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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Vicepreședintele Republicii Liberia

REALIZĂRILE ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

Puternic îndemn la activitate 
tot mai eficienta pentru 

înfăptuirea exemplară a planului 
pe 1978 și pe întregul cincinal

Pretutindeni în țară. In coloanele 
entuziaste ale marii sărbători națio
nale de la 23 August, oamenii muncii 
au înfățișat cu mîndrie rezultatele 
activității lor în toate domeniile și, 
în primul rînd, pe tărîm economic. 
Succesele de prestigiu pe care oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
le-au raportat în această zi ani
versară ilustrează abnegația și pa
triotismul fierbinte al tuturor celor 
ce muncesc, hotărîrea cu care între
gul popor, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțio
nează pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, pen
tru îndeplinirea obiectivelor planului 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Bilanțul bogat al realizărilor obți
nute în intimpinarea zilei de 23 Au
gust atestă, în același timp, că oa
menii muncii au înțeles limpede fap
tul că — așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului din de
cembrie 1977, la plenarele C.C. al 
P.C.R. din acest an — în actuala

planului și a angajamentelor la fie
care sortiment se impune, dată fiind 
complexitatea sarcinilor stabilite în 
aceste domenii, ca un obiectiv esen
țial al intrecerii. Creșterea continuă 
a producției nete trebuie să devină 
o direcție prioritară a muncii tuturor 
colectivelor de întreprinderi, această 
cerință corespunzind interesului 
general, pe care îl avem cu toții, de 
a asigura sporirea mai rapidă a ve
nitului național, crearea de noi și 
importante resurse pentru dezvol
tarea economiei naționale, pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului. în acest sens, în fiecare uni
tate, o atenție deosebită trebuie să 
fie acordată aplicării unor măsuri 
concrete, eficiente pentru transpu
nerea neabătută In viață a hotărîri- 
lor de deosebită însemnătate stabi
lite de plenarele C.C. al P.C.R. din 
martie și iulie cu privire la perfecțio
narea întregului mecanism economi- 
co-financiar. Este necesar să se în
țeleagă cu claritate că numai acțio- 
nîndu-se zi de zi, la nivelul maxim 
al posibilităților, al potențialului teh
nic și uman din fiecare întreprindere, 
vom putea obține rezultatele scontate

programului de creștere suplimen
tară a productivității muncii, pe 
calea utilizării intensive, la întreaga 
capacitate, a mijloacelor tehnice a- 
flate în dotarea întreprinderilor, fo
losirii judicioase a forței de muncă 
și a timpului de lucru, printr-o or
ganizare superioară a producției, a 
întregii activități economice. Deopo
trivă, în centrul atenției tre
buie să se situeze, in continuare, 
preocupările pentru înnoirea, moder
nizarea și îmbunătățirea calității 
produselor, Introducerea grabnică in 
producție a cuceririlor științei, a teh
nologiilor moderne, reducerea mal 
accentuată a cheltuielilor de produc
ție și, îndeosebi, a celor materiale, 
pentru valorificarea superioară șl 
creșterea gradului de prelucrare a 
materiilor prime și materialelor, 
gospodărirea rațională și economisi
rea pe toate căile a energiei electri
ce și combustibilului.

Tuturora trebuie să ne fie limpe
de că transpunerea In viață a obiec-
(Continuare In pag. a Il-a)

Județul Alba 

a îndeplinit 

planul producției 

industriale pe 8 luni
Oamenii muncii din industria 

județului Alba au îndeplinit cu 
7 zile mai devreme planul pro
ducției industriale pe 8 luni. Pe 
această bază, industria județului 
va livra economiei naționale, 
peste prevederi, importante can
tități de produse, printre care : 
191 tone mașini și utilaje pentru 
lucrări miniere, 740 tone sodă 
caustică, 4 500 metri cubi che
restea, 16 400 tone sare, 1 000 
metri cubi prefabricate din be
ton, 55 milioane metri pătrați 
hirtie, 5 000 mașini electrice de 
spălat rufe, articole de porțelan 
in valoare de 2,8 milioane lei. în 
același timp, prevederile la ex
port vor fi depășite cu 31 mili
oane lei valută.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Co
mitetul județean Alba al P.C.R. 
se spune, intre altele: Conștienți 
de marile răspunderi care ne 
revin, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
pentru cei care muncesc în do
meniul industriei, pentru toți lo
cuitorii județului Alba — ro
mâni, maghiari, germani — aces
te importante realizări reprezin
tă un puternic și mobilizator 
îndemn de a-și înzeci eforturile, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, pentru a 
contribui cu nestăvilit elan pa
triotic la înălțarea rapidă a 
scumpei noastre patrii pe cul
mile înfloritoarei civilizații so
cialiste și comuniste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
cursul zilei de vineri, pe Bennie D. 
Warner, vicepreședintele Republicii 
Liberia, care, la invitația Consiliului 
de Stat, efectuează o vizită oficială in 
țara noastră.

La Întrevedere a participat tovară
șul Emil Bobu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat

Au fost de față Trohoe Kparghai, 
asistent al ministrului afacerilor ex
terne al Liberiej, și Joseph Graham, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești.

Exprimtnd deosebita gratitudine 
pentru primire, oaspetele a inmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii Libe
ria. William Tolbert jr., un mesaj de 
prietenie și a transmis urări de

succese poporului român in edificarea 
noii orinduiri.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președintelui 
William Tolbert jr. un salut priete
nesc, iar poporului liberian succese 
tot mai mari in dezvoltarea indepen
dentă a patriei sale.

în cursul întrevederii a fost relevat 
cursul ascendent al relațiilor de 
colaborare dintre România și Liberia, 
stimulat de dialogul la nivel înalt 
româno-liberian. A fost reafirmată 
dorința reciprocă de a se identifica 
noi domenii de cooperare, care să 
dea un avînt și mai puternic rela
țiilor pe multiple planuri dintre cele 
două țări, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii, progresului și 
înțelegerii intre națiuni.

în cadrul schimbului de vederi 
consacrat unor probleme actuale ale 
vieții internaționale a fost reafirmată 
hotărîrea celor două țări de a inten

sifica conlucrarea pe arena mondială 
pentru a-și spori contribuția la solu
ționarea, în interesul popoarelor, a 
marilor probleme care confruntă o- 
menirea contemporană, la lupta pen
tru înlăturarea definitivă a vechil 
politici imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru lichidarea ra
sismului și apartheidului, pentru pro
movarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, a unor re
lații interstatale bazate pe principiile 
egalității, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, care să asigure afir
marea liberă a aspirațiilor de progres 
economic și social ale fiecărei țări. A 
fost relevată necesitatea întăririi uni
tății și solidarității țărilor africane 
pentru dezvoltarea lor suverană șl 
independentă.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

Ambasadorul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare

în cursul zilei de vineri, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a

primit pe dr. Maung Maung Aung, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii

Socialiste a Uniunii Birmane la 
București. (Continuare în pagi
na a Il-a).

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au primit pe rectorul Universității din Yucatan (Mexic)
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit, vineri după-amiază, pe prof, 
dr. Alberto Rosada Canton, rectorul 
Universității din Yucatan (Mexic), și 
pe soția sa, Elisi Noemi Caseres de 
Rosada, care fac o vizită în țara 
noastră.

Rectorul Universității din Yucatan — 
prestigioasă instituție de învățămlnt 
superior, care a conferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în timpul vizitei în Mexic, 
titlul de doctor honoris causa — a

adresat vii mulțumiri pentru întreve
derea acordată, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita din nou țara noas
tră. Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu volumul „România — mo
mente din istoria sa", al cărui autor 
este. Lucrarea a fost editată de Uni
versitatea din Yucatan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a apreciat activitatea desfă
șurată de rectorul Universității din 
Yucatan pentru mai buna cunoaștere 
și dezvoltarea continuă a relațiilor de

colaborare și prietenie dintre popoa
rele român și mexican.

în timpul întrevederii a fost expri
mată dorința lărgirii raporturilor 
româno-mexicane în domeniile învă- 
țămîntului, științei și culturii, inten
sificării schimbului de delegații între 
universitățile celor două țări, apre- 
ciindu-se că aceasta contribuie la dez
voltarea prieteniei și colaborării din
tre România și Mexic, ceea ce cores
punde intereselor celor două popoare, 
cauzei păcii, progresului și înțelege
rii intre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, cordială.

etapă de dezvoltare și modernizare 
a economiei se impune să trecem pe 
un front larg, cuprinzător la ridicarea 
activității din toate domeniile pe o 
treaptă superioară, să înfăptuim cu 
fermitate obiectivul primordial pri
vind transformarea cantității intr-o 
nouă calitate, măsurile de perfecțio
nare a mecanismului economico-fi- 
nanciar, întărind pretutindeni auto- 
conducerea muncitorească și auto- 
gestiunea întreprinderilor.

în lumina exigențelor conducerii 
partidului nostru, chiar șl cele mai 
importante rezultate trebuie privite 
ca trepte spre noi succese. Tocmai 
de aceea, pe fundamentul realizărilor 
remarcabile obținute în cinstea zilei 
de 23 August, oamenii muncii, în 
frunte cu comuniștii, sînt chemați 
să-și amplifice eforturile și capacita
tea lor creatoare pentru a îndeplini 
exemplar prevederile planului și an
gajamentele asumate în acest an ho- 
tăritor al cincinalului. Marea între
cere care cuprinde întreaga țară a in
trat într-o nouă etapă. Partidul ne 
cheamă să facem din îndeplinirea și 
depășirea indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului pe acest an un 
țel' al activității fiecărui comunist, al 
fiecărui om al muncii, ai tuturor co
lectivelor din industrie, construcții, 
agricultură, cercetare și proiectare.

Care sînt principalele direcții de 
acțiune asupra cărora organele și 
organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii trebuie să orienteze 
în continuare energiile și inițiativele 
creatoare ale colectivelor de între
prinderi ?

Din capul locului, se cuvine subli
niat că valorificarea tuturor resurse
lor menite să asigure CREȘTEREA 
SUSȚINUTA A PRODUCȚIEI NETE 
ȘI FIZICE, realizarea integrală a

in îndeplinirea planului pe acest an 
la producția netă — Indicator de 
bază al activității economice.

Totodată, organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii au dato
ria să urmărească sistematic modul 
în care se înfăptuiesc prevederile pla
nului și angajamentele la producția 
fizică — una din condițiile de bază 
pentru sporirea producției nete, ce- 
rirtță esențială pentru funcționarea 
ireproșabilă a mecanismului coope
rării dintre întreprinderi și îndepli
nirea contractelor încheiate in acest 
an. Organele locale de partid, mi
nisterele sînt chemate să acorde în
treaga atenție acelor unități care 
pînă acum au înregistrat restanțe 
față de plan la un sortiment sau al
tul. astfel incit acestea să fie recu
perate în cel mai scurt timp. în 
strînsă legătură cu îndeplinirea 
exemplară a planului șl angajamen
telor la producția fizică se ridică ne
cesitatea asigurării fondului de mar
fă destinat exportului, livrării pro
duselor la termenele, în structura și 
condițiile de calitate prevăzute in 
contractele încheiate cu partenerii 
externi. Aceasta constituie o obliga
ție de cinste și de înaltă responsabi
litate muncitorească în marea între
cere din acest an, pentru toate colec
tivele de întreprinderi.

Un accent deosebit trebuie pus în 
perioada următoare pe LATURILE 
DE ORDIN CALITATIV ALE ACTI
VITĂȚII ÎN TOATE UNITĂȚILE ȘI 
RAMURILE ECONOMIEI NAȚIO
NALE, PE CREȘTEREA EFICIEN
ȚEI ECONOMICE - sarcină fun
damentală a planului pe acest an, a 
întregului cincinal. Iată de ce. în fie
care unitate este necesar să se ur
mărească realizarea neabătută a

La întreprinderea de utilai greu din Craiova — unul din cele mal Importante obiective de Investiții ale cincinalului — lucrârlle de construcții și montai se apropie. In ritm rapid, de cota 
flnalâ. Gradul inalt de automatizare a procesului de producție, agregatele de înaltâ tehnicitate cu care este înzestratâ întreprinderea o situeazâ printre Cele mal moderne unități ale Industriei 

constructoare de mașini din țara noastră. Foto: Eugen Dichiseanu
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană

demonstrată prin activitatea practică,
Trăim încă un moment is

toric strălucit și impresio
nant, profund expresiv pen
tru modul lucid și deplin 
științific în care partidul 
nostru, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, știe să 
dea, la momentul cel mai 
oportun, răspunsurile esen
țiale la problemele cardina
le ale istoriei contempora
ne. Remarcabila expunere 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința cu 
acțivul central de partid și 
de stat, bogată în idei și 
soluții novatoare nuanțate, 
ce decurg din concretul 
pluriform și contradictoriu 
al lumii contemporane, so
licită pe orice om, conștient 
de responsabilitățile sale 
în marea operă de construi
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la 
meditație îndelungată și a- 
profundată, la evaluarea 
laborioasă și severă a mo
dului în care abordăm și 
dăm răspunsuri esențialelor 
întrebări ce ne sînt puse, 
zi de zi, de mersul înainte 
și mereu suitor spre lumină 
al societății noastre.

la necesitatea asigurării 
deplinei egalități intre oa
meni, a realizării unor re
lații economice și sociale 
echitabile, care să permită 
fiecărui cetățean să ducă o 
viață demnă, de la accesul 
liber la invățămint, cultură, 
știință, de la posibilitatea 
participării directe a oame
nilor, fără deosebire de na-

ce, partidul nostru s-a stră
duit să rezolve concret, să 
creeze o bază materială 
largă pentru ca toți cetă
țenii patriei, indiferent de 
naționalitate, să aibă acces 
deplin la învățătură. Lichi
darea analfabetismului a 
însemnat o etapă de răscru
ce, iar condițiile în care se 
desfășoară invățămîntul de

cazuri de cititori care, din 
păcate, capitulează in fața 
textelor mai dificile. Une
ori uităm vechiul adevăr 
după care, atunci cînd o 
idee se intîlnește cu un cap 
și sună a gol — nu întot
deauna este de vină ideea. 
Asistăm, apoi, și la situații 
in care apropierea de o car
te sau alta se produce nu-

Accesul liber la știință 
și cultură - valență esențială 

a democrației noastre 
------------------------------------------- Al. CAPRARIU ------------------------------------------

Un important capitol din 
expunerea secretarului ge
neral se referă la marile 
confruntări ideologice din 
lumea contemporană. Asu
pra unora dintre generoase
le idei cuprinse în acest ca
pitol aș vrea să stărui, ele 
intrînd nemijlocit și ime
diat în preocupările scriito
rului și ale omului de cul
tură.

„Concepția noastră des
pre democrație și, în acest 
context, despre drepturile
omului — spune secretarul 
general al partidului în ex
punerea sa — pornește de

țlonalitate — șl in primul 
rind a maselor muncitoare 
— la conducerea întregii 
societăți. Numai o aseme
nea abordare practică a 
problemei democrației poa
te asigura afirmarea ple
nară a personalității uma
ne, corespunde cauzei des
cătușării omului, care să 
fie cu adevărat liber, stă- 
pin pe destinele sale".

Accesul liber la învățătu
ră, problemă crucială într-o 
epocă in care „exploziile" 
revoluției tehnico-științifi- 
ce ne fac să parcurgem ani 
întregi in cîteva secunde, 
pretinde asigurarea unei 
baze materiale adecvate, 
încă din primele momente 
ale cuceririi puterii politi-

azi sînt superioare oricărei 
etape din trecut. Ca scrii
tor, ca om de cultură și ac
tivist in acest domeniu, nu 
pot să nu mă gindesc, in 
spirit critic și autocritic, că 
am făcut încă prea puțin, 
în a-i învăța pe oameni ce 
și cum să citească. Evident, 
un asemenea efort necesar 
nu tinde să propună o listă 
dogmatic discriminatorie a 
lecturilor posibile, ci o 
muncă amplă de clarificare 
a maselor proaspăt ajunse 
la cultură pentru a se apro
pia cit mai rapid și mai 
direct de marile și autenti
cele valori pe care geniul 
uman le-a plăsmuit in cele 
mal felurite domenii de 
expresie. Cunosc nu puține

mai după ce s-a făcut 
„scandal" în jurul lor. Sînt 
Împrejurări în care critica 
de specialitate este chemată 
să-și facă datoria cu mai 
multă responsabilitate, in 
spirit obiectiv, discutînd pe 
larg operele care o merită, 
respingind mediocritatea 
pretențioasă. Evident, vor
besc despre cărți, pentru că 
ele alcătuiesc universul pe 
care il cunosc cel mai bine.

Accesul la învățătură 
și la carte este, in politica 
consecvent revoluționară a 
partidului nostru, una din
tre fundamentalele pîrghii 
care 11 ajută pe om să-și 
dobindească esența umană, 
să iasă de sub imperiul ne
cesității și să intre sub ori

zontul libertății. Accesul la 
învățătură și la carte în
seamnă drum deschis spre 
știință, tar cel care știe are 
capacitatea de a prevedea, 
deci de a lupta de la egal 
la egal cu ceea ce încă vii
torul ne ascunde. A ști în
seamnă a fi stăpin pe acele 
atribute prin care aduci 
viitorul in prezent — pen
tru a-1 supune. De aceea 
stăruie, atît de subliniat și 
îndreptățit, secretarul ge
neral al partidului nostru 
pentru ca noi toți să pri
vim, cu toată seriozitatea 
necesară, rolul excepțional 
pe care îl au știința, cultu
ra, pentru modelarea și 
formarea omului nou, ștă- 
pîn pe destinul său. fiindcă 
este capabil să-și explice 
raționa! legile naturii. în 
acest context trebuie spuș 
că prezentările, recenziile, 
articolele substanțiale care 
se scriu despre cărțile de 
știință ce apar la noi sint 
foarte puține, adesea stîn- 
gace și reflectînd numai 
sporadic și fragmentar 
uriașa contribuție pe care 
oamenii de știință români 
o aduc la îmbogățirea fon
dului de aur al culturii 
noastre.

Expunerea secretarului 
general al partidului nostru
— bogată in idei novatoare 
și de o semnificație cu to
tul deosebită pentru socie
tatea noastră contemporană
— reprezintă un crucial mo
ment de evaluare a poten
țialului nostru teoretic șl 
practic. Necesar este acum
să trecem la transpunerea 
acestor idei, ințelegînd că 
numai astfel România so
cialistă poate merge înain
te pe drumul mereu sigur
al făuririi fericirii sale.

prin fapte si realizări concrete
„Trebuie să acționăm astfel incit să demonstrăm in practică, 

prin fapte și realități, prin realizări concrete, superioritatea or
ganizării socialiste a societății".

NICOLAE CEAUȘESCU
Strălucită expresie a capacității de 

analiză științifică, materialist-dialec- 
tică a fenomenelor fundamentale ale 
lumii de azi. expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fața activului 
central de partid și de stat ridică și 
analizează un șir de probleme privind 
dezvoltarea țărilor socialiste. Sînt 
probleme de o importanță deosebită, 
ținind seama de rolul și ponderea ță
rilor socialiste, de influența pe care 
ele o exercită și sint chemate s-o 
exercite asupra dezvoltării contem
porane.

Apariția țărilor socialiste a consti
tuit o victorie epocală a clasei mun
citoare de pretutindeni, a tuturor po
poarelor. Pentru prima dată, teoria 
socialismului științific a fost supusă 
examenului practic al vieții sociale, 
în mod firesc, oamenii muncii, for
țele sociale înaintate de pe toate me
ridianele. in general masele largi 
populare de pretutindeni, și-au în
dreptat privirile spre procesul edifi
cării noii orinduiri, urmărind moda
litățile in care sint soluționate proble
mele fundamentale ale dezvoltării 
societății socialiste, ale făuririi unei 
vieți cu adevărat noi pentru cei ce 
muncesc. în același timp, de întărirea 
țărilor socialiste popoarele și-au legat 
strins speranțele privind asigurarea 
unei păci trainice in lume, statorni
cirea unor relații noi, democratice 
între națiuni.

în acest fel, însăși viața a pus la 
ordinea zilei, in mod obiectiv, compe
tiția istorică intre socialism și capi
talism. Este indiscutabil că in această 
întrecere socialismul a repurtat un șir 
de mari izbinzi. în țările socialiste

s-au Înfăptuit transformări sociale 
radicale, s-a pus capăt orînduirii 
vechi, au fost lichidate exploatarea și 
clasele exploatatoare, s-au desființat 
gravele inegalități economice și so
ciale ale regimului capitalist, s-au 
creat condițiile pentru afirmarea 
personalității umane, energiile descă
tușate ale maselor populare au fost 
puse in slujba făuririi noii orinduiri.

Pe lingă adincile prefaceri sociale, 
au fost obținute mari, indiscutabi
le victorii in construcția economi
că. Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu subliniază succesele de 
seamă obținute de țările socialis
te, in special in ceea ce pri
vește industrializarea, creșterea for
țelor de producție. Este știut că dacă 
in anul 1955 cota-parte a țărilor so
cialiste in producția industrială mon
dială reprezenta 27 la sută, in anul 
1960 a ajuns la circa 36 la sută, pen
tru ca in prezent să fie de peste 40 
la sută. La aceste rezultate și-a adus 
contribuția și România, care în anii 
construcției socialiste a asigurat o 
creștere de 40 de ori a volumului 
producției industriale — cea de-a 
XXXIV-a aniversare a eliberării de 
sub dominația fascistă prilejuind o 
amplă evocare a marilor noastre îm
pliniri în acești ani.

Pe baza succeselor dobîndite, in 
măsura dezvoltării forțelor de pro
ducție, a întregii economii, a sporirii 
venitului național, a crescut și nive
lul de trai al popoarelor din țările 
socialiste, s-au modificat esențial 
condițiile de viață ale maselor popu
lare din aceste țări. în România, de 
pildă, veniturile din retribuție ale

personalului muncitor — pentru a ne 
referi doar la un singur indicator — 
au crescut din 1950 pină în 1977 de 
mai bine de 15 ori, iar In actualul 
cincinal vor crește, în medie, cu incă 
32 la sută.

Pornindu-se de Ia rezultatele obți
nute de statele socialiste, există une
ori înclinația de a se compara nivelu
rile dezvoltării economice ale aces
tora cu ale țărilor capitaliste cele 
mai avansate, aflate, cum s-ar 
zice, in „vîrful piramidei". Fi
rește. evocînd intr-un mod cit se 
poate de succint asemenea rezultate, 
trebuie avut în vedere, în primul 
rînd, faptul că în cvasitotalitatea lor 
— practic, doar cu excepția Cehoslo
vaciei și R. D. Germane, care și ele au 
pășit pe calea făuririi noii orinduiri 
după un război pustiitor — toate sta
tele socialiste au fost țări înapoiate 
din punct de vedere economic, au 
moștenit un nivel scăzut in ce pri
vește dezvoltarea forțelor de produc
ție. cercetarea științifică, o economie 
agrară cu puternice rămășițe feuda
le ; in al doilea rînd, nu se poate face 
abstracție de faptul că. în general, ță
rile capitaliste cele mai avansate e- 
conomic, prin imperiile coloniale sau 
prin sistemul de relații neocoloniale, 
au exploatat resursele unui mare nu
măr de țări, beneficiind, decenii la 
rînd, de profituri uriașe de pe urma 
exploatării altor popoare.

în ciuda handicapului cu care au 
pornit, se poate spune că o serie din
(Continuare in pag. a IV-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCD

Republicii Birmane

Tovarășul Luigi Longo, președinte 
al Partidului Comunist Italian, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a petrecut 
concediul de odihnă în țara noastră, 
a părăsit vineri dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

fost condus de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C-C. al 
P.C.R, Vaslle Mușat, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare 

șefului statului român, ambasadorul 
dr. Maung Maung Aung a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai sincere și bune urări de sănătate 
și fericire din partea președintelui 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane, U Ne Win, și a poporului bir
manez, de prosperitate continuă pen
tru poporul român.

în cuvintarea prezentată eu acest 
prilej, ambasadorul birmanez iși ex
primă satisfacția de a reprezenta Re
publica Socialistă a Uniunii Birmane 
în Republica Socialistă România, țară 
cu care au fost statornicite legături 
trainice de prietenie șl cooperare re
ciprocă. „îmi este deosebit de plăcut 
— șe arată în cuvintare — să subli
niez că aceste relații strinse, stabili
te pe baza respectului, înțelegerii și 
încrederii reciproce, au cunoscut o 
permanentă creștere. Sînt ferm con
vins că dezvoltarea in continuare și 
întărirea raporturilor româno-birma- 
neze sint in beneficiul și interesul 
reciproc al celor două țări ale noas
tre".

în încheierea cuvlntării este expri-

mată hotărirea ambasadorului blrma- 
nez de a face totul pentru întărirea 
și promovarea in continuare a rela
țiilor dintre România și Birmama.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru salutul 
transmis și a adresat, la rîndul său, 
președintelui Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane, U Ne Win, cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, iar poporului birmanez prospe
ritate și bunăstare.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se spune : „Partici- 
pind activ la viața Internațională, Re
publica Socialistă România dezvoltă 
ample legături — politice, economice, 
tehnico-științifice — cu toate statele 
lumii, iși aduce contribuția la solu
ționarea marilor probleme care con
fruntă omenirea contemporană. Si
tuăm ferm la baza Întregii noastre 
politici externe principiile deplinei e- 
galități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și Ia amenințarea cu folosirea 
forței, respectării dreptului fiecărui

popor de a fi stăpîn pe bogățiile na
ționale, pe destinele sale".

„Pe aceste principii — se arată In 
continuare in cuvîntare — se dez
voltă și relațiile Republicii Socialiste 
România cu Republica Socialistă a 
Uniunii Birmane. Apreciind progre
sele obținute in dezvoltarea acestor 
relații, considerăm, totodată, că pot fi 
identificate și puse în valoare noi 
căi și mijloace de extindere și di
versificare a lor, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii in lume".

Șeful statului român a urat am
basadorului Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane deplin succes in în
deplinirea misiunii sale și l-a asigu
rat de sprijinul Consiliului de Stat, 
al guvernului român și al său per
sonal.

După solemnitatea primirii scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
într-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul dr« Maung Maung Aung.

La solemnitate și la convorbiri au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Primire la C. C. al P. C. R.
Vineri, 25 august, tovarășul Iosif 

Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit, la sediul C.C. al P.C.R. pe 
Mamoun Awad Abu Zeld, membru ai 
Biroului Politic al C.C. ăl 
Socialiste Sudaneze, asistent 
cretarului general al U.S.S. 
probleme ideologice, care a

Uniunii 
al se- 
pentru 

efectuat

o vizită de prietenie in țara noastră. 
Intîlnirea a prilejuit un schimb' de 

informații in legătură cu activitatea 
și preocupările actuale ale P.C.R. și 
U.S.S. și dezvoltarea, în continuare, 
a raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele ad-interim al Republicii Kenya

NAIROBI
Am aflat cu mlhnire despre încetarea din viațfi a președintelui Jomo 

Kenyatta, eminent luptător pentru libertatea poporului Kenyan, personali
tate cunoscută a vieții politice africane, prieten al poporului român.

în aceste momente de doliu național, tn numele guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, guvernului 
și poporului kenyan, ca și familiei îndurerate, sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru caldul mesaj de felicitare transmis 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore.

PRIMIRE LA CONSILIUL
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., secretar al Con
siliului Național al F.U.S., s-a intîl- 
nit, vineri, cu delegația Consiliului 
Revoluției din Portugalia, condusă de 
generalul Jose Lemos Ferreira, mem
bru al consiliului, șeful Statului Ma
jor al armatei aerului, Care face o 
vizită in țara noastră la invitația 
Consiliului Național al F.U.S.

La primire au participat, din partea

Înainte și după adunarea generală a oamenilor muncii

Comuniștii - promotori consecvenți

NAȚIONAL AL F.U.S.
română, generalul Constantin Oltea- 
nu, membru al Consiliului Național 
al F.U.S., generalul Gheorghe Po
pescu șiambasadorul Republicii So
cialiste 
Iliescu, 
căpitan 
căpitan 
Junior i 
drigues.

în cadrul convorbirii, 
loc cu acest prilej, au 
bunele relații existente 
nia și Portugalia, între Consiliul Na
țional al F.U.S. și Consiliul Revo
luției. De ambele părți s-a exprimat 
dorința dezvoltării in continuare a 
legăturilor prietenești, a colaborării 
dintre cele două organisme politice, 
în interesul reciproc al popoarelor 
român și portughez, al cauzei progre
sului și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială .

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

ai democrației muncitorești
— Pornind de la importanța deose

bită pe care partidul o atribuie, în 
condițiile aplicării noului mecanism 
economico-flnanciar, dezvoltării și 
adîncirii autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești ca forme speci
fice ale democrației noastre socialis
te, noi am acordat o mare atenție 
atit pregătirii și bunei desfășurări a 
adunării generale a reprezentanților 
oamenilor muncii, cit și realizării 
operative a propunerilor și suges
tiilor făcute de participanți...

La zece zile după adunare, cuvin
tele tovarășului Paraschiv Stănescu, 
secretar al comitetului de partid de 
Ia întreprinderea de pompe „Aversa" 
din Capitală, aveau de-acum acope
rire faptică. Un rol de seamă in reu
șita adunării reprezentanților oame
nilor munții l-a avut pregătirea ei 
temeinică, crearea din timp a con
dițiilor indispensabile spre a se 
solda cu idei și inițiative va
loroase. Așa cum ne-a relatat tova
rășul Gheorghe Codin, președintele 
comitetului sindicatului din uzină — 
căruia i s-a încredințat de către bi
roul comitetului de partid in mod 
special această răspundere — prepa
rativele au început cu o lună și ju
mătate înainte de adunare. S-au for
mat colective de studiu conduse de 
comuniști cu o recunoscută compe
tență profesională și un verificat 
simț al responsabilității politice ; 
unul dintre aceste colective, condus 
de inginerul Nicolae Popescu, șeful 
atelierului de proiectare pentru teh
nologii Ia rece și, in același timp, 
responsabilul comisiei inginerilor și 
tehnicienilor din uzină, a analizat 
modul cum se introduc tehnologiile 
noi menite să grăbească Înnoirea 
Creducției și sporirea productivității ;

1 același timp alt colectiv, de care 
răspundea lăcătușul Aurel Matei, vi
cepreședinte al comitetului sindicatu
lui, a analizat aspecte legate de apro
vizionarea ritmică a locurilor de mun
că cu materii prime și materiale. 
Demn de relevat este faptul că in
formările pregătite au stat la baza 
dării de seamă prezentate de con
siliu] oamenilor muncit

La fel de semnificativă 
rut inițiativa comitetului 
de a sugera consiliului
muncii să difuzeze cite un exemplar

ai dării de seamă șl proiectului pla
nului de măsuri, cu citeva zile îna
inte de adunare, in fiecare secție și 
atelier — și aceasta pentru a lua 
cunoștință de aceste documente nu 
numai reprezentanții aleși, ce urmau 
să ia parte la dezbateri, ci toți oa
menii muncii din întreprindere. Prin 
acest complex de pîrghii, comitetul 
de partid a izbutit să confere adu
nării generale a reprezentanților oa
menilor muncii caracterul unui 
autentic forum al democrației mun
citorești.

Nu vom insista asupra adunării

derea noastră — s-a adoptat un plan 
de măsuri din care spicuim..." (ur
mau citeva dintre măsurile cele mai 
însemnate, a căror traducere in viață 
privește întregul colectiv al uzinei). 
Totodată, cum am fost informați, 
la locurile de muncă, comuniști cu 
autoritate recunoscută ca maistrul 
Constantin Ilinca, de la electro- 
pompe, strungarul Petre Bunea, de 
la prelucrări mecanice, Tudor Simoiu, 
șef de brigadă la turnătorie și mulți 
alții au organizat — din inițiativa și 
sub conducerea comitetelor de partid 
pe secții — convorbiri in pauze și la

ni s-a pă- 
de partid 
oamenilor

propriu-zise : vom menționa doar că 
buna ei pregătire a dat roadele 
scontate, participanții la discuții ex- 
primind concret, la obiect, uneori 
critic și autocritic, concis, fără 
întortocherl și „floricele" retorice, 
puncte de vedere chibzuite, judi
cioase și argumentate. Nu e deci de 
mirare că proiectul planului de mă
suri a fost completat cu sugestii bo
gate și eficiente prin conținutul lor.

— Esențial nu e numai să vorbești 
bine in ședințe, ci, Îndeosebi, să gă
sești modalitățile practice de a reali
za neintlrziat in viață cele hotărite
— ne spunea tovarășul Gheorghe 
Bălan, membru al comitetului de 
partid. în această privință, rolul or
ganizațiilor de partid, al comuniștilor 
e hotăritor : ei sint chemați să pro
pulseze și să fie exemplu in mun
ca de transpunere in piactică a 
acțiunilor și măsurilor hotărite.

Tocmai in clipa aceea stația de 
radioamplificare a uzinei — parcă 
spre a ilustra cele spuse de interlo
cutor — transmitea o „masă rotun
dă" : șefi de secție și ateliere, 
maiștri, muncitori fruntași relatau 
despre felul cum au trecut la apli
carea unor măsuri importante de
cise de adunare. Pe aleea principală, 
un panou-afiș, cu următorul con
ținut : „în cadrul adunării generale 
a reprezentanților oamenilor muncii
— cel mai Înalt forum al autocon
ducerii muncitorești din lntreprln-

sfîrșitul schimburilor de lucru pri
vind sarcinile ce se desprind pentru 
locul respectiv de muncă din planul 
general de măsuri pe uzină.

Desigur, principalul il constituie 
activitatea practică pentru ducerea 
la îndeplinire a sarcinilor stabilite de 
adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii. Și in această pri
vință, munca organizatorică și poli- 
tico-educativă a organizațiilor de 
partid se dovedește a fi decisivă. 
Iată un exemplu din multe altele, 
în planul de măsuri s-a dat ca sar
cină de primă însemnătate secției 
turnătorie să accelereze punerea in 
funcțiune a noii linii de formare au
tomatizată, menită a asigura piese de 
cea mai bună calitate pentru noile

tipodimensluni de pompe ce vor in
tra in fabricație. Imediat după adu
nare, comitetul de partid din această 
secție a încredințat unui colectiv de 
comuniști alcătuit din inginerii Ni
colae Dumitrașcu și Constantin Nea- 
gu și subinginerul Marin Bărăscu 
sarcina de a urmări zi de zi reali
zarea acestui obiectiv, raportind in 
fiecare săptămînă despre stadiul lu
crării spre a se putea interveni ope
rativ atunci cind e nevoie.

Sigur, nu toate lucrurile merg „ca 
pe roate" în această direcție. Bună
oară, în ce privește popularizarea, 
mai ales pe linia propagandei vi
zuale, trebuie să spunem ca. In unele 
secții și ateliere, se așteaptă încă 
„indicații", „precizări", „impulsio
nări", în loc să se acționeze prompt 
și cu inițiativă spre a se alcătui pa
nouri și lozinci adecvate situației și 
sarcinilor, numere speciale ale' gaze
telor de perete consacrate explicării 
măsurilor ce se referă la colectivul 
respectiv. Dar, important este insă 
faptul că, Ia întreprinderea de pompe 
„Aversa", organizația de partid, toți 
comuniștii se simt profund angajați, 
prin hotărirea cu care s-au situat in 
fruntea acțiunii de traducere in viață 
a hotăririlor adoptate de adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii, să confere unor noțiuni 
aparent abstracte, cum sint autocon- 
ducerea, autogestiunea, democrația 
muncitorească, un conținut profund 
și bogat, viu și dinamic.

Victor BtRLADEANU

CONSTANȚA

Puternic îndemn la activitate
tot mai eficientă

(Urmare din pag. I)
tivelor cincinalului, a programului 
privind măsurile suplimentare de dez
voltare economico-socială a Româ
niei pină in 1980, a programului de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai al poporului, face necesară o 
preocupare perseverentă pentru valo
rificarea cu maximă eficiență a po
tențialului tehnic, material și uman 
de care dispun unitățile economice, 
pentru buna gospodărire a părții din 
avuția națională încredințată fiecărui 
colectiv spre administrare. Iată de ce, 
organizațiile de partid din Întreprin
deri au datoria să facă un con
trol sistematic asupra stadiului apli
cării măsurilor adoptate de recente
le adunări generale ale oamenilor 
muncii pentru creșterea producției și 
sporirea mai accentuată a eficienței 
economice, să stimuleze și să extindă 
inițiativele valoroase apărute in În
trecere, să dezvolte spiritul gospodă
resc și responsabilitatea tuturor mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
pentru fructificarea operativă a re
zervelor și posibilităților interne.

Eforturi susținute trebuie depuse 
pe șantierele noilor obiective econo
mice și pe cele de construcții de lo
cuințe pentru ÎNFĂPTUIREA INTE
GRALA A PLANULUI DE INVES
TIȚII PE ACEST AN, punerea in 
funcțiune la termen și chiar mai de
vreme a tuturor capacităților și obiec
tivelor productive și social-cuitu- 
rale. Tinlnd seama de însemnătatea 
deosebită pe care o are realizarea la 
timp și chiar devansarea termenelor 
de punere in funcțiune a noilor obiec
tive productive, organizațiile de

partid, consiliile oamenilor muncii 
din unitățile de construcții-montaj 
sînt chemate să asigure concentrarea 
stăruitoare a tuturor forțelor umane, 
tehnice și materiale spre accelera
rea ritmului lucrărilor pe șantiere, 
pentru grăbirea montării utilajelor 
tehnologice. O maximă atenție se cu- , 
vine acordată recuperării grabnice a 
restantelor înregistrate la construcția 
unor capacități productive și obiec
tive social-culturale. Toamna se 
apropie și, de aceea, este necesar 
mai mult ca oricind să se acțio
neze cu toată fermitatea pentru a- 
plicarea neîntirziată in practică a 
programelor concrete de măsuri sta
bilite pentru fiecare obiectiv de in
vestiții în parte.

Sînt, bineînțeles, numai citeva din
tre obiectivele concrete ale activității 
productive care trebuie să polarize
ze, în continuare, preocupările orga
nizațiilor de partid, ale colectivelor 
de oameni al muncii în marea în
trecere socialistă. Esențial în prezent 
este ca în toate unitățile economice, 
sub conducerea nemijlocită a orga
nizațiilor de partid, colectivele aces
tora să acționeze cu răspundere co
munistă, cu elan revoluționar pentru 
dezvoltarea și consolidarea succeselor 
obținute în cinstea zilei de 23 August, 
asigurînd realizarea exemplară a sar
cinilor cantitative și calitative ale 
planului din acest an hotăritor al cin
cinalului — în interesul dezvoltării 
tot mai accelerate a economiei națio
nale, sporirii mai rapide a avuției 
naționale și ridicării continue, pe 
această bază, a bunăstării Întregului 
popor.

„Seri de teatru antic
în climatul de emulație spiritua

lă al Festivalului „Cîntarea Româ
niei", după seria de spectacole și 
dezbateri consacrate teatrului poli
tic, Constanța găzduiește o nouă 
manifestare de anvergură națională 
cu deosebită valoare culturală și e- 
ducativă : „Seri de teatru antic", 
organizate de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Comitetul de 
cultură și artă al județului Con
stanța, Asociația oamenilor de artă 
— A.T.M. și Teatrul dramatic din 
Constanța.

Fascinantul cadru natural al Do- 
brogei, prețioasele și puternic evo
catoarele vestigii ale istoriei de la 
Histria, Callatis, Tropaeum Traiani, 
muzeele de la Adamclisi și Con
stanța, Mozaicul tomitan vor oferi 
un inedit și stimulator cadru de joc 
celor trei premiere absolute ale 
teatrelor gazdă, Teatrului Național 
din București, Teatrului Giulești, 
Teatrului „Ion Creangă", Institutu
lui de artă teatrală și cinematogra
fică și corului Madrigal.

Aseară, la cetatea Histriel : „Le
gendele Atrizilor", scenariul alcă
tuit de Silviu Purcărete, regizorul 
spectacolului, care 
plările „Orestiei", 
dramatizat Eschil, 
pide. Spectacolul 
echilibru intre lauda măsurii și res
pectării legilor umane și elogiul 
necesarei sfidări a limitelor, a ne
cesarei exercitări a libertății omu
lui. Acest echilibru fragil, specific 
dramei antice, este consolidat în 
spectacolul constănțean prin intro
ducerea în acțiune a unor momente 
de rit și folclor autohton a căror 
vechime merge poate pînă la sub
stratul tracic, o soluție menită să 
evoce tocmai multiplele confluențe 
spirituale de pe meleagurile dobro
gene.

Spectacolul este rodul unei fruc
tuoase conlucrări dintre regizor

deapănă întim- 
așa cum le-au 
Sofocle și Euri- 
ține un fericit

vremea
' Timpul probabil pentru zilele de 27, 
ZS și 29 august. In țară : Vremea va 
fi ușor instabilă mal ales in regiunile 
din nordul țării șt zonele de deal și 
munte unde cerul va prezenta tnno-

cinema
• Roșcovanul : CENTRAL — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Colonel In rezervă : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Avaria i SCALA — 9; 11.15;
13.30; 16; 18.15; 20,30, CAPITOL — 
0,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,15, Ia 
grădină — 19,45, GLORIA — *
11,15; 13.30; 15,43; 18;
• Cele 12 munci ale 
AURORA — 9; 11,15;
18; 20.15.
• Soțul meu : SALA

19,45,
20.15.
lui Asterix : 
13.30; 15,45;

PALATULUI 
— 17,15, PATRIA — 9; 11,45: 14.30; 
17,15; 20, BUCUREȘTI — 8,30;

11,15: 14; 16,45; 19,45, FAVORIT — 
9,15; 12,15: 16,15; 19,15.
• Umbra păsării In zbor i BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Invincibilul Luke — 9.15: 11;
12,45; 14,30, Unde apa e limpede și 
iarba verde — 16; 18; 20 ; DOINA.
• Melodii, melodii : ARTA — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,15, BUCEGI — 9: 11,15: 
13,30; 15.45; 18; 20,15, la grădină — 
19,45, MIORIȚA — 9; 11; 13,15! 
15,30; 17,45; 20.
• Corsarul din Insulă : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15: 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Căluțul cocoșat : FLAMURA 
- 9.

• Rătăcire : DACIA — 9: 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20.
• Taina micilor revoluționari : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20.
• O tată aproape cuminte : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30-: 16: 18,15:
20,30.
• Misiune pe Iantzl : VICTORIA 
— 9,30; 12; 15; 17.30: 20.
• Sonata pe malul lacului : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Jucăria I VIITORUL — 15.30;
17,45; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15.
• înarmat șl foarte periculos :
LUCEAFĂRUL — 9,30; 11,45; 16;
18,15; 20.15.

România la Lisabona, Marin 
iar din partea portugheză 
Manuel Martins Guerreiro, 
de infanterie Alves Marques 
și locotenentul ”Neves Ro-

care a avut 
fost evocate 
între Româ

Delegația Ministerului Agriculturii 
șl Silviculturii din Republica Popu
lară Chineză, condusă de Luo Yu- 
ciuan, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, șeful Depar
tamentului silviculturii, care, la in
vitația Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții, 
a făcut o vizită de documentare în 
țara noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Alexan
dru Iliescu, adjunct al ministrului e- 
conomiei forestiere și materialelor de 
construcții, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți LI Tin-ciuan, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, membri ai amba
sadei.

★
A părăsit Capitala delegația agri

colă din Republica Populară Chine-

Cronica
Cu ocazia vizitei oficiale In țara 

noastră a vicepreședintelui Republi
cii Liberia, Bennie D. Warner, am
basadorul acestei țări Ia București, 
Joseph Graham, a oferit, vineri seara, 
o recepție.

Au participat tovarășii Emil Bobu. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Niță, ministru secretar de 
stat Ia Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

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

★
Cu prilejul celei de-a XlI-a aniver

sări a declanșării luptei armate de 
eliberare națională a poporului nami- 
bian — „Ziua Namibiei" — vineri a 
avut loc în Capitală o manifestare 
organizată de Liga română de prie-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă adresez profunde mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis 
cu ocazia 
Partidului

Ar fi 
să putem 
Comunist 
secretar general.

Folosesc ocazia pentru a felicita, prin intermediul dumneavoastră, 
eroicul popor român la a XXXIV-a aniversare a insurecției naționale 
armate antifasciste și antilmperialiste, care a deschis drumul marilor 
realizări ale României de azi.

numirii mele ca președinte al Comitetului Executiv Național al 
Revoluționar Instituțional.
fără îndoială satisfăcător pentru mine ca, in etapa următoare, 
strînge legăturile de prietenie între partidul nostru și Partidul 
Român pe care dumneavoastră cu demnitate 11 conduceți ca

Partidului

CARLOS SANSORES PEREZ
Președintele 

Revoluționar Instituțional din Mexic

"faptulI I
ză, condusă de Van Lei, vicepreședin
te al Comitetului Revoluționar al 
Municipiului Pekin,. Li lu-jiu, ad
junct al ministrului agriculturii și 
silviculturii, și Cen Kuo-tun, preșe
dintele Uniunii Naționale a Coopera
tivelor de Aprovizionare și Desface
re, care, la invitația Ministerului A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
a făcut o vizită de documentare în 
România.

Le plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului agricul
turii șt industriei alimentare, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, membri ai amba
sadei.

I
I
i
I
I
I
I

(Agerpres)

• I • zilei
I
1

DIVERS
De mii de ori
lungimea 
Ecuatorului

I
I
I
I
I

I

tenie cu popoarele din Asia și Africa 
și Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii Ligii de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai unor orga
nizații de masă și obștești, oameni 
de cultură și artă, un numeros public. 
Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice ale unor țări africane acre
ditați la București, reprezentanți ai 
unor organisme O.N.U. în țara noas
tră, precum și ai unor mișcări de eli
berare din Africa.

★
Cu ocazia celui de-al XX-lea Tirg 

internațional de mașini de la Brno, 
care va avea loc între 13 și 21 sep
tembrie, la Agenția economică de pe 
lîngă Ambasada R. S. Cehoslovace, 
din București, a avut loc, vineri, o 
conferință de presă.

I
I
I
I

I
i

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
I

I

I

I
I
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Scenâ din spectacolul „Legende
le Atrizilor", prezentat la Cetatea 
Histria de Teatrul dramatic din 

Constanța

și scenografa Eugenia Tărășescu- 
Jianu, autorul reconstituirilor mu- 
zical-folclorice, Iosif Herțea și 
echipa de interpreți : Ileana 
Ploscaru (Clitemnestra), Diana Che- 
regi (Electra), Vasile Cojocaru (O- 
reste), Ana Mirena, Elena și Titus 
Gurgulescu, Virgil Andrlescu, Emil 
Bîrlădeanu, Lucian Iancu, Longin 
Mărtoiu, Eugen Mazilu și alții.

Natalia STANCU

rări mai pronunțate șl vor cădea ploi 
locale de scurtă durată. Însoțite de 
descărcări electrice. In rest averse lo
cale. Vint slab pînă la moderat. In 
București : Vremea ușor Instabilă cu 
cerul temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vlnt slab pină la mo
derat. Temperatura va Înregistra o 
ușoară scădere.

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — Comentind rezultatele cam
pionatelor mondiale de lupte greco- 
romane încheiate recent la Ciudad de 
Mexico, agențiile de presă subliniază 
succesul sportivilor români, care au 
reușit să cucerească trei titluri de 
campioni ai lumii (Constantin Ale
xandru, Ion Draica și Ștefan Rusu), 
precum și alte trei medalii : una de 
argint și două de bronz.

Astfel, agenția France Presse men
ționează in reportajul trimisului său 
special faptul că cele trei medalii de 
aur ciștigate de luptătorii români in 
capitala mexicană reprezintă cea mai 
bună performanță din toate partici
pările lor de pină acum la campiona
tele mondiale, ceea ce arată progre
sul continuu al acestui sport în 
România.

Publicînd lista primilor trei clasați 
Ia fiecare categorie, agenția D.P.A. — 
Hamburg subliniază excelenta pregă
tire manifestată de luptătorii sovie
tici și români, care au cucerit nouă 
din cele 10 titluri 
joc.

Ziarele apărute 
Ciudad de Mexico 
comportare a

lexandru clștigă prima medalie de 
aur a campionatelor", un reportaj 
consacrat campionului mondial Ia 
categoria 48 kg. Sint evidenția
te calitățile tehnice și ambiția 
sportivului român, care a reușit să 
cucerească în Mexic primul său 
titlu mondial și în același timp 
prima medalie 
natelor.

Ziarul „El Sol 
in paginile sale 
nilor mondiali români, iar 
„Excelsior" scrie: „Prin frumoasa lor 
evoluție, luptătorii români au con
stituit o adevărată senzație a cam
pionatelor. Cele șase medalii ob
ținute de ei confirmă tradiția și 
locul fruntaș pe care de mai mulți 
ani il dețin in ierarhia mondială a 
acestui sport".

de aur a campio-

de Mexico*1 publică 
fotografiile campio- 

ziarul

I

I
I
I

mondiale puse in

in aceste zile la 
_____ __ ______  elogiază frumoasa 

‘ir; a luptătorilor români 
care, cu cele șase medalii obținute 
s-au numărat printre protagoniștii 
campionatelor mondiale.

Astfel, ziarul „El Dia", unul dintre 
marile cotidiane mexicane, publică 
Intr-una din edițiile sale speciale, 
sub titlul „Românul Constantin A-

Campionatele 
mondiale de lupte libere

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). La Ciudad de Mexico au con
tinuat campionatele mondiale de 
lupte libere. La categoria 100 kg 
luptătorul român Vasile Pușcașu l-a 
învins prin tuș in 6T5” pe bulgarul 
Stankov. Apoi, Pușcașu a clștigat în 
fața lui Bayanmur (R.P. Mongolă). 
Ion Arapu (52 kg) a obținut victoria 
prin tuș în fața lui Ortiz (Guatema
la), iar Lajos Șandor (România) a 
dispus la puncte de Râmi Myorn 
(Israel).

I
!
I
I
I
I

• Brigada specială : GRIVITA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină - 19.45, GRA
DINA TITAN
• Veronica : FLACARA —
• Evadatul : 
HOTEL — 20.

GRADINA PARC

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) ; Comedie de modă 
veche — 19,30.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Mâgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30 ; (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic (la Sala Majestic) : 
Efectul razelor gamma asupra a- 
nemonelor — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Audiență la 
consul — 20.
• Teatrul Giulești (la Parcul Ti
neretului) : Spectacol de sunet și 
lumină „Sara pe deal" — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu- 
niș — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 18,30.

tv
PROG RAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-toileton : Familia Pa- 

lliser — reluarea ultimului 
episod

13.00 Concert distractiv
13.30 ----- -------------------------
14,05 
15,00
15.30
16.00
16.20
16.40
17.40
18,10 August 1978 

nimeritelor politice interne șl 
Internaționale

Flacăra vie a științei 
Documentar artistic 
Intîlnirl muzicale 
Telerama-sport
Micul ecran pentru cel mici 
Istorie și prezent
Clubul tineretului
Agenda culturală 

cronica

18,35 Antologia filmului pentru 
copii și tineret
Telejurnal 
Teleencidopedia
Un nou și prestigios lăcaș de 
cultură : Muzeul colecțiilor 
de artă
Film serial : Om bogat, om 
sărac — episodul 11
Intilnlre cu satira șl umorul 
Telejurnal • Sport 
Melodii românești de ieri 
de azi

19.30
19.50
20.30

20 50

șl

PROGRAMUL 2

eve-

19.50
30.15
20.45
21,05
21.45 Caseta cu imagini

Desene animate
Școala și viata 
Tinerii și muzica lor 
Moștenire pentru viitor

I
I
I
I
I

Printre cifrele de referință care 
atestă hărnicia celor de la în
treprinderea „Textila" din orașul 
Vaslui, se află și una al cărui 
ințeles scapă celui neavizat. Ci
fra respectivă : 22 000. Asta vrea 
să insemne că de la intrarea in 
funcțiune a tinerei unități vas- 
luiene, filatoarele au „tors" pină 
acum fire cu care se poate în
conjura Pămintul pe la Ecuator 
de 22 000 de ori! O asemenea 
„zestre" a fost realizată de Maria 
Avram, Elena Bujor, Maria Co- 
rogeanu, Angela Lupu, Eugenia 
Ciobanu și multe, foarte multe 
alte fruntașe intre fruntași. Re
ține atenția și virsta medie a ce
lor de la „Textila" : 23 de ani. 
La mai mulți, cu tot mai multe 
bucurii!

1150
de grame
Nu este pentru prima dată 

cind am transmis din Brăila 
știri despre recordurile... legu
micole ale unor oameni care au 
cu totul altă profesie. De astă 
dată, „campionul" verii 1978, da- 
că-l putem numi astfel, se anun
ță a fi șeful de depozit Tudorel 
Jelescu. Spunem „se anunță", 
pentru că s-ar putea să existe 
și alți concurenți care aspiră la 
primul loc, dar pe care noi nu 
i-am aflat incă. Performanța 
lui; o roșie in greutate (cintări- 
tă ca la farmacie) de 1 150 
grame ! De altfel, toate cele 32 
de cuiburi plantate cu tomate 
in grădina sa de pe strada Mă
rului hr. 26 — grădină de care 
se ocupă in orele libere — 
au produs in această vară toma
te a căror greutate medie a fost 
de un kilogram.

Bere
de Amara

Lume multă și la cocheta sta
țiune balneoclimaterică Amara, 
din inima Bărăganului ialomi- 
țean. Lume multă, căldură mare, 
bere rece. La bufetul „Plaja 
1 Mai", ospătărița Valentina 
Lupu abia de mai prididea să 
facă față solicitărilor. Ceea ce 
nu-i dădea insă dreptul să vin- 
dă berea cu suprapreț. Cite 50 
de bani in plus pentru fiecare 
sticlă. Pină in momentul cind a 
fost surprinsă in flagrant de un 
control. Vinduse in ziua aceea 
peste 400 de sticle, de pe urma 
cărora iși insușise mai bine de 
200 de lei, fără să miște un de
get. Să admitem că in fiecare 
zi nu „ciupea" decit 200 de lei. 
tnmulțiți-i cu zilele unei săptă- 
minl, ale unei luni, ale anului... 
Cind a văzut că începe să i se 
„prețuiască" și ei fapta, a apu
cat-o amețeala. Avea și de ce

Mecanicul...
pompier

tn timp ce efectua o manevră 
cu un convoi de vagoane, meca
nicul de locomotivă de la De
poul C.F.R. Satu Mare, Petru 
Duca, a observat un început de 
incendiu pe un cimp de care 
tocmai se apropia. A oprit ime
diat garnitura, a luat stlngăto- 
rul de incendiu din dotarea lo
comotivei, a alergat intr-un su
flet la locul incendiului, locali- 
zindu-l. Paguba a fost evitată. A 
doua zi, conducerea depoului 
l-a felicitat călduros pentru in- 
deminarea de... pompier cu care 
a acționat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil'

i
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂ TORI NA ȚIONALEA ROMÂNIEI
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste 

România, rog pe Excelența Voastră să binevoiască a accepta urările 
mele cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și 
prosperitatea poporului român.

Sint sigur, domnule președinte, că relațiile intre cele două țări 
ale noastre vor continua să se dezvolte intr-un spirit de cooperare 
fructuoasă și de prietenie, In folosul popoarelor noastre.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXXIV-a aniversări a eliberării frumoasei 

dumneavoastră patrii, tmi este deosebit de plăcut să vă reînnoiesc 
sentimentele de sinceră prietenie pe care poporul congolez, partidul 
și guvernul său și eu Însumi le nutrim față de dumneavoastră și 
față de poporul român.

Folosesc această fericită ocazie pentru a vă felicita pentru stră
lucitoarele victorii pe care poporul român, sub clarvăzătoarea dum
neavoastră conducere, le obține neîncetat in construcția unei eco
nomii naționale independente și socialiste.

Doresc din toată inima ca legăturile de strlnsă cooperare care 
unesc cele două țări ale noastre să se Întărească tot mai mult, spre 
bunăstarea popoarelor noastre și pentru triumful socialismului.

Cu deosebită și frățească considerație,
General JOACHIM YHOMBY-OPANGO

Președintele Comitetului Militar 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo, 
Șef al statului,

Președintele Consiliului de Miniștri

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență și dragă prietene,
Cu ocazia sărbătoririi, la 23 August 1978, a Zilei naționale a fru

moasei și marii dumneavoastră țări, Republica Socialistă Româ
nia. iml este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului 
beninez, al Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare 
din Benin, al guvernului militar revoluționar și in numele meu 
personal, felicitările cele mai călduroase.

Mă folosesc de această fericită ocazie pentru a vă reafirma că 
poporul beninez și partidul său de avangardă, Partidul Revoluției 
Populare din Benin, dau o înaltă apreciere legăturilor de cooperare, 
sinceră și rodnică care se dezvoltă atit de bine intre țările noastre.

Rămin convins că această cooperare, care a prins rădăcini puter
nice intre cele două popoare, cele două partide și cele două gu
verne ale noastre, se va Întări tot mai mult în folosul bunăstării și 
al fericirii popoarelor noastre, pentru triumful idealurilor noastre 
comune de pace, dreptate socială și independență națională.

Relnnolndu-mi felicitările mele sincere, vă rog să primiți, 
tovarășe președinte și dragă prietene, cele mai bune urări pe care 
le fac pentru sănătatea dumneavoastră, pentru succesul guvernului, 
pentru fericirea și prosperitatea poporului prieten al României.

Cu Înaltă și militantă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare 

a Beninului,
Președintele Republicii Populare Benin, 
Șeful Guvernului Militar Revoluționar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră, tml 

este plăcut să vă adresez. în numele poporului și Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau, precum și al meu personal, felicitările 
cele mai călduroase și urările cele mai sincere de sănătate Și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
dumneavoastră prieten, a cărui bucurie o împărtășim.

Sintem siguri că relațiile de prietenie și solidaritate care au 
existat Întotdeauna între popoarele noastre vor lua un nou avlnt 
in interesul popoarelor noastre prietene.

Cu foarte înaltă și prietenească considerație,

LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei eliberării țării dumneavoastră Îmi oferă feri

cita ocazie de a adresa Excelenței Voastre călduroasele mele fe
licitări.

în numele poporului șl guvernului Ivorian, precum și In numele 
meu personal, adresez urări fierbinți pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea crescîndă a României. *

Fie ca legăturile de prietenie și de cooperare existente Intre cele 
două țări ale noastre să se dezvolte tot mai mult, spre binele deplin 
al popoarelor noastre.

Cu inaltă și cordială considerațiune,
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea Zilei eliberării țării dumneavoastră Îmi oferă 

fericitul prilej de a adresa Excelenței Voastre, precum și poporului 
prieten al României cele mai vii felicitări din partea poporului 
malian, a Comitetului Militar de Eliberare Națională, a Guvernului 
Republicii Mali și a mea personal.

Cu speranța fermă că legăturile de prietenie șl de cooperare 
care unesc țările noastre se vor consolida tot mai mult, spre 
fericirea celor două popoare ale noastre, adresez urări sincere 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
curajosului popor român.

Cu cea mai inaltă considerațiune,

Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Comitetului Militar de Eliberare Națională, 

Președintele Guvernului, 
Șeful statului Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale, guvernul șl po

porul Republicii Surinam vă adresează sincere felicitări și cele mai 
bune urări pentru viitorul Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al președintelui său.

Dr. JOHAN H. E. FERRIER
Președintele Republicii Surinam

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc 

să transmit, din partea mea și a poporului statului Bahrein, felicitări 
șl urări cordiale.

Folosesc acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă 
sănătate și fericire, iar poporului României prosperitate și progres 
continuu.

Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României Iml este plăcut să adresez 

Excelenței Voastre, [n numele poporului libanez și al meu personal, 
viile mele felicitări, împreună cu sincere urări de fericire perso
nală și de prosperitate pentru poporul român.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu o plăcere mereu reînnoită mă folosesc de fericita ocazie a 
aniversării sărbătorii naționale a țării dumneavoastră pentru a vă 
adresa felicitările cele mai vii și mai călduroase ale poporului Gui
neei, ale partidului și statului, ca și ale mele personal.

Insurecția națională victorioasă de la 23 August 1944 împotriva 
fascismului reprezintă un exemplu viu ai dirzeniei unui popor 
hotărît să-și făurească propriul său destin. Noi dăm o inaltă apre
ciere numeroaselor succese repuitate de la eliberare de poporul 
român prieten sub conducerea partidului său comunist pe care 
Excelența Voastră il conduce cu clarviziune In interesul socialismu
lui și al păcii.

Vă rog să acceptați, Excelență șl dragă prietene, asigurarea sen
timentelor noastre de foarte inaltă considerațiune.

AHMED SEKOU TOUR!
Secretar general 

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi zilei eliberării țării dumneavoastră, am 

plăcerea de a vă transmite cordiale felicitări din partea poporului 
și guvernului revoluționar al forțelor armate ale Peru, precum și 
din partea mea personal, exprimind urări pentru fericirea personală 
a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea nobilului popor român.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări 

cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România.
RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a frumoasei dumneavoastră țări Îmi 
oferă prilejul de a adresa Excelenței Voastre, in numele poporului 
gabonez, al guvernului meu și al Partidului Democrat Gabonez, 
precum și in numele meu personal, cele mai vii felicitări.

Sint convins că relațiile de prietenie și cooperare existente Intre 
cele două țări ale noastre se vor dezvolta tot mal mult, spre 
bunăstarea popoarelor noastre.

Adresez Excelenței Voastre urări de fericire, iar poporului român 
urări de prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
EL HADJ OMAR BONGO

Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România 
în numele poporului șl Guvernului Botswanei și al meu personal, 

doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa felicitări dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, poporului și Guvernului României 
cu ocazia Zilei naționale.

Fie ca marea țară a dumneavoastră și poporul ei harnic să con
tinue să se bucure de pace și stabilitate.

Vă rog să primiți, Excelența Voastră, urările mele personale ca 
și ale guvernului și poporului Botswanei.

SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale )
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte, mare șl drag prieten,
Cu ocazia sărbătoririi eliberării Republicii Socialiste România, am 

{ilăcula datorie de a adresa Excelenței Voastre, in numele poporu- 
ui centrafrican, al partidului său național — „Mișcarea pentru 

Evoluția Socială a Africii Negre" — și in numele meu personal, 
sincere și călduroase felicitări.

Permitețl-mi, domnule președinte, mare și drag prieten, să folo
sesc această fericită ocazie pentru a declara, incă o dată, că poporul 
centrafrican și eu însumi dăm o Inaltă apreciere eforturilor pe care 
dumneavoastră le depuneți fără încetare in favoarea păcii univer
sale și a destinderii internaționale.

Dorim să vă asigurăm, domnule președinte, că Imperiul Cen
trafrican va face totul pentru a dezvolta și mai mult excelentele 
relații de prietenie și cooperare activă care există intre țările 
noastre.

In această împrejurare istorică, adresez Excelenței Voastre 
urările mereu reînnoite de sănătate, viață lungă și prosperitate, îm
preună cu urarea de succes deplin pentru cel mai bun viitor al Re
publicii Socialiste România.

Acceptați, domnule președinte, dragă șl mare prieten, asigură
rile profundei noastre stime.

Maiestatea Sa BOKASSA I 
împăratul Africii Centrale

Fxcplcnfp! Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Zilei naționale a 

României, în numele Consiliului Național Palestinian și al meu 
personal, Îmi este plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări și 
cele mai calde urări.

Acest eveniment, care constituie o afirmare a eroismului poporului 
român, sub distinsa dumneavoastră conducere, a hotăririi de a duce 
mai departe lupta împotriva colonialismului, pentru independența 
și edificarea României socialiste, ne dă o nețărmurită încredere și 
speranță in viitor.

Dumneavoastră personal, poporului României socialiste și 
partidului său conducător, vă adresăm cele mai sincere mulțumiri 
și inalta noastră considerație pentru poziția principială, de sprijinire 
a luptei poporului palestinian, sub conducerea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, pe calea redobindiril dreptului la auto
determinare, la reintoarcere in patria sa și constituirea propriului 
stat independent.

Sintem convinși că, șl pe viitor, conlucrarea noastră se va 
aprofunda și se va consolida necontenit.

KHALED AL-FAHHOUM
Președintele

Consiliului Național Palestinian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Socialiste România Îmi 

oferă plăcutul prilej de a transmite Excelenței Voastre cele mai sin
cere felicitări, urări de sănătate continuă, iar poporului dumnea
voastră progres și prosperitate in viitor.

HAMAD BIN KHALIFA AL-THANI
Prinț moștenitor

și ministru al apărării statului Qatar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 34-a aniversări a insurecției na

ționale armate, folosesc ocazia pentru ca, In numele poporului ango
lez, al M.P.L.A. — Partidul Muncii, al guvernului și al meu perso
nal, să vă transmit dumneavoastră, precum și poporului, partidului 
comunist și guvernului român un salut militant

Această zi, care reamintește importanta dată istorică a eliberării 
poporului român, constituie si un stimulent puternic pentru po
poarele care luptă încă împotriva imperialismului și fascismului.

Doresc să exprim cu acest prilej dorința sinceră de a consolida 
legăturile dintre noi, printr-o cooperare mai strinsă între cele două 
partide și guverne ale noastre.

Lupta continuă, victoria este sigură I
Dr. ANTONIO AGOSTINHO NETO

Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu marea ocazie a sărbătoririi Zilei dumneavoastră naționale, 
transmit, din toată inima, Excelenței Voastre, precum și poporului 
și guvernului român prieten felicitări însoțite de cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de prosperitate 
și progres pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră 

prietene, imi este plăcut să vă transmit cele mai calde felicitări 
și urări de fericire Excelenței Voastre, de noi succese și progres 
continuu poporului român prieten.

Locotenent-colonel ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen 

și Comandantul suprem al Forțelor Armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre, guvernului și 

poporului Republicii Socialiste România urările mele cele mai bune 
și cele ale guvernului și poporului Sri Lanka, cu prilejul Zilei na
ționale a Republicii Socialiste România.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente intre 
țările noastre vor fi consolidate in viitor.

JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE
Președintele Republicii Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Zilei dumneavoastră naționale, ne este foarte 

plăcut să adresăm Excelenței Voastre urări de sănătate și succese, 
de pace și prosperitate țării dumneavoastră.

TUANKU PETRA IBNI AL-MARHUM 
SULTAN IBRAHIM

\ /’j; ' j - Suveran al Malayeziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Zilei eliberării României, adresăm Excelenței 

Voastre, din partea guvernului și poporului din Nepal, felicitările 
noastre cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru progresul și prosperitatea poporului 
României.

BIRENDRA R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, permiteți-ml 

să vă prezint, in numele poporului saotomez, al Mișcării de Elibe
rare din Sao Tomâ și Principe și al meu personal, felicitările noastre 
cele mai călduroase.

Transmitem urări de progres șl prosperitate eroicului popor 
român.

Să se dezvolte tot mai mult relațiile de solidaritate militantă și 
de cooperare care există deja Intre partidele și statele noastre.

Cu inaltă considerație,
MANUEL PINTO DA COSTA

Secretar general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Torni și Principe, 

Președintele Republicii Democratice 
Sao Tomâ și Principe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, ne 

este deosebit de plăcut să adresăm Excelenței Voastre și poporului 
român, In numele guvernului și poporului ruandez, unit în cadrul 
Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, și In numele 
nostru personal, sincerele și călduroasele noastre felicitări.

Folosim această ocazie fericită pentru a aprecia excelentele 
relații de prietenie și cooperare statornicite intre Republica 
Socialistă România și Republica Ruanda.

Dorim ca aceste relații să se întărească șl mai mult pentru a 
ajunge la o cooperare mai activă, spre fericirea și bunăstarea 
popoarelor noastre.

Reînnoim Excelenței Voastre și poporului român cele mai bune 
urări de fericire și prosperitate.

Cu cea mai inaltă considerațiune,

General-maior HABYARIMANA JUVENAL
Președintele Republicii Ruanda, 

Președinte fondator 
al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului meu, al poporului Republicii Djibouti șt al 
meu personal, vă adresez vii felicitări cu prilejul aniversării Zilei 
dumneavoastră naționale.

Primiți, Excelență, urările mele de fericire și sănătate, precum 
și urări de prosperitate și succes pentru poporul român.

HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, imi este deo

sebit de plăcut să vâ transmit dumneavoastră, guvernului și poporu
lui României, din partea guvernului și poporului Guyanei, felicitări 
și cele mai bune urări pentru continua dumneavoastră prosperitate.

Sint convins că legăturile de prietenie și cooperare existente intre 
cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte in următorii 
ani in interesul atingerii scopurilor comune de dreptate socială și 
economică pentru popoarele noastre.

FORBES BURNHAM
Primul ministru

al Republicii Cooperatiste Guyana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului șt poporului indonezian, al meu personal, 
am plăcerea să adresez, din toată inima, Excelenței Voastre 
felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Fie ca relațiile prietenești și cooperarea existente intre țările 
noastre să prospere continuu In următorii ani. Vă rog să primiți 
urările mele cele mai bune de sănătate personală, de continuă 
bunăstare și fericire poporului român.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele, Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adresez 

Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări 
pentru prosperitatea poporului român.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vâ 

rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și 
urările mele pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și 
pentru fericirea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste 
România.

In numele reginei
INGRID

Regina Danemarcei 
Regentă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea marii sărbători naționale a Republicii Socialiste 

România, de care Republica San Marino este legată prin relații 
cordiale de prietenie, ne-a oferit plăcuta ocazie pentru a exprima 
Excelenței Voastre, in numele guvernului și poporului Republicii 
San Marino, cele mai călduroase urări de pace, prosperitate și 
bunăstare pentru națiunea și poporul român.

FRANCESCO VALLI 
ENRICO ANDREOLI

Căpitani regenți
GIORDANO BRUNO

Secretar de stat pentru afacerile externe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eroicei insurecții armate 
populare — care, condusă de Partidul Comunisț Român, a lichidat 
regimul fascist, a scos România din războiul hitlerist și a pus bazele 
transformărilor socialiste ulterioare — Partidul Comunist Mexican 
adresează Comitetului Central al Partidului Comunist Român și, 
prin intermediul său, clasei muncitoare și poporului român, salută
rile noastre frățești, revoluționare.

în procesul care a condus România pe calea socialismului, un rol 
fundamental l-a jucat partidul Comunist Român. Astăzi, oamenii 
muncii din Români#, construiesc o nouă societate, liberă de exploa
tarea omului de către om : societatea socialistă multilateral dezvol- 
tată? ' ”, ’■ 1

România joacă astăzi un rol Important In viața internațională șt 
tși aduce o contribuție deosebită ta cauza păcii, destinderii șl coope
rării internaționale, acționează tn mod activ pentru unitatea miș
cării comuniste și muncitorești internaționale.

Trăiască prietenia și solidaritatea dintre popoarele șl partidele 
noastre !

Frățește,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST MEXICAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste < România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteți-mi ca, in numele întregului colectiv Internațional al 

Secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al meu 
personal, să vă felicit cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste România — cea de-a 34-a aniversare a eliberării țării de 
sub jugul fascist.

în anii puterii populare, oamenii muncii din România au obținut 
succese mari în construirea socialismului, iar in prezent, sub condu
cerea partidului lor comunist, in strinsă colaborare cu țările socia
liste frățești, transpunind in viață hotăririle Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român, construiesc societatea socialistă dez
voltată.

De Ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
urăm poporului român noi succese in construirea societății socialiste 
dezvoltate, iar dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
multă sănătate și succese continue in activitatea dumneavoastră, 
spre binele poporului român, întăririi unității, prieteniei și colabo
rării țărilor socialiste, al păcii și progresului in lumea întreagă.

Cu profundă stimă,
N, FADDEEV

Secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 

România, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre, in numele 
poporului turc și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală, ca și pentru prospe
ritatea poporului român.

Adresez, de asemenea, sincere urări pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și de cooperare Intre cele două țări ale noastre.

SIRRI ATALAY
Președintele

Adunării Naționale a Republicii Turcia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale, de 23 August, transmitem, In 

numele Comitetului Central M.A.P.A.M., urări de succes și propă
șire pe calea construirii socialismului atit Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, cit și guvernului și poporului român.

MEIR TALMI
Secretar general al Partidului M.A.P.A.M. din Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei, de-a 34-a aniversări a declanșării luptei de elibe
rare antifasciste, în numele partidului Congresul pentru Indepen
dența Madagascarului — A.K.F.M./K.D.R.S., vă adresăm călduroase 
felicitări.

Dorim succese dezvoltării României socialiste și vă asigurăm de 
voința noastră pentru a continua cooperarea prietenească între 
partidele, popoarele și guvernele noastre.

Cu salutări frățești,
RICHARD ANDRIAMANJATO

Președinte
GISELE RABESAHALA

Secretar general
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Manifestări peste hotare ZIUA SOLIDARITĂȚII CU LUPTA POPORULUI

consacrate zilei de 23 August
în numeroase țări ale lumit a fost continuată seria de acțiuni și ma

nifestări prin care a fost marcată ziua de 23 August, sărbătoarea națională 
a poporului român.

U.R.S.S. La Riga a avut loc o 
adunare festivă organizată sub auspi
ciile Sovietului capitalei R.S.S. Le
tone și filialei republicane a Asocia
ției de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). Au participat reprezen
tanți ai C.C. al P.C. al Letoniei, al 
organelor locale de partid și de stat, 
precum și un mare număr de oa
meni al muncit. în cinstea evenimen
tului sărbătorit un ansamblu coral a 
prezentat un frumos program de 
cîntece românești și letone.

O adunare consacrată sărbătorit na
ționale a poporului român a avut loc 
și tn orașul Novgorod. în sălile bi
bliotecii regionale, unde a avut loc 
adunarea, a fost deschisă o fotoex- 
poziție documentară și o expoziție de 
cărți românești.

„Decada discului românesc, ma
nifestare care se organizează tn mod 
tradițional In U.R.S.S. cu prilejul 
marii noastre sărbători naționale, s-a 
deschis anul acesta In orașul 
vosibirsk. Au fost prezentate 
mai noi înregistrări ale Casei 
discuri „Electrecord".

în orașul Velikii Ustlug, din 
giunea Vologda, sub auspiciile comi
tetului orășenesc de partid și filia
lei locale a Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.) a fost or
ganizată „Ziua prieteniei". în pro
gram au figurat : inaugurarea unei 
fotoexpoziții documentare ilustrînd 
realizări ale României in anii socia
lismului, o „Seară a tineretului", un 
concurs „Ce știți despre România 
precum și prezentări de filme româ
nești, un concert de muzică româ
nească etc. La casa de cultură din 
oraș a fost organizată fotoexpoziția 
„Românla-azl", iar In cele 13 între
prinderi și instituții locale — mem
bri colectivi ai A.P.S.R. — au avut 
loc convorbiri despre realizările oa
menilor muncii din țara noastră și 
dezvoltarea 
colaborare 
prieteniei" 
încheiat cu 
au luat 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid, și Gheorghe Badrus, amba
sadorul României în Uniunea So
vietică.

No- 
cele 

de

re-

relațiilor de prietenie și 
româno-sovietice. „Ziua 
de la Velikii Ustlug s-a 
o adunare festivă, la care 
cuvîntul V. G. Tenighin,

R.D. GERMANA. La cinemato
graful „International" din Berlin a 
fost prezentată premiera filmului 
românesc „Regăsirea".

R.S. CEHOSLOVACA. „Zilele fil
mului românesc" au fost deschise la 
Praga prin prezentarea filmului „La 
porțile albastre ale orașului". De 
asemenea, la Muzeul literaturii cehe 
„Strahov" din capitala Cehoslovaciei 
a avut loc, tn fața unei numeroase 
asistențe, o seară muzicală și de 
poezie românească.

ANGLIA. In cadrul sulte! de ma
nifestări organizate In Marea Brita- 
nie, la Londra au fost deschise o 
expoziție de carte românească șl o 
expoziție de fotografii. Lâ vernisaj 
au participat membri ai guvernului 
britanic, lideri politici, membri ai 
Parlamentului, funcționari superiori, 
oameni de afaceri, reprezentanți ai 
artei și culturii britanice, membri ai 
coloniei române și ai Asociației de 
prietenie Marea Britanle — România.

IRAN. Ziua națională a poporului 
român a fost marcată In Iran prin 
numeroase articole apărute In pre
să, In emisiuni speciale la radio și 
televiziune. Grupul de presă 
„Etella’at" a editat in limbile farsi 
și engleză un supliment consacrat 
României, in care sînt relevate reali- 

* zările deosebite obținute de poporul 
român tn toate domeniile de activi
tate. Sint reliefate cursul ascendent 
al relațiilor româno-iraniene, rolul 
determinant al întîlnirilor șl con
vorbirilor dintre șefii de stat ai celor 
două țări In dezvoltarea cooperării

(Urmare din pag. I)
țările in care se construiește noua 
orînduire au ajuns din urmă și apoi 
au depășit alte state, aflate in peri
oada interbelică la niveluri relativ 
Înalte de dezvoltare economică. In pre
zent, pornind de la realizările obținu
te în dezvoltarea forțelor de produc
ție, majoritatea țărilor socialiste sînt 
în măsură să-și fixeze ca obiective, 
mai apropiate sau mai îndepărtate, 
ajungerea statelor avansate din punct 
de vedere economic. Este cunoscut, 
de pildă, ca să ne referim doar la 
exemplul țării noastre, că, realizînd 
un venit național pe cap de locuitor 
de 2 400—2 500 de dolari în 1985, o- 
biectiv stabilit de Congresul al 
XI-lea, România va depăși stadiul de 
țară în curs de dezvoltare și va de
veni o țară cu nivel mediu de dez
voltare.

Firește insă, superioritatea socialis
mului nu se materializează de la 
sine ; modul de producție socialist și 
relațiile sociale socialiste oferă teme
iuri obiective pentru o rezolvare, in
comparabil superioară capitalismului, 
a problemelor de viață ale oamenilor. 
Dar această posibilitate nu se traduce 
in viață in mod spontan, automat, ci 
in măsura in care se realizează o po
litică justă, corespunzătoare cerințe
lor legilor obiective ale dezvoltării 
sociale. Este ideea pusă Intr-o pu
ternică lumină în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la adu
narea cu activul central de partid și 
de stat, relevînd că superioritatea so
cialismului, forța sa nu se manifestă 
numai prin declarații, ci in primul 
rînd prin felul cum sînt soluționate 
problemele generate de construcția 
noii orinduiri.

Privind lucrurile tn față, așa cum 
sint și nu cum am dori șă fie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat în 
expunere că nu totul este ideal in 
țările socialiste, că și in aceste țări 
se manifestă încă fenomene negative 
în dezvoltarea economico-socială. în 
acest sens, una din problemele im
portante relevate este aceea a asigu
rării in continuare a unor ritmuri de 
dezvoltare economică inaltă — pro
blemă de importanță esențială pentru 
a ajunge din urmă, intr-un timp cit 
mai scurt, statele capitaliste avansate, 
pentru a se făuri o avuție socială și 
pe locuitor superioară acestora. în 
ultimă instanță se poate spune că 
ritmul de dezvoltare constituie cheia 
însăși a afirmării superiorității so
cialismului asupra capitalismului, 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se relevă că in .unele țări 
socialiste are loc o scădere a ritmului 
dezvoltării, a venitului național, care 
nu poate fi pusă numai pe seama

a dominației in teritoriile coloniale NAMIBIAN

bilaterale, In Interesul popoarelor 
român și iranian. Cotidianele iranie
ne au consacrat evenimentului am
ple comentarii, sub titluri ca : 
„Strategia președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea rapidă 
a economiei românești", 
Ceaușescu, militant activ 
prieteniei și înțelegerii 
poare", „Contribuția ~ 
fringerea Germaniei

INDONEZIA. La 
loc o gală de filme, 
a fost proiectată pcuvum 
nia 77" și s-a făcut o scurtă prezen
tare a semnificației actului istoric de 
la 23 August 1944. Ziarul „The In
donesia Times" a consacrat o pagină 
Zilei naționale a României, inserînd 
un articol festiv — „Sărbătoarea na
țională a poporului român", un arti
col privind „Conceptul președintelui 
Nicolae Ceaușescu referitor la edifi
carea unei noi ordini economice și 
politice internaționale" și alte ma
teriale despre industrializarea șl 
urbanizarea In România.

litică mondială". „La revue du Ll- 
l’Orient Arabe", „Al Watan", 

Arabi" au rezervat 
importantului eveni-

ban", „1 
„Al Kifah al 
spații largi 
ment.

„Nicolae 
al păcii, 

Intre po- 
României la ln- 
fasciste- etc.
Jakarta a avut 

tn cadru] căreia 
pelicula „Româ-

INDIA. Publicația Indiană de stu
dii politice și sociale „By Word" a 
dedicat un număr special sărbătorii 
naționale a poporului român. Seria 
de articole referitoare la România 
este precedată de editorialul intitulat 
„Vară pentru totdeauna In România", 
în care autorul, care ne-a vizitat re
cent țara, împărtășește impresiile 
sale despre realizările deosebite ale 
României In industrie, agricultură și 
în viața social-culturală, subliniind : 
„Toate acestea au fost obținute sub 
conducerea dinamică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care și-a dedicat 
45 de ani din viață unei activități 
neîntrerupte puse în slujba patriei 
și poporului său. Președintele Româ
niei a condus cu clarviziune și 
competență In anii socialismului pro
cesul impetuos de dezvoltare con
stantă a industriei și agriculturii, 
România făurindu-șl o economie na
țională complexă și echilibrată". în 
articolul „Esența relațiilor româno- 
indiene" sînt redate momente ale 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In India, convorbirile 
Morarji Desal, primul 
Indiei.

în articolul „Relațiile 
țările nealiniate" se arată că „Româ
nia, țară care și-a cîștigat indepen
dența prlntr-o luptă fermă împotriva 
dominației străine, a fost totdeauna 
de partea țărilor In curs de dezvol
tare și nealiniate, particlplnd activ 
la mișcarea nealiniată".

avute CU
ministru al

României cu

TUNISIA. Ziarele tunisiene „A! 
Amal", „Assabah" șl „L’Action" 
au publicat articole consacrate per
sonalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, realizărilor obținute de 
poporul român In domeniile econo
mic, politic, social-cultural, poziției 
constructive a României privind so
luționarea politică a situației din 
Orientul Mijlociu.

EGIPT. Radiotelevlziunea egiptea
nă a inclus in programele sale din 
zilele premergătoare lui 23 August 
emisiuni speciale dedicate României.

LIBAN. Radiodifuziunea libaneză a 
consacrat marii noastre sărbători na
ționale o emisiune specială in care a 
prezentat aspecte din realizările ob
ținute de poporul român in construc
ția vieții noi, principiile politicii ex
terne a României. „La revue du Li
ban", prezentind portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subliniază lntr-un 
articol că „președintele României se 
afirmă ca reprezentantul cel mai au
tentic al aspirațiilor poporului român 
pentru progres și pace, ca o persona
litate ilustră a vieții internaționale, 
promotorul principiilor și normelor 
de relații de tip nou între state, pen
tru o nouă ordine economică și po-

faptului că s-a ajuns la un înalt nivel 
de creștere economică și că nu ar 
mai fi necesar un ritm înalt de spo
rire a producției și a venitului na
țional. Desigur, ritmurile Înalte nu vin 
de la sine, ci sînt direct legate de 
amploarea fondurilor alocate pentru 
dezvoltare, de cota-parte a* venitului 
național repartizată acumulării. Toc
mai pornind de la aceasta, în întrea
ga perioadă a construcției socialiste 
și, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea, asigurarea unor ritmuri înalte 
de dezvoltare a forțelor de producție, 
a întregii' economii a ocupat un Ioc 
central in politica economică a parti
dului nostru. Este cunoscut că Roma

PAKISTAN.
kistaneză a inserat In 
sale programe de 
românească și 
„România 77".

Radiotelevlziunea pa- 
emlsiunlle 

• muzică populară 
filmul documentar

GRECIA. Cotidianul „Rizospastis" 
consacră o pagină specială Zilei na
ționale a României sub titlul „23 Au
gust 1944, moment luminos de răscru
ce in istoria României". „Popoarele 
Greciei și României — se relevă in 
articol — Întrețin legături de priete
nie și respect reciproc. Dorința lor 
comună este de a dezvolta pe mai 
departe colaborarea pe multiple pla
nuri dintre cele două țări, în inte
resul cauzei păcii, prieteniei și secu
rității în Balcani și in lumea întrea
gă". Ziarul „Avghi" publică la rîndul 
său un articol sub titlul „România — 
zile glorioase ale insurecției din 
1944", însoțit de un portret al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de ima
gini din țara noastră. Postul național 
de radioteleviziune din Grecia — 
E.R.T. a dedicat României o amplă 
emisiune.

SAN MARINO. La Palatul Turis
mului din San Marino, in prezența 
secretarului de stat pentru afacerile 
externe, Giordano Bruno Reffi, a 
altor personalități politice, a șefilor 
de misiuni diplomatice, a avut loc o 
adunare festivă consacrată zilei de 23 
August, urmată de proiecții de filme 
documentare românești.

COLUMBIA. La Cinemateca din 
capitala Columbiei a avut loc inau
gurarea „Zilelor filmului românesc", 
care s-a bucurat de participarea 
a numeroși reprezentanți ai vieții 
politice și economice columbiene, ai 
conducerii unor instituții de invăță- 
mint, cultură și artă, ai corpului di
plomatic. Posturile de radio și tele
viziune columbiene au transmis un 
program special.

MEXIC. Ziarul „El Nacional" din 
Mexic publică două articole consa
crate potențialului economic'tn con
tinuă dezvoltare al țării noastre și 
relațiilor româno-mexicane. Ziarul 
„Oposicion" a marcat sărbătoarea 
noastră națională printr-un articol 
intitulat „în România — 34 de ani de 
la insurecția antifascistă", iar săptă- 
minalul „Ser" prin articolul omagial 
„Glorioasă aniversare română", in 
care se subliniază : „România este 
astăzi un stat industrial-agrar mo
dern, care se remarcă In domeniul 
internațional prin politica sa inde
pendentă, de amplă cooperare 
toate popoarele lumii, indiferent 
regimul lor social-politic".

MALI. în saloanele hotelului
mitiă din Bamako, tn prezența mi
nistrului de externe al Republicii 
Mali, Alioune Blondin Beye, a altor 
membri ai guvernului malian, a avut 
loc o seară culturală românească, cu 
care prilej a fost deschisă o expoziție 
de cărți, discuri și fotografii din țara 
noastră. Presa maliană a publicat ar
ticole, iar postul de radio național a 
transmis Informații și comentarii des
pre realizările României in diverse 
domenii.

cu 
de

A-

NIGERIA. I 
Lagos au fost 
mănești „Cu 
Hațegului" și 
România". Au 
superiori din 
cultură, membri al corpului diplo
matic.

La clubul „Ikoyi" din 
prezentate filmele ro- 
Jules Verne in Țara 
„Comori turistice din 

i participat funcționari 
ministere, oameni de

GHANA. Cotidianele „The Ghana
ian Times" și „Baily Graphic- au 
consacrat sărbătorii noastre naționale 
cite două pagini, In care sint inserate 
știri șl reportaje despre succesele ob
ținute de România in diverse sectoare 
de activitate.

ntică la niveluri superioare, expu
nerea subliniază, totodată, necesitatea 
realizării unei inalte productivități in 
agricultură, arătindu-se că, in pofida 
succeselor obținute, țările socialiste, in 
ansamblu, nu reușesc să-și satisfacă 
necesitățile de consum, In special în 
ce privește produsele alimentare. 
După cum se știe, această stare de lu
cruri este speculată de propaganda 
occidentală, de promotorii diferitelor 
teorii anticomuniste în scopuri de 
denigrare a socialismului.

Este cunoscut că, o dată cu asigu
rarea dezvoltării in ritm înalt a pro
ducției in ramurile industriei de vîrf, 
România acordă o atenție deosebită

Un document al Comitetului O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— întrunit la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare a aprobat un do
cument in care se subliniază că opi
nia publică 
cu hotărîre 
lonialistă și 
perpetuarea 
coloniale și . 
calea menținerii bazelor și instalații
lor militare și încercărilor de creare 
a unor noi forme de dependență. In 
context se subliniază că o asemenea 
politică constituie un obstacol în ca
lea transpunerii depline și cit mai 
grabnice in viață a Declarației O.N.U. 
privind acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. Raportul 
remarcă faptul că puterile coloniale 
nu au întreprins pînă în prezent nici

internațională condamnă 
politica imperialistă, co- 
neocolonialistă tinzind la 
dominației în teritoriile 
dependente, inclusiv pe

un fel de măsuri practice pe linia_ 
îndeplinirii cerințelor Adunării Ge-' 
nerale privind lichidarea neîntirzia- 
tă și necondiționată a bazelor și in
stalațiilor militare din teritoriile colo
niale și abținerea de la crearea de 
noi instalații de acest gen. Comite
tul și-a exprimat profunda îngrijora
re în legătură cu atmosfera pericu
loasă creată în sudul Africii, apre
ciind că acțiunile represive împotriva 
poporului Zimbabwe și a mișcării 
sale de eliberare, comise de regimul 
minoritar rasist din Rhodesia, pre
cum și actele agresive ale minorității 
rasiste de la Salisbury împotriva sta
telor africane vecine constituie un 
pericol grav pentru popoarele africa
ne, precum și pentru pacea interna
țională.

Vizita președintelui
Hua Kuo-fen în Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres). — Hua 
Kuo-fen, președintele C.C. a) P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, care se află 
Intr-o vizită oficială de prietenie in 
R.S.F. Iugoslavia, a fost, vineri, 
oaspetele orașului Zagreb, capitala 
R.S. Croația.

Apel la intensificarea 
acțiunilor In vederea 

dezarmării
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — Dezarmarea și eliminarea 
conflictelor militare din America La
tină trebuie să conducă la o folosire 
mai rațională a resurselor naționale 
ale statelor din regiune pentru re
zolvarea unor probleme stringente ale 
popoarelor noastre — a declarat pre
ședintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, tn cadrul unei întîlniri, des
fășurată la Ciudad de Mexico, a par- 
ticipanților la Conferința preliminară 
a țărilor din America Latină și zona 
Caraibilor consacrată problemelor li
mitării înarmărilor convenționale. 
Președintele Mexicului a subliniat că 
amplificarea înarmărilor nucleare și 
convenționale sporește pericolul de
clanșării unor conflicte armate pus
tiitoare. El a adresat un apel la in
tensificarea acțiunilor pentru dezar
mare in America Latină și pe plan 
mondial.

DELHI 25 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările unei conferin
țe ministeriale, organizată sub auspi
ciile Comisiei economice și sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.), la care au participat de
legații din 28 state situate in această 
zonă. în cadrul reuniunii s-a expri
mat hotărirea de a se pune in apli
care un program de extindere a coo
perării comerciale regionale, chemat 
să contribuie la dezvoltarea econo
mică a acestor state. Totodată, par- 
ticipanții s-au pronunțat pentru a- 
doptarea de măsuri capabile să con
tribuie la instituirea unei noi ordini 
economice mondiale.

Printre măsurile stabilite la această 
conferință 
centru de 
coordonat 
sprijinirea 
pe termen 
pante.

figurează Înființarea unui 
promovare a comerțului 

de E.S.C.A.P., precum și 
contractelor de cooperare 
lung intre statele partici- 

)

folosirea eficientă ■ tuturor mijloa
celor materiale, financiare, umane de 
care dispune. Totodată, cerințele unei 
dezvoltări accelerate a țărilor socia
liste presupun dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a colaborării eco
nomice dintre ele. în concepția parti
dului nostru colaborarea și coope
rarea intre statele socialiste sînt me
nite 'să ducă la accelerarea progre
sului fiecăreia, la apropierea și ega
lizarea treptată a nivelurilor lor de 
dezvoltare economică. Pentru ca so
cialismul să-și sporească necontenit 
puterea de atracție, el nu poate să 
înfățișeze omenirii tabloul perpetuării 
inegalităților moștenite ci, dimpotri-

Superioritatea socialismului - demonstrată
prin activitatea practică,

prin fapte și realizări concrete
nia, a cărei industrie s-a dezvoltat in 
perioada 1950—1977, intr-un ritm
anual de circa 13 la sută, s-a menți
nut și se menține constant pe unul 
din primele locuri din lume la acest 
indicator, realizare obținută prin alo
carea a circa unei treimi din veni
tul național dezvoltării. Partidul nos
tru a combătut cu hotărîre teoriile și 
practicile înguste „consumatoriste" 
care, in numele unor interese ime
diate, ar fi adus daune grave dezvol
tării în perspectivă a societății, ar 
fi produs fenomene de stagnare, ar 
fi creat momente complexe, cu in
fluențe negative asupra creșterii con
tinue a nivelului de trai al oameni
lor muncii. Tocmai datorită faptului 
că partidul a subliniat clar impor
tanța și necesitatea progresului eco
nomic accelerat, a arătat că aceasta 
și numai aceasta este calea ajungerii 
din urmă a țărilor avansate, calea 
demonstrării pe viu a superiorității 
socialismului, clasa muncitoare, oa
menii muncii din țara noastră au 
acceptat conștienți și 
ficii, ințelegind bine 
felul acesta se așază 
ce pentru o creștere 
nivelului de trai.

Evidențiind însemnătatea menține
rii ritmurilor de dezvoltare econo-

anumite sacri- 
că numai in 
temelii tralni- 

sănătoasă a

dezvoltării intensive și modernizării 
producției agricole, vegetale și ani
male ; iar marile investiții, care spo
resc de la an la an, alocate acestei 
ramuri au drept scop înfăptuirea 
obiectivului stabilit in programul 
partidului de a transforma agricul
tura intr-o variantă a muncii indus
triale. Se înțelege de la sine că 
această politică și numai această po
litică a făcut ca România să-și satis
facă nevoile de aprovizionare cu pro
duse agricole, să depășească dificul
tățile create în ultimii ani de calami
tăți naturale și să aibă chiar unele 
disponibilități pentru export.

în lumina experienței dobîndite de 
partidul și poporul nostru, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu evi
dențiază că, ținînd seama de condi
țiile obiective de climă și teritoriu 
de care dispun țările socialiste, de 
potențialul lor economic, -de superio
ritatea organizării socialiste a pro
ducției, există toate posibilitățile ca 
ele să-și asigure in întregime produ
sele necesare consumului populației, 
satisfacerea deplină a nevoilor între
gii societăți.

Condiția fundamentală a realizări* 
unei creșteri economice rapide o con
stituie efortul propriu intens al fie
cărui popor, mobilizarea maximă și

vă, imaginea unor țări care să facă 
să dispară decalajele dintre ele. In 
condițiile cînd lumea contemporană 
este confruntată cu problema cardi
nală 
lesne 
stirni demonstrarea in fapt că in ca
drul relațiilor intersocialiste se asi
gură egalizarea nivelurilor de dezvol
tare economică.

Unul din meritele expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu constă în 
faptul că pune în evidență caracterul 
unic al economici mondiale. Viața a 
demonstrat, așa cum pe bună drep
tate se arată in expunere, că teza 
privind autonomia sistemului socia
list, crearea diviziunii socialiste inde
pendente a muncii opusă capitalis
mului, celorlalte țări din lume, nu 
corespunde realității, că sistemul so
cialist nu poate trăi in mod Indepen
dent, nu se poate rupe de economia 
mondială, de colaborarea economică 
internațională. Este un fapt obiectiv 
— și expunerea stăruie asupra aces
tui lucru — că efectele crizei econo
mice nu se opresc la granițele țărilor 
socialiste, că, dimpotrivă, ele se răs- 
frîng asupra tuturor statelor, a an
samblului schimburilor și relațiilor 
de colaborare internațională. De aici, 
poziția țării noastre că problemele

i lichidării decalajelor, este 
de înțeles ce ecou uriaș ar

în 
zltat 
oaspete 
unde a 
ședințele 
urmează
convorbiri oficiale.

cursul după-amiezil, el a vi- 
portul Pola. Seara, Înaltul 

chinez a sosit la Brioni, 
fost întîmpinat de pre- 
Iosip Broz Tito, cu care 
să aibă o nouă rundă de

Președintele Portugaliei 
despre situația politică 

din țară
LISABONA 25 (Agerpres). — In 

cadrul unei conferințe de presă, pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, a declarat că nu are 
intenția să instaureze un regim pre
zidențial sau să reducă rolul partide
lor politice. El a subliniat că guver
nul Nobre da Costa constituie o „so
luție de urgență", impusă de absența 
unei înțelegeri între partide, o so
luție constituțională „care permite 
găsirea oricărei alte soluții în ca 
drul parlamentar și respectînd rolul 
partidelor". Șeful statului portughez 
a adăugat că „nu există nici un mo
tiv pentru ca guvernul da Costa să 
modifice politica externă a Portuga
liei" și a respins orice posibilitate de 
lovitură de stat In țară.

★
Primul ministru desemnat, Alfredo 

Nobre da Costa, a prezentat vineri 
dimineața președintelui Portugaliei, 
Antonio Ramalho Eanes, lista noului 
guvern al țării — anunță un comu
nicat al Președinției dat publicității 
la Lisabona. Nobre da Costa a 
făcut cunoscut că luni va fi In
vestit tn mod oficial tn funcția de 
prim-minlstru al guvernului, urmlnd 
ca marți să aibă loc învestitura ca
binetului.

Tovarășului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest

LUSAKA
Cea de-a XH-a aniversare a declanșării luptei armate de eliberare 

națională a poporului namibian Îmi oferă prilejul să vă adresez, in numele 
Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de noi succese poporului 
namibian prieten și militanților S.W.A.P.O. tn cucerirea grabnică a 
independenței naționale și construirea unei vieți libere, de sine stătătoare.

Poporul și partidul nostru, România socialistă și-au exprimat întotdeauna 
solidaritatea lor militantă și au sprijinit activ lupta justă de eliberare a 
poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O. îmi este plăcut să remarc 
că această luptă, îndelungată și plină de sacrificii umane și materiale, se 
apropie de realizarea mărețului său obiectiv — cucerirea independenței de 
stat. Mișcarea de eliberare a poporului namibian, de înlăturare a dominației 

că nici 
deveni

coloniale și făurire a unei vieți libere demonstrează In mod elocvent 
un fel de forțe străine nu pot Infringe voința popoarelor de a 
independente și suverane, deplin stăpine pe destinele lor.

Doresc să reafirm și cu acest prilej întregul nostru sprijin . 
diplomatic, moral și material pentru lupta de eliberare națională a poporului 
namibian pînă la încununarea ei, ca și dorința României de a dezvolta larg 
raporturi de prietenie și colaborare cu Namibia independentă, spre binele 
celor două popoare, păcii și înțelegerii internaționale, pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

politic,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

în urmă cu 12 ani, la 26 august 
1966, în Namibia, teritoriu aflat sub 
dominația rasiștilor sud-africani, a 
fost declanșată, sub conducerea 
Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest, lupta armată pen
tru cucerirea independenței. Anul 
acesta. Ziua Namibiei este marcată 
în condițiile în care s-a conturat 
perspectiva ca aspirațiile legitime 
ale poporului namibian de a trăi 
intr-o țară liberă și independentă 
să se Înfăptuiască în curînd. Este 
rezultatul luptei eroice a namibie- 
nilor, ca și al unor acțiuni ferme 
inițiate pe plan internațional, ceea 
ce a determinat autoritățile rasiste 
de la Pretoria să accepte ideea unei 
reglementări a problemei Namibiei 
sub auspiciile O.N.U.

Poporul român, care a desfășurat 
el însuși o luptă îndelungată, plină 
de sacrificii pentru cucerirea liber
tății și independenței naționale, 
este pe deplin solidar cu lupta 
dreaptă a poporului Namibiei i-a 
acordat și îi acordă un permanent 
sprijin — politic, diplomatic, moral 
și material. Așa cum se știe, Româ
nia a fost prima țară care a înche
iat încă in urmă cu cinci ani 
un document internațional cu 
S.W.A.P.O., ca urmare a convorbiri
lor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și liderul acestei mișcări, 
Sam Nujoma, ceea ce a reprezentat 
o contribuție Însemnată la recu
noașterea acestei organizații pe 
arena internațională, ca unica re
prezentantă a poporului namibian.

Țara noastră a fost, de asemenea, 
inițiatoare sau participantă in cali
tate de coautoare la multiple rezo
luții ale Națiunilor Unite in fa
voarea drepturilor legitime ale po
porului namibian.

O expresie elocventă a acestei 
poziții principiale o constituie și 
faptul că, în aceste zile decisive 
pentru viitorul Namibiei, partidul și 
statul nostru, prin glasul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, și-au reafir
mat sprijinul hotărît față de cauza 
poporului namibian, a celorlalte po
poare oprimate din Africa australă. 
„România — declara tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
a activului central de partid și de 
stat — sprijină activ lupta po
poarelor din Rhodesia și Namibia 
pentru libertate și independență 
națională, precum și lupta popu
lației majoritare din Republica Sud- 
Africană împotriva politicii rasiste 
și de apartheid. Există perspectiva 
să se ajungă la soluționarea pro
blemei Namibiei in cadrul tratative
lor ce se desfășoară in prezent. 
După cum reiese din desfășurarea 
evenimentelor, se pare că in ur
mătoarele două-trei luni in Nami
bia se va ajunge la un acord".

Cu prilejul Zilei Namibiei, po
porul român urează poporului na
mibian succes deplin în lupta sa 
eroică pentru cucerirea libertății și 
independenței naționale și 11 asigu
ră de întreaga sa simpatie și soli
daritate.

Nicolae N. LUPU

agențiile de presă
Cooperarea româno-ita- 

liană în domeniul agricul
turii și alimentației. Tovarâsul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, a efectuat o vizită oficia
lă in Italia, in timpul căreia a avut 
tntilniri de lucru cu Giuseppe Zurlo, 
secretar de. stat la Ministerul Agri
culturii și Pădurilor. El a avut, de 
asemenea, convorbiri la Federația 

’ Națională a consorțiilor agrare, la 
Asociația crescătorilor de animale, a 
fost oaspetele unor importante uni
tăți agricole și de cercetare din Lom-

bardia, Veneția și Sicilia. Au fost 
semnate un protocol de înțelegere pe 
termen lung privind cooperarea ști
ințifică și tehnologică în domeniul 
agriculturii și alimentației intre 
două ministere, precum și alte 
tocoale de colaborare.

cele 
pro-

transmit

crizei nu pot fi soluționate doar de 
un grup restrîns de țări, ci solicită 
participarea întregii comunități a 
națiunilor. Doar pe această cale, prin 
reglementări internaționale echitabile, 
cu participarea tuturor statelor lumii, 
prin făurirea unei noi ordini econo
mice mondiale, care să asigure 
progresul general al omenirii, iși pot 
afla rezolvarea problemele 
internaționale.

Expunerea tovarășului 
Ceaușescu aprofundează 
partidului nostru potrivit 
terializarea superiorității 
lui se vădește nu numai 
tele pe planul dezvoltării 
ci și în modul de soluționare a unui 
șir de probleme privind condițiile de 
muncă ale oamenilor, alte probleme 
sociale, inclusiv dezvoltarea democra
ției socialiste, perfecționarea conduce
rii societății pe baze științifice.

Desigur, nimic nu ar fi mai greșit 
decît a concepe dezvoltarea socialis
mului ca un scop- in sine. Spre deo
sebire de toate formațiile sociale pre
cedente, socialismul este o orînduire 
pusă in slujba omului și, ca atare, 
reclamă să se asigure condiții optime 
de afirmare a personalității umane, 
de dezvoltare multilaterală, de mani
festare liberă și plenară a potenția
lului său de creație materială și spi
rituală. Partidul nostru a subliniat 
mereu și a înscris în programul său 
că aceste probleme sînt componente 
esențiale ale construcției socialiste, 
că dezvoltarea democrației socialiste 
constituie un factor fundamental și o 
necesitate obiectivă a înaintării spre 
comunism. Democrația socialistă pre
supune ca clasa muncitoare, oamenii 
muncii, făuritorii direcți ai bunurilor 
materiale, ai avuției naționale să 
participe nemijlocit la actul de con
ducere, să fie adevărații stăpîni ai 
vieții sociale. Pornind de la aceste 
cerințe, partidul nostru se preocupă 
constant de asigurarea in fapt, prin 
crearea cadrului organizatoric nece
sar, de participarea tot mai accentua
tă a maselor la conducerea societății, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a țării, acordă o 
atenție permanentă perfecționării 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești.

Analizînd problemele fundamentale 
ale modalităților de manifestare a 
superiorității socialismului, expunerea 

.tovarășului Nicolae Ceaușescu consti
tuie un puternic îndemn la acțiune 
pentru mobilizarea tuturor eforturilor 
în vederea asigurării cit mai devreme 
a victoriei noii orînduiri in întrecerea 
istorică cu sistemul capitalist, a trans
formării revoluționare a societății.

Simpozion. La 23 august s_au 
încheiat la Stockholm lucrările sim
pozionului internațional pe tema 
„Etica și politica științei", organizat 
de Academia regală de științe, împre
ună cu Fundația Nobel. La reuniune 
au participat oameni de știință, pro
fesori și autori din 12 țări, precum și 
numeroase personalități științifice 
suedeze. Ședința consacrată dezar
mării a fost prezidată de reprezen
tantul român, prof. Mircea Malița, 
membru al prezidiului Academiei de 
științe sociale și politice. Participan- 
ții au formulat, in context, elogii la 
adresa rolului României in promo
varea eforturilor pentru dezarmare 
și a contactului strîns pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îl men
ține cu cercurile științifice internațio
nale tn vederea rezolvării probleme
lor majore ale omenirii.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev, l-a primit vineri, in 
Crimeea, pe Armand Hammer, pre
ședintele Consiliului de administrație 
al companiei americane „Occidental 
Petroleum", aflat în Uniunea Sovie
tică in legătură cu darea in exploa
tare a unei întreprinderi a comple
xului chimic pentru producerea de 
îngrășăminte minerale.

Intîlnire Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a 
avut o Întrevedere, vineri, cu Ha- 
rilaos Florakis, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia, tn timpul căreia, după cum 
relevă agenția B.T.A., s-a făcut un 
schimb de păreri asupra probleme
lor actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

economice
Nicolae 

concepția 
căreia ma- 
socialismu- 
in rezulta- 
economice.

AL. CAMPEANU

Un colocviu internațio
nal de Istorie militară cu tema 

„Forțele armate și sistemul colonial", 
la care au participat istorici repre- 
zentind 19 țări din Europa. Africa și 
America, a avut loc la Ottawa. Dele
gația de Istorici militari români, for
mată din general-maior dr. Ilie 
Ceaușescu șl colonel dr. Alexandru 
Savu. a prezentat comunicări consa
crate luptei poporului român pentru 
propria independență și solidaritatea 
iui cu mișcarea de eliberare națio
nală. Totodată, delegația română a 
prezentat o informare cu privire la 
pregătirile conferinței internaționale 
de istorie militară care va avea loc 
la București, tn anul 1980.

Șomajul în lume. Intr un 
raport al Organizației Internaționale 
a Muncii se arată că zilnic trebuie 
create in lume 120 000 locuri de mun
că pentru cei 1,25 miliarde de oameni 
care se vor adăuga forței de muncă 
active pînă In anul 2 000. La sfîrșitul 
acestui 
active 
soane, 
tere de 900 milioane persoane, față 
de 1,6 miliarde în 1976. în prezent 
— se spune în raport — pe plan 
mondial sînt 50 milioane șomeri to
tali și peste 300 milioane șomeri par
țiali. Numărul persoanelor aflate tn 
căutare de lucru va crește cu 50 mi
lioane pe an, apreciază O.I.M.

Conferința O.N.U. de la 
CairO. Cairo au început lucră
rile Conferinței regionale a Națiuni
lor Unite pentru Africa avînd ca temă: 
„Rolul științei și tehnologiei în dez
voltare". Participă reprezentanți din 
45 de țări africane membre ale O.N.lț. 
și ale Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Reuniunea urmărește sta
bilirea unui punct de vedere african 
care va fi prezentat la Conferința in
ternațională pentru știință și tehno
logie in folosul dezvoltării.

al
re-
un 

ca- 
Is-

secol, totalul populației 
va atinge 2,5 miliarde per- 
ceea ce reprezintă o creș-

Premierul desemnat 
ISlOndei, Ludvik Josef sson, a 
nunțat la misiunea de a alcătui 
cabinet de coaliție care să pună 
păt crizei guvernamentale din
landa. El l-a informat, joi, pe pre
ședintele Kristjan Eldjarn despre re
zultatele consultărilor avute pînă 
acum. A.F.P. relevă că premierul de
semnat a eșuat datorită deosebirilor 
de opinii dintre Alianța Populară și 
Partidul Social-Democrat in ce pri
vește prezența bazelor militare ale 
N.A.T.O. în Islanda. Gruparea Ali
anța Populară se pronunță împotriva 
menținerii marii baze militare 
Keflavik.

Accident. Agen»ia M T1
ță că vineri, la un pasaj de
din apropiere de Fuzesgyarmat, estul 
Ungariei, un tren de pasageri 
ciocnit cu un autobuz, accidentul 
dîndu-se cu moartea și rănirea 
multor persoane.

de la

anun<
nivel

s-a 
sol- 
mal

Grevă generală
MANAGUA 25 (Agerpres). - O 

grevă generală a fost declanșată in 
Nicaragua de către partidele de opo
ziție grupate în Frontul „Amplio Opo- 
sitor", informează agenția France 
Presse citind ziarul nicaraguaian „La 
Prensa". Scopul acestei acțiuni este, 
potrivit ziarului citat, „de a da o 
lovitură de grație regimului Somoza", 
zdruncinat de acțiunea comandoului 
sandinist

Pe de altă parte, In cadrul unei 
conferințe de presă pe care a ținut-o

în Nicaragua
la Ciudad de Panama, șeful coman
doului sandinist a declarat că el este 
una și aceeași persoană cu Eden 
Pastora, vechi conducător al mișcării 
clandestine din Nicaragua. Conducă
torul grupului sandinist a subliniat 
că oamenii săi nu au beneficiat, in 
acțiunea întreprinsă la Managua, de 
nici un ajutor străin. Totodată, Eden 
Pastora și-a exprimat hotărîrea de a 
continua lupta împotriva dictaturii 
somoziste.
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