PROIECTUL PLANU
LUI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A ȚĂRII PE
PERIOADA 1985—1989 ce pune un
accent deosebit pe întărirea independenței economice a țării, creș
terea producției
industriale și, pe
această bază, a nivelului detrai al
populației. De
asemenea,planul
prevede măsuri
importantepentru
sporirea producției agricole, extin
derea sistemului de irigații, dezvoltarea uniformă a tuturor regiunilor
țării.

'

„COSMOS-I59I". — în Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul artificial
„Cosmos-1 591“,
destinat
continuării cercetării spațiului extraatmosferic si al resurselor naturale ale Terrei, in interesul econo
miei naționale a U.R.S.S. șl al cooperării internaționale — transmite
agenția T.A.S.S.

I

tigioase exclusiv pe cale pașnică :
apărarea independenței naționale și
respectarea dreptului inalienabil și
imprescriptibil al popoarelor de a fi
stăpîne pe propria lor soartă ; afir
marea unor relații noi, de deplină
egalitate și respect
reciproc între
state ; opoziție față de politica de
împărțire a lumii în blocuri ; lichi
darea decalajelor dintre țările bo
gate și cele sărace și edificarea unei
noi ordini economice mondiale. Toc
mai în spiritul acestor orientări de
principiu, mișcarea țărilor nealinia
te a acționat și acționează cu con
secvență pentru promovarea drep
tului popoarelor la o viață liberă și
independentă, pentru securitate, pace
și dezarmare, pentru o colaborare
rodnică și multilaterală între toate
țările și popoarele lumii.
Așa cum se știe, tara noastră particiDă de mai multi ani. in calitate de
invitat, la întreaga activitate a miș
cării
de
nealiniere.
„România
— sublinia tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU — dă o înaltă apreciere
rolului țărilor nealiniate în viata po
litică mondială, în imprimarea unui
curs pozitiv in desfășurarea eveni
mentelor internaționale, In eforturilo pentru promovarea păcii și
colaborării intre popoare. Realitățile
lumii de azi demonstrează tot mai
evident că mișcarea țărilor nealiniate
reprezintă un factor de seamă în lupta
împotriva oricăror forme de domi
nație si asuprire, pentru afirmarea
unei politici noi, democratice, bazată
pe egalitate și respect reciproc, pe
dreptul fiecărui popor de a se dez
volta liber, deplin stăpin pe bogă
țiile naționale, pe destinele sale",
înalta apreciere pe care țara noastră
o dă mișcării de nealiniere s-a ma
terializat în participarea activă a
României la reuniunile țârilor neali
niate, în mesajele președintelui
Nicolae Ceaușescu adresate acestor
importante manifestări internaționa
le și care au reafirmat poziția parti
dului și statului nostru cu privire la
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rolul mișcării de nealiniere în rezol
varea marilor probleme cu care este
confruntată în prezent omenirea.
Faptul că la Conferința la nivel
înalt din 1976 de la Colombo țării
noastre 1 s-a conferit statutul de
invitat permanent la reuniunile și
la toate activitățile mișcării de nea
liniere constituie o expresie a rela
țiilor de strînsă solidaritate și coope
rare care s-au statornicit și se ex
tind continuu între România și aces
te țări, o pregnantă recunoaștere a
justeței șl realismului politicii noas
tre externe de pace și înțelegere in
ternațională, a marelui prestigiu de
care se bucură această politică pe
arena internațională.
La întărirea și adîncirea acestor
relații o importanță hotărîtoare au
adus întîlnirile președintelui Româ
niei cu șefi de state si de guverne, ou
alți conducători dintr-un mare nu
măr de țări nealiniate, la București
sau în capitalele acestor țări. Evi
dențiind larga convergență de vederi
asupra situației internaționale, iden
titatea țelurilor de edificare a unei
lumi mai bune și mai drepte, docu
mentele bilaterale convenite cu acest
prilej au dezvoltat și întărit princi
piile noi de relații interstatale, au
consemnat poziții principiale, con
structive față de problemele majore
ale lumii contemporane.
Asa cum subliniază în permanen
ță țara noastră, îndeosebi in actua
lele condiții internaționale cînd s-a
ajuns la o încordare deosebit de
gravă — care pune în pericol pacea
întregii lumi — ca urmare a inten
sificării politicii sferelor de influ
entă. a recurgerii la forță si la ame
nințarea cu forța, a spiralei tot mai
vertiginoase a cursei înarmărilor. în
primul rîr.d nucleare, este necesar să
se facă tot mai simtită acțiunea uni
tă a țărilor nealiniate, a tuturor po
poarelor, a forțelor progresiste de
pretutindeni pentru oprirea agravă
rii climatului politic în lume, pen
tru reluarea și consolidarea politicii

de destindere, colaborare și respect
al independenței naționale. România
consideră că în prezent nu există
imperativ mal arzător decît acela de
a se acționa cu toată fermitatea pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru înlăturarea primejdiei unui ho
locaust nuclear și apărarea dreptu
lui suprem al oamenilor la existen
tă. la viață, la libertate si pace. în
înfăptuirea acestui țel fiind vital
interesate, fără excepție, popoarele
țărilor nealiniate, toate popoarele
lumii.
In același timp, în împrejurările
cînd în diferite regiuni ale globului
au loc războaie și conflicte care
produc uriașe pierderi umane și
materiale și amenință tot mai grav
pacea lumii — si In care, din păcate,
sint implicate și unele țări nealiniate
— este necesar ca mișcarea de
nealiniere, toate celelalte state ale
lumii, forțele progresiste de pretu
tindeni să militeze ferm pentru în
cetarea oricăror conflicte militare și
pentru trecerea la soluționarea tu
turor problemelor litigioase numai
și numai pe calea tratativelor paș
nice, prin negocieri.
Pornind de la realitatea că depar
te de a se diminua, decalajele dintre
țările bogate și cele sărace se accen
tuează tot mai mult, iar povara da
toriei externe, care a ajuns la 800
miliarde de dolari, a devenit de
nesuportat, șl avînd în vedere că
imensa majoritate a participanților
la politica de nealiniere o constituie
statele In curs de dezvoltare, este
necesar, totodată, să se intensifice
colaborarea acestor state
in lupta
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale, bazată pe echita
te și egalitate. O importanță deose
bită ar avea In acest sens, asa cum
a propus România, stabilirea unei
strategii comune în vederea nego
cierilor cu țările dezvoltate, inclusiv
prin organizarea unei conferințe la
nivel înalt a țărilor In curs de dez
voltare.

Realitățile arată că în pofida unor
încercări de a se goli de conținut
ideea de nealiniere și a se atrage
unele din țările membre pe poziții
de „aliniere", de a se acredita ideea
unui „declin" al mișcării,
această
mișcare cîștigă tot mai mult teren,
își sporește continuu prestigiul și
autoritatea. Fără îndoială, prestigiul
sporit al mișcării de nealiniere in
condițiile complexe din lumea con
temporană, marea diversitate a sta
telor membre,
cit și problematica
largă — politică, economică și socia
lă — care face obiectul strădaniilor
comune, pun in lumină importanța
întăririi continue a solidarității și
unității de acțiune a țărilor neali
niate, a celor în curs de dezvoltare,
ca o premisă esențială a împlinirii
obiectivelor lor fundamentale. Este
opinia fermă a României, reafirma
tă în repetate rînduri de secretarul
general al partidului, președintele
republicii, că. indiferent de deosebi
rile care mai pot exista in aborda
rea unei probleme sau alteia, trebuie
găsită calea spre unitate, spre cola
borare, spre o conlucrare cît mai
strinsă în direcția unei politici noi,
de deplină egalitate, de indepen
dență, de pace și înțelegere intre
națiuni.
In ce o privește, România, așa cum
a arătat din nou tovarășul Nicolae
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la
Sesiunea solemnă consacrată aniver
sării actului istoric de la 23 August
1944. este hotărită să dezvolte si în
viitor raporturile de colaborare si
solidaritate cu țările nealiniate si
cele în curs de dezvoltare. în gene
ral cu țările mici si mijlocii, să
lărgească continuu conlucrarea cu
aceste țări pe arena mondială, cu
convingerea fermă că aceasta ser
vește pe deplin intereselor tuturor
popoarelor, cauzei păcii, independen
ței și progresului în întreaga lume.

Radu BOGDAN

TRIPOLI
Aniversarea Zilei revoluției îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în
numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai sin
cere urări de sănătate și fericire personală, iar poporului libian prieten noi
succese pe calea progresului și bunăstării.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
țările noastre se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor român și
libian, al cauzei păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul libian, aniversînd astăzi
ziua sa națională Sărbătorește îm
plinirea a 15 ani de la victoria
Marii Revoluții de la 1 Septem
brie 1969, în cursul căreia for
țele patriotice, conduse de co
lonelul
Moammer
El-Geddafi,
au răsturnat regimul monarhic
feudal, deschizînd o eră nouă în
istoria Libiei. Pentru prima oară,
după o lungă perioadă de jertfe
și suferințe, de spoliere a bogățiilor
naturale de către monopolurile
străine, tînărul stat arab a devenit
stăpin pe destinele sale, iar poporul
său ș-a angajat cu toate forțele
pe calea lichidării înapoierii eco
nomice moștenite din trecut.
Deși scurtă, perioada care a tre
cut de atunci a fost marcată de
importante succese în toate dome
niile de activitate. Pe vastele în
tinderi de-a lungul țărmului Mediteranei — unde trăiesc majoritatea
celor trei milioane de locuitori ai
țării — ca și în interiorul Saharei numeroase localități au renăs
cut la o viață nouă. S-au înălțat
complexe petrochimice, combinate
metalurgice, întreprinderi ale in
dustriei ușoare, cartiere de lo
cuințe. a luat un deosebit avint
acțiunea de valorificare a pămînturilor deșertice. Pînă in prezent,
ca urmare a construirii unei în
tinse rețele de canale de irigații,
au fost redate agriculturii peste un
milion de hectare de terenuri aride,
ceea ce îndreptățește denumirea
dată adeseori Libiei de „țară a ni
sipurilor care înfloresc".
Dezvoltarea economiei este strins
legată de rezultatele valorificării,
la un nivel Superior, a princi
palei bogății a țării — petrolul.
In subsolul libian se găsesc, după
cum se știe, rezerve evaluate la
circa 4 miliarde tone țiței, iar ul
timele prospecțiuni au dus la des

coperirea unui bogat zăcămînt sub
apele Mediteranei, în dreptul ora
șului Benghazi. Potrivit planului de
cinci ani 1981—1985, rafinăriilor deja
existente de la Zawia, Tobruk și
Ras Lanauf li se va adăuga marea
rafinărie de la Misurata. cu o ca
pacitate de 10 milioane tone anual.
Poporul român, care nutrește sen
timente de caldă prietenie si soli
daritate fată de lupta popoarelor
arabe pentru libertate și progres
social, urmărește cu interes efor
turile poporului libian pentru con
tinua înflorire a țării sale. între
Republica Socialistă România și
Jamahiria Arabă Libiana Populară
Socialistă s-au statornicit relații de
strînsă colaborare, ce se dezvoltă
an de an. O contribuție hotărîtoare
la realizarea acestei evoluții pozi
tive au adus-o acordurile și înțele
gerile convenite cu prilejul întîlnirilor dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și conducătorul Marii
Revoluții de la 1 Septembrie, co
lonelul Moammer El-Geddafi, care
au deschis rodnice perspective
conlucrării româno-libiene pe cele
mai diverse planuri. în acest ca
dru general rodnic, s-au intensifi
cat si diversificat formele de con
lucrare si cooperare ; de pildă, lucrind cot la cot cu colegii lor 11bieni. specialiștii români au înălțat
la Tripoli un modern cartier de lo
cuințe cu 2 000 de apartamente, cea
mai înaltă clădire a orașului — se
diul Băncii industriale, un port
pescăresc, iar în alte zone ale țării
au realizat cîteva șosele și parti
cipă, sub diferite forme, la acțiu
nea de dezvoltare a agriculturii.
Nu încape îndoială că hotărîrile
întîlnirii la nivel înalt de la Bucu
rești, din ianuarie 1983, vor da un
nou impuls conlucrării românolibiene în interesul reciproc, al
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

•

Mișcarea de nealiniere-importantă forță în slujba cauzei păcii,
independenței și progresului tuturor popoarelor
în fiecare an, ziua de 1 septem
brie este marcată, pe plan mondial,
ca „ZIUA NEALINIERII", evocîndu-se astfel data constituirii. In urmă
cu 23 de ani. a mișcării țărilor neali
niate — mișcare ce s-a afirmat și
se afirmă ca una din marile forțe
progresiste ale contemporaneității,
componentă majoră a marelui front
antiimperialist în lupta pentru inde
pendență și suveranitate națională,
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale și înaintarea omenirii
pe calea progresului economico-social și consolidării păcii.
Expresie a uriașelor transformări
revoluționare politice, economice și
sociale din perioada postbelică, a
luptei anticolonialiste și de emanci
pare națională, mișcarea de nealinie
re a cunoscut un proces de conti
nuă dezvoltare. Inițiată de un nu
măr relativ restrîns de state, mișca
rea de nealiniere și-a lărgit perma
nent rîndurile, cuprinzînd astăzi
peste două treimi din statele lumii,
state cu sisteme economice, socialpolitice diferite, precum și mișcări de
eliberare națională, unite în lupta
generală pentru apărarea libertății,
preocupate de asigurarea condițiilor
internaționale pentru dezvoltarea lor
independentă, pentru pace și colabo
rare între națiuni.
Desigur, transformarea mișcării
de nealiniere intr-un factor de o
deosebită importanță al vieții inter
naționale este legată nu numai de
larga ei sferă de cuprindere, ci, în
deosebi, de orientările și obiectivele
sale, conturate încă la Conferința de
Ia Belgrad din 1961 și reconfirmate
și dezvoltate ulterior la celelalte
reuniuni la nivel înalt. Printre aces
te obiective, la loc de frunte se află
oprirea cursei înarmărilor și realiza
rea de pași concreți pe calea dezar
mării, în primul rînd a dezarmării
nucleare ; eliminarea definitivă a
forței din relațiile interstatale și so
luționarea tuturor problemelor li

Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Conferința internațională de la Tripoli
TRIPOLI 31 (Agerpres). — La Tri
poli se desfășoară lucrările unei con
ferințe internaționale consacrate ce
lei de-a 15-a aniversări a Marii Re
voluții de la 1 septembrie — sărbă
toarea națională a Jamahiriei Arabe
Libiene Populare Socialiste — la care
participă peste 500 de delegați, reprezentind partide, organizații ob
ștești, de tineret și sindicale.

In cuvîntarea de salut, Moammer
El-Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, a subli
niat importanta acestui eveniment in
istoria contemporană a țării, precum
și succesele obținute de poporul li
bian în diferite domenii ale vieții
economice și sociale, ale dezvoltării
independente a țării.

Problema datoriei externe a tarilor
q
latino - americane si
consecințele
n
a
negative ale masurilor protecționiste
- pe agenda reuniunii O.S.A. de la Santiago de Chile
SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager
pres). — La Santiago de Chile se
desfășoară lucrările conferinței mi
nisteriale a Consiliului Interamerican' Economic și Social al Organiza
ției Statelor Americane — O.S.A.. pe
agenda căreia se află înscrise pro
blemele dificile cu care se confruntă
țările latino-americane. ca urmare a
impovărătoarei lor datorii externe —
de peste 360 miliarde de dolari —
precum și consecințele măsurilor
protecționiste impuse de statele occi
dentale în comerțul internațional.
Referindu-se la imensa datorie ex
ternă acumulată pe continent, secre
tarul general al O.S.A., Joao Clemen
te Baena Soares, a relevat că aceasta
are grave repercusiuni asupra eco
nomiilor naționale ale țărilor din re
giune. criza resimțindu-se. de ase
menea. prin efectele sale pe plan po
litic și social. Dincolo de statistici, a
adăugat el, se află popoarele, cu via
ta și speranțele lor. Pentru reactiva
rea economică a țărilor regiunii este
necesar să se asigure o expansiune
a exporturilor lor. îmbunătățirea ter
menilor de schimb în comerțul in
ternațional, perioade mai mari de
rambursare a datoriilor și dobinzilor.
intensificarea fluxurilor financiare in

beneficiul dezvoltării statelor în
curs de dezvoltare — a arătat Spares.
La rindul său. reprezentantul țăriigazdă, Modesto Collados, ministrul
chilian al economiei, a relevat faptul
că in problema datoriilor „numai
țările debitoare și-au asumat respon
sabilitatea ce le revine, deși I și-au
asumat-o cu mari sacrificii", specific'ind că, în mare parte, datorită
creșterii dobinzilor și degradării co
merțului mondial, datoria externă a
Americii Latine a urcat de la 75 mi
liarde de dolari, în 1975, la 336 mi
liarde de dolari, la sfârșitul anului
trecut.
LA PAZ 31 (Agerpres). — Proble
ma datoriei externe a țărilor Ameri
cii Latine, de peste 360 miliarde de
dolari, necesită adoptarea de soluții
urgente — a declarat secretarul exe
cutiv permanent al Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.),
Sebastian Alegrett, citat de agenția
Prensa Latina. în cursul unei confe
rințe de presă desfășurate la La Paz,
unde se află în vizită, el a relevat
că trebuie să se treacă la reeșalonări
pe perioade mai mari, la perceperea
unor dobînzi mai scăzute, conforme
cu posibilitățile reale ale țărilor de
bitoare.

CHILE

Larg sprijin pentru noua „zi de protest
național"
SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager
pres). — Intr-un document difuzat la
Santiago de Chile, Mișcarea Demo
cratică Populară — coaliție de opo
ziție chiliană, reunind comuniști, sec
toare ale socialiștilor, independenți
de stingă — și-a exprimat întregul
sprijin pentru noua „zi de protest
național", în favQarea revenirii țării
la democrație, manifestare prevăzută
să aibă loc la 4 și 5 septembrie —
informează agențiile Prensa Latina
și I.P.S. Se menționează că în lupta
pentru instaurarea, în Chile, a unui
regim democratic este necesar ca o-

poziția să acționeze pe baza unui
amplu acord național. In acest sens,
documentul relevă că a fost creat
„Comandamentul național unitar de
protest", care grupează Mișcarea De
mocratică Populară, Alianța Demo
cratică, Blocul Socialist, Comanda
mentul Național al Muncitorilor, alte
organizații de opoziție. Obiectivul
său este de a asigura o mai mare
mobilizare a maselor largi populare
chiliene în acțiunile vizînd revenirea
țării la un guvern democratic și o
viață politică parlamentară.

VREMEA PE GLOB
Peste 10 000 de locuitori ai statului
indian Assam, din nord-estul țării,
au rămas fără adăpost in urma pu
ternicelor inundații provocate de re
vărsarea fluviului Brahmaputra, care
au afectat circa 20 de sate din aceas
tă tonă — transmite agenția indiană
de presă P.T.I., citată de France
Presse.
In districtul Dhubi, o suprafață totalizind aproximativ 50 kilometri pătrați se află sub apă, al cărei nivel
atinge aproximativ 5 metri. Pagubele
materiale înregistrate se ridică la
aproape 4 milioane de dolari.
Aproximativ 40 de persoane și-au
pierdut viața din cauza ciclonului
tropical „June" care s-a abătut asu
pra regiunilor nordice ale arhipela
gului Filipinelor, se arată intr-un nou
bilanț dat publicității de televiziunea
filipineză.

Se precizează că au fost compromi
se recoltele de pe întinse suprafețe
și că mii de familii au fost evacuate.
Pagubele materiale sint evaluate la
aproximativ 4 milioane de dolari.
Asupra unor întinse regiuni ale
Braziliei s-a abătut un val de frig
neobișnuit pentru acest sezon. In
Sao Paulo — cel mai mare stat brazi
lian — din cauza frigului și-au pier
dut viața nouă persoane, iar in în
treaga regiune sudică recoltele au
fost compromise sau distruse — re
latează agenția Associated Press. La
Porto Alegre a nins pentru prima
oară in ultimii 75 de ani.
Cele mai scăzute temperaturi s-au
înregistrat in zonele agricole Rio
Grande do Sul și Santa Catarina, din
sudul țării, unde mercurul termo
metrelor a coborit la minus nouă
grade Celsius.
(Agerpres)
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