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Puternic avînt întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea planului, pentru o calitate nouă, 
superioară, in toate ramurile economiei naționale

întregul nostru popor a sărbătorit 
într-o atmosferă entuziastă, intr-o 
impresionantă unitate in jurul par
tidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 35-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
xntiimperialiștă, cu sentimentul an
ulării ferme de 
a merge neabătut 
înainte pe calea 
înfloririi și pros
perității patriei, 
pe drumul lumi
nos al socialis
mului și comunis
mului.

Sărbătorirea din 
acest, an a zilei 
de 23 August a 
fost marcată de 
ampla cuvintare 
rostită de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu Ia adu
narea festivă ee a avut loc în 
Capitală, document de largă cu
prindere istorică și de strălucită 
clarviziune revoluționară. Subliniind 
cu pregnanță însemnătatea hotări- 
toare a acestui moment crucial 
pentru destinele poporului nostru și 
făcind bilanțul perioadei celei mai 
glorioase și bogate in realizări și 
transformări revoluționare din întrea
ga istorie a României, secretarul ge
neral al partidului a chemat pe toți 
oamenii muncii să întimpine cu noi 
și însemnate realizări cel de-al 
XII-lea Congres al partidului — eve
niment remarcabil in viața social- 
politică a întregii țări.

în mod firesc, aniversarea sărbăto
rească a celor trei decenii și jumă
tate de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti-

imperialistă s-a îmbinat organic cu 
mobilizarea întregului popor pentru 
a întâmpina cu succese cit mal im
portante marele forum al comuniști
lor. Răstimpul pînă la Congresul al 
XII-lea al partidului trebuie să mar
cheze insă un nou și puternic avint 
al întrecerii socialiste. Tocmai de

Dezvoltării Economice și Sociale din 
4—5 iulie a.c. și evidențiate din nou 
în cuvintarea la adunarea festivă ce 
a avut loc în ajunul marii sărbători 
naționale ; ele constituie un însufle- 
țitor și exigent program de lucru 
pentru toți oamenii muncii, pentru 
întregul popor.

„Să întâmpinăm cu noi și însemnate realizări cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, care prin orientările și hotărîrile 
sale va deschide patriei noastre noi orizonturi de progres, 
va asigura înaintarea fermă, neabătută a României pe calea 
socialismului și comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU

aceea, răspunzînd îndemnurilor mo
bilizatoare ale secretarului ge
neral al partidului, cu toții, oamenii 
muncii din toate unitățile și ramu
rile economiei naționale sint chemați 
să-și analizeze cu exigență rezultatele 
de pină acum, să-și concentreze și 
mai puternic energiile și inițiativa 
lor creatoare pentru realizarea ri
guroasă a prevederilor planului pe 
acest an și pe întregul cincinal — 
spre a asigura astfel o bază trainică 
înfăptuirilor din viitorul cincinal.

Sarcinile cantitative și mai ales 
calitative ale planului pe acest an 
hotărîțor al actualului cincinal, pre
cum și direcțiile principale de ac
țiune pentru Înfăptuirea lor au fost 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al

în mod deosebit, colectivele din în
treprinderi trebuie să asigure reali
zarea ritmică și integrală a planului 
la producția fizică, in structura și 
sortimentele prevăzute, îndeplinirea 
și depășirea planului Ia producția 
netă, prin fabricarea de produse cu 
desfacere certă și cu cheltuieli mate
riale cît mai reduse — acești indica
tori exprimînd cel mai bine aportul 
fiecărei unități la sporirea avuției 
sociale, a venitului național. în acest 
context, este necesar să se facă to
tul pentru recuperarea în cel mai 
scurt timp a tuturor restanțelor în
registrate, îndeosebi la cărbune, oțel, 
laminate, ciment, mașini și utilaje 
tehnologice, la produse din industria 
petrochimică. Nici, un moment nu 
trebuie să se piardă din vedere că 
toate produsele au o destinație pre

cisă în mecanismul economiei națio
nale ■ și, de aceea, fabricarea lor la 
nivelurile planificate constituie o ne
cesitate obiectivă, fundamentată ști
ințific 1

Cu stăruință șl operativitate, orga
nele și organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii din întreprin

deri și centrale 
industriale tre
buie să întreprin
dă noi acțiuni, și 
mai eficiente, in 
vederea organi
zării riguroase a 
producției, folosi
rii depline, cu 
randament ma
xim, a mașinilor, 
utilajelor și in
stalațiilor, a în
tregului potențial 
productiv, atinge
rii mai rapide a 
parametrilor pro

iectați la capacitățile puse in funcțiu
ne in ultimul timp. Concomitent, ele 
trebuie să acționeze perseverent pen
tru creșterea mai accelerată a pro
ductivității muncii, prin extinderea 
mecanizării și automatizării, a lucru
lui la mai multe mașini, ridicarea ca
lificării forței de muncă și folosirea 
judicioasă a acesteia, întărirea ordi
nii, răspunderii și disciplinei în pro
ducție.

în strinsă concordanță cu îndepli
nirea prevederilor la producția fizică, 
o sarcină prioritară a organelor și 
organizațiilor de partid, ministerelor, 
conducerilor de centrale și întreprin
deri, a tuturor oamenilor muncii o 
reprezintă realizarea integrală, la ter
men și la cea mai înaltă calitate, a
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, s-a intilnit, duminică, la Sna- 
gov. cu tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania.

Exprimîndu-și profunda satisfacție 
de a se intilni din nou cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul San
tiago Carrillo a transmis secretarului 
general al partidului, comuniștilor 
români. întregului popor un cordial

salut și cele mai calde felicitări din 
partea conducerii Partidului Comu
nist, a comuniștilor din Spania cu 
prilejul celei de-a XXXV-a aniver-
(Continuare in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAF CEAIISFSCII
SA RFiNTiLNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT

Una din marile hale ale Combinatului metalurgic din Cîmpia Turzil

După ploile abundente din ultima perioadă

RECOLTAREA
trebuie intensificată în toate zonele țării

Opere pentru popor 
inspirate din viața 

și munca poporului
în magistrala cuvin

tare rostită la Adu
narea festivă din Ca
pitală, cuprinzător 
bilanț al succeselor 
înregistrate in toate 
domeniile de activita
te de-a lungul celor 
35 de ani de la eli
berare^ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
trecut în revistă și 
remarcabilele rezul
tate obținute de parti
dul și statul nostru in 
dezvoltarea culturii 
noi, socialiste, in asi
gurarea condițiilor 
pentru accesul larg al 
maselor de oameni ai 
muncii la comorile ar
tei și culturii naționa
le și universale. Este, 
desigur, un motiv de 
mindrie pentru toți 
iubitorii artelor să se 
vadă astfel înconjurați 
de atenția conducerii 
de partid și de stat, 
atenție ce vorbește de 
la sine despre rolul pe 
care orinduirea noas
tră îl acordă educării 
oamenilor, formării 
conștiinței socialiste 
prin intermediul mij
loacelor specifice ale 
artei și culturii. Tot
odată. sinfem con- 
știenti de marea răs
pundere ce ne revine 
în crearea unor opere 
pentru popor, inspira
te din viața și munca 
poporului. Af r’im 
sublinia secretarii' ge
neral al partidului la

recenta întilnire cu 
conducerea Uniunii 
compozitorilor, crea
torii trebuie să-și pro
pună proiecte și mai 
ambițioase pentru e- 
laborarea unor opere 
care să pună și mai 
bine in valoare lupta 
revoluționară a po-

însemnâri de
Vasile TOMESCU

porului nostru, a co
muniștilor, opere care 
să cinte totodată mă
rețele realizări socia
liste. Avem asigurate 
toate condițiile pentru 
aceasta, iar realizările 
de pină acum ne dau 
dreptul de a privi cu 
încredere viitorul crea
ției românești, de a 
răspunde cu noi și va
loroase opere chemă
rii generoase adresate 
de secretarul general 
al partidului nostru.

In viața spirituală a 
României contempora
ne arta reprezintă 
o expresie caracteris
tică pentru valoarea și 
diversitatea manifes
tărilor creatoare ale ta
lentelor promovate de 
orinduirea socialistă, 
pentru intensitatea și 
dăruirea cu care sint 
aduse la lumină înfăp
tuirile de seamă ale 
trecutului. Însoțind

dintotdeauna viața și 
lupta poporului român 
pentru afirmarea vir
tuților sale in cadrul 
efortului universal spre 
civilizație și progres, 
cultura a cunoscut 
in anii liberi și 
rodnici ai puterii popu
lare înflorirea visată 
de Enescu, descătușată 
de opresiunea morală 
și de servitutile mate
riale ale slujitorilor 
artei. Trei decenii și 
jumătate inseamnă și 
pentru patrimoniul 
muzical național o 
ascensiune continuă, 
trepte cutezătoare pe 
drumul edificării mo- 
ral-estetice a făurito
ri lor noii societăți. 
Vechiul statut al ar
tei ca divertisment 
pentru mulțimea că
reia i se refuza ac
cesul în parnasul 
sublimelor trăiri — re
zervate celor inițiali — 
a cedat locul politicii 
culturale axate pe cul
tivarea dragostei de 
frumos la scara între
gii națiuni. Astăzi, in 
patria lui Enescu, sti
mularea celor ce mun
cesc în direcția înțele
gerii și practicării ar
tei, instituirea unui 
dialog permanent al 
muzicienilor cu toți iu
bitorii muzicii consti
tuie preocupări funda-
(Continuare 
în pag. a Il-a)

în ultima perioadă a plouat în 
toată tara. Ploile au fost, în gene
ral, abundente, depășind cantitățile 
obișnuite in această perioadă a anu
lui. Astfel, potrivit datelor furnizate 
de Institutul de meteorologie și hi
drologie, de la 11 august și pînă 
în prezent, in Moldova cantitățile de 
apă au însumat 75—150 litri pe me
tru pătrat ; în sud-estul Moldovei, 
nord-estul Bărăganului și cea mai 
mare parte a Dobrogei — pină la 
30 litri ; în sud-vestul Dobrogei (zona 
Adamclisi), cea mai mare parte a 
Munteniei — 50—120 litri ; jumătatea 
de nord a Olteniei — 50—80 litri, iar 
în cea de sud — 25—50 litri (cu ex
cepția zonei Calafat—Băilești, unde 
ploile au insumat 60—80 litri pe me
tru pătrat). Ploile au fost mai re
duse in Banat — 15—30 litri pe me
tru pătrat — însă în Cîmpia Cri- 
șurilor au totalizat 50—140 litri, iar 
in Transilvania — 50—100 litri pe 
metru pătrat. Ca urmare, rezerva de 
umiditate din sol a fost refăcută pe 
o mare adîncime, iar in zonele cu 
soluri mai greu permeabile, apa a 
băltit pe unele terenuri.

Specialiștii din agricultură și cer
cetătorii din institutele de profil, e- 
valuind efectele ploilor asupra dez
voltării culturilor, recomandă o serie 
de măsuri care trebuie aplicate di
ferențiat. Astfel, cu excepția unei 
zone din Dobrogea, irigarea culturi
lor trebuie întreruptă. Cea mai mare 
atenție trebuie acordată în această 
perioadă recoltării, transportului, în- 
magazinării sau prelucrării produse
lor, precum și pregătirii insămință- 
rilor de toamnă. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare a sta
bilit anumite priorități în ce priveș
te recoltarea și executarea celorlal
te lucrări de sezon, după cum ur
mează :

FASOLEA trebuie recoltată de ur
gență pentru a se preveni pierderi
le prin scuturare sau cele determi
nate de excesul de umiditate. în 
general, această cultură se recoltează 
cînd două treimi din păstăi au a- 
juns la maturitate, iar boabele din 
partea superioară a plantelor sint su
ficient de tari. Cu toate că în ju
mătatea de sud a țării fasolea s-a 
copt, recoltarea a intirziat. Potrivit 
recomandărilor organelor de specia
litate. este necesar ca îndată ce plan
tele se usucă să înceapă recoltarea 
cu ajutorul combinelor special echi
pate in acest scop. în locurile unde 
umiditatea este mai ridicată, pentru 
a se preveni pierderile, se cere ca 
fasolea să fie recoltată prin smul
gere cu mina sau prin tăierea plan
telor cu coasa. întrucit in unele uni
tăți, agricole fasolea recoltată manual 
nu a fost treierată, este necesar să 
fie luate măsuri in vederea intensi
ficării acestei lucrări. Întreaga pro
ducție la această valoroasă plantă

alimentară trebuie să .ajungă neîn- 
tirziat in magazii.

FLOAREA-SOARELUI s-a copt pe 
mari suprafețe, dar ploile din ulti
ma perioadă\au stinjenit lucrările de 
recoltare. Ministerul Agriculturii a 
indicat ca stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii și conducerile u- 
nităților agricole să ia măsuri ca la 
prima strălucire a soarelui combi
nele să intre în lanuri. Este de cea 
mai mare însemnătate ca recoltarea 
florii-soarelui să se facă repede, a- 
ceasta influențind atît nivelul pro
ducției. cit și calitatea semințelor. Se 
știe că întirziind recoltarea pînă cînd 
umiditatea semințelor scade sub 
12—15 la sută se înregistrează mari 
pierderi de recoltă, deoarece capitu- 
lele și tulpinile se rup ușor.

PORUMBUL. în zonele de sud ale 
țării, hibrizii timpurii de porumb au 
dat in copt. Aceasta presupune ca și 
la această cultură. îndată ce umidi
tatea boabelor scade la nivelul sta
bilit de specialiști, să înceapă lucră
rile de recoltare. După cum am fost 
informați la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, in această 
toamnă, jumătate din suprafața cul
tivată cu porumb va fi recoltată me
canizat. Timpul umed, precum și tem
peraturile mai scăzute din această 
perioadă ar putea duce la întîrzierea 
vegetației porumbului. De aceea, vor 
trebui luate măsuri pentru a se fo
losi și forța de muncă manuală la 
recoltarea porumbului și altor cul
turi târzii.

SFECLA DE ZAHĂR trebuie re
coltată potrivit graficelor întocmite, 
astfel incit să se asigure materia pri
mă necesară fabricilor de zahăr- pen
tru a putea lucra neîntrerupt. Dato
rită condițiilor climatice favorabile 
din acest an, sfecla de zahăr s-a 
dezvoltat bine și are un conținut de 
zahăr ridicat. Numai că ploile din 
ultima perioadă au stinjenit desfășu
rarea normală a lucrărilor de recol
tare, activitatea fabricilor de zahăr 
fiind incetinită. Centrala de specia
litate a. cerut organelor agricole și 
consiliilor unice agroindustriale să 
întreprindă măsuri hotărîte in ve
derea impulsionării lucrărilor de re
coltare, folosindu-se in acest scop 
forța de muncă manuală și mijloa
cele de transport trase de animale.

Timpul s-a îmbunătățit, creindu-se 
astfel condiții pentru reluarea și in
tensificarea lucrărilor agricole. Avînd 
in vedere întîrzierile determinate de 
ploi in oe privește recoltarea cultu
rilor și pregătirile pentru însămîn- 
țările de toamnă, este necesar ca or
ganele și organizațiile de partid, con
siliile unice agroindustriale să între
prindă măsuri ferme în vederea mo
bilizării tuturor forțelor la execu
tarea lucrărilor de sezon.

președintele Comitetului Executiv al 0. E. P.

Duminică, 26 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. s-a reîntîlnit, la Snagov, cu 
tovarășul Yasser Arafat, președintele

Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

In aceeași atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie, de înțelege
re reciprocă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yassei- Arafat au conti

nuat convorbirile privind relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, precum și în legătură cu ul-
(Continuare în pag. a IlI-a)

în cursul zilei de luni

ÎNTILNIRE SI CONVORBIRI
INTRE TOVARĂSOL NICOLAE CEAUSESCU 

SI TOVARĂȘUL HARALAMBOS DRAKOPOULOS

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, s-a întîlnit. luni, cu 
tovarășul Haralambos Drakopoulos, 
secretar al C.C. al Partidului Comu

nist din Grecia (interior), care face 
o vizită în țara noastră, la invitația. 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al

C.C. al P.C.R. Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

Au luat parte Kostas Fillnis și Ia- 
nis Banyas, membri ai Biroului Exe-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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În obiectivul muncii politice:
ECONOMISIREA METALULUI

de 
pe 

dis- 
de-

Proiectele documentelor de amplă 
perspectivă ale Congresului al XII- 
lea al partidului accentuează puternic 
necesitatea utilizării cu maximă efi
ciență a tuturor resurselor materiale, 
în acest context pe un plan important 
situîndu-se metalul. La Șantierul na
val din Galați, aceste prevederi se 
bucură de puternica adeziune a co
muniștilor, a întregului colectiv, ade
ziune ce se manifestă nu numai prin 
vorbe, ci mai ales prin fapte.

Să reamintim că această întreprin
dere este o mare consumatoare de 
metal, tabla groasă fabricată tot la 
Galați, în cadrul combinatului side
rurgic, regăsindu-se in zecile 
vase executate aici. Oriunde, 
fluxul de construcție al navei, o 
cutie despre economia de metal 
vine deci, în chip firesc, pasionantă 
și, ceea ce este mai important, 
concretă, demonstrînd cum. de la un 
proiect la altul, uriașele nave „în
ghit" mai puțin metal, fără a-și di
minua cu nimic caracteristicile de 
funcționare, randamentul economic, 
însușirile calitative. Și aceasta deoa
rece factorii de răspundere, co
muniștii, însuflețiți de chemările 
pe acest tărîm ale proiectelor de 
documente ale Congresului al XII-lea, 
de îndrumările lor călăuzitoare, au 
în aceste zile, ca obiectiv major, 
reducerea consumurilor, folosirea cu 
maximum de eficiență a materiilor 
prime și materialelor, in speță a me
talului.

O elocventă demonstrație în această 
privință ne-au făcut comuniștii din 
atelierul de confecționat al secției 
IA — acolo unde, din uriașele foi 
de tablă groasă, sint decupate contu
rurile diferitelor profile care. îmbi
nate apoi prin sudură, vor alcătui 
corpul navei. Aici oamenii pot do
vedi cum gîndirea creatoare, supusă 
ideii de economicitate, poate conduce

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
activitate prioritară a acestei 

perioade
Se impune o intervenție energică și imediată din partea 
Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Con
strucții pentru recuperarea restanțelor și livrarea neîntîrziată 

a celor 25 000 mc panouri mari din beton armat

fost
si 

de o 
problemă,

„ ------ —-------1 de
acest scop, activiști de 

stat, o serie de specia- 
repartizați să răspundă 
per-
anu-

au început să

în două articole publicate anul 
acesta în „Scînteia" — la 16 martie 
și 7 iunie — s-au semnalat și criticat 
o serie de neajunsuri din activitatea 
de pe șantierele întreprinderii jude
țene de construcții-montaj Mehedinți. 
Se ar&ta, la datele respective, ca in 
județ existau mari restanțe in reali
zarea planului de locuințe, în primul 
rind din cauza organizării necores
punzătoare a muncii, a folosirii neju- 
dicioase a forței umane și tehnice. Se 
nominalizau lipsurile care se cereau 
grabnic înlăturate, evidențiindu-se. 
totodată, importante rezerve care, 
puse în valoare, puteau să ducă, in 
cel mai scurt timp, la revirimentul 
așteptat, astfel incit cele 4 100 apar
tamente prevăzute in planul pe acest 
an să se realizeze integral.

în urma apariției celor două arti
cole in „Scînteia", biroul comitetului 
județean de partid a analizat temei
nic starea de lucruri existentă și a 
stabilit un cuprinzător program 
măsuri. în 
partid șl de 
îiști au 
concret 
manent 
mită 
să sprijine direct, 
nemijlocit, activi
tatea de pe șan
tierele de locuin
țe. în același timp, 
prindă viață citeva inițiative va
loroase, care determină, de la o zi la 
alta, o accelerare a ritmului de exe
cuție.

— Cea mai importantă dintre aces
te inițiative — ne-a spus inginerul 
Mihail Voicu, vicepreședinte al Con
siliului popular județean — este 
aceea că un număr mare de benefi
ciari au trecut la realizarea propriilor 
apartamente. De aproape două luni 
de zile, în sprijinul constructorilor au 
venit formații de lucru de la Combi
natul pentru prelucrarea lemnului. 
Combinatul de celuloză și hirtie, Șan
tierul naval din Drobeta-Turnu Se
verin, întreprinderea mecanjeă. 
Grupul de șantiere de la hidrocen
trala „Porțile de Fier II", întreprin
derea de confecții „Porțile de Fier" și 
altele. S-au stabilit punctele unde 
lucrează oamenii din aceste unități, 
s-a prevăzut cite apartamente anume 
va realiza fiecare unitate in parte, 
întreprinderea județeană de con- 
st.rucții-montaj asigură asistența teh
nică necesară, pentru ca ritmul .ia 
execuție să fie cit mai intens. în fe
lul acesta, peste 800 de apartamente 
se vor realiza, pină la sfirșitul anu
lui, de către colectivele de muncă 
din unitățile industriale cărora 4e 
vor reveni. Concomitent, in punctele 
unde se află in construcție mai mul
te blocuri de locuințe, s-au concen
trat mijloacele tehnice de mare pro
ductivitate, s-au alcătuit formații da 
lucru în cite două și trei schimburi.

Reținem și o altă inițiativă bună : 
s-au organizat șantiere de muncă vo
luntară ale tineretului. De asemenea, 
pînă la începerea anului școlar, pes
te 500 de tineri din clasele mari de 
la Liceul de construcții, liceul „Tra
ian", Liceul economic și Liceul in
dustrial nr. 5 vor lucra integrați in 
formații de constructori, adică alături 
de părinții și frații lor, aflați pe 
schele zi și noapte,

într-adevăr, aceste inițiative și al
tele, la fel de valoroase, au deter
minat, în ultima vreme, o îmbună
tățire radicală a activității in con
strucția de locuințe din Mehedinți. 
Ritmul de execuție se intensifică zi 
de zi pe toate șantierele, la toate 
punctele de lucru. Din păcate, însă, 
în primul semestru al acestui an, s-au 
dat în folosință numai 666 de aparta
mente, reprezentind 50.1 la sută din 
prevederile planului pentru această 
perioadă. Principala cauză a neinde- 
plinirii planului : lipsa panourilor 
mari din beton armat. Centrala ma
terialelor de construcții din Bucu
rești a stabilit ca întreprinderea de 
materiale de construcții din Deva să 
livreze, în acest an, întreprinderii 
județene de construcții-montaj din 
Mehedinți, 25 000 mc panouri mari 

Anchetă în județul 
Mehedinți

la o chibzuită utilizare a metalului. 
Maiștrii Aurel Spanache, șeful ate
lierului. și Ștefănică Maxim, secreta
rul comitetului de partid din secție, 
ne arată cit de puternic e răsunetul 
pe care l-au avut in conștiințe pre
vederile limpezi și deschizătoare de 
noi orizonturi cuprinse in proiectele 
de documente, oferindu-ne amă
nunte legate de modpl in care 
comuniștii din atelier si din secție, 
întregul colectiv se preocupă de
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găsirea celor mai eficiente căi de 
utilizare a metalului. Luăm astfel 
cunoștință de o temă de cercetare 
intitulată: „Noua metodă de întoc
mire a documentației de urmărire și 
debitare a tablei la mașinile de 
debitat — bazată pe linii comune de 
urmărire și debitare a piesei". Stu
diul — conceput de un colectiv con
dus de maistrul Aurel Spanache — 
oferă largi posibilități de economisire 
a metalului încă din faza de croire a 
tablei. Pus neintîrziat în aplicare, el 
a condus la reducerea consumului de 
tablă, de exemplu, cu 186 tone la 
mineralierul de 55 000 tdw nr. 3, în 
condițiile în care și prin norme con
sumul fusese diminuat comparativ cu 
vasele de aceeași capacitate constru
ite anterior.

Intr-adevăr, economia de metal 
este aici o cauză generală. Propa
ganda vizuală invită, de pildă, prin
tr-o chemare afișată pe unul dintre 
pereții halei de confecționat : „Tra- 
ducind în viată prevederile proiec
tului de Directive, ne angajăm să 
economisim zilnic un kg de metal.

din beton armat. Aoeastă cantitate a 
fost eșalonată astfel : în trimestrul II 
— 8 000 mc ; in trimestrul III — 
10 000 mc ; In trimestrul IV - 
7 000 mc. Există, In acest sens, con
tractele cu nr. 2 803 și 2 804. Să reți
nem ; pînă la această dată, întreprin
derea din Deva nu a livrat nici măcar 
un metru cub de panouri întreprin
derii din Mehedinți 1 în loc să-și 
onoreze obligațiile asumate, respecti
va întreprindere din Deva vine cu 
justificări, motivind, prin tot felul de 
adrese, că nu-și poate realiza o ase
menea sarcină. La ora actuală, capa
citatea de producție a unității din 
Deva — după cum afirmă conducerea 
ei — este de numai 25 000 mc panouri 
mari din beton armat, ceea ce în
seamnă că nu se asigură nici măcar 
necesarul județului Hunedoara ; noua 
capacitate de producție, de 65 000 mc 
panouri mari din beton armat, care 
urma să intre in funcțiune la 1 apri
lie 1979, este mult întîrziată și nu va 
produce — după opiniile celor din 
Deva — decit prin luna noiembrie 
din acest an.

Cum se vede, 
constructorii de 
locuințe din Me
hedinți au de aș
teptat, nu glu
mă 1 Dai- o ase
menea așteptare 

pentru că, îneste păgubitoare, 
acest timp, in Mehedinți aproape 
1 000 de apartamente stau sub semnul 
întrebării. E locul să mai semnalăm 
și un alt aspect. Deoarece întreprin
derea „Granitul" din București n-a 
livrat, in primul trimestru, 145 tone 
terasit, în Mehedinți nu s-au putut 
preda 200 apartamente, întirziindu-se 
astfel executarea finisajelor exteri
oare. Aceste stări de lucruri au fost 
semnalate, in repetate rînduri, atit 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, cit și 
Centralei materialelor de construcții 
din București. Deși situația din Me
hedinți se cunoaște de luni de zile, 
schimbul de adrese și justificări con
tinuă, fără ca nimic să se schimbe. 
Și aceasta, in timp ce pe șantierele 
Mehedințiului se impune tot mai 
mult ca ritmul de execuți^ pe șan
tierele de locuințe să se accelereze 
cu fiecare zi, întrucit există mari 
restanțe de recuperat. Mai ales acum, 
etnd timpul permite și ritmul se poa
te intensifica pe șantiere, cind orga
nele locale au întreprins acțiuni va
loroase, este de așteptat ca Ministe
rul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții să intervină 
energic și să soluționeze pînă la ca
păt problema aprovizionării cu pa
nouri mari din beton armat, atit de 
necesare Mehedințiului. Pentru 43 
blocurile de locuințe nu se constru
iesc cu adrese și justificări, ci < 
materiale de construcții, livrate 
timp șl In cantitățile necesare.

Virțjiliu TATARU

cu 
la

(Urmare din pag. I,
mentale ale statului, 
ale partidului.

O expresie grăitoare 
a democratismului cul
turii noastre, precum 
și a rezultatelor in- 
registrate, o constituie 
recenta ediție a Festi
valului național „Cin
tarea României" in 
care s-a demonstrat 
încă o dată, cu putere, 
geniul creator al po
porului nostru, dragos
tea sa de frumos, ca
pacitatea de a dezvol
ta in condițiile noi de 
astăzi tradițiile unei 
arte milenare, îmbogă- 
țindu-le cu 
inspirate din 
operă de făurire 
socialismului. 

află precedentNu-și 
participarea in actua
litate, in număr de mi
lioane, a oamenilor de 
toate categoriile socia
le. generațiile și predi
lecțiile culturale la 
desfășurarea fenome
nului muzical. Se cln- 
tă și se ascultă muzică 
in sălile de concert și 
spectacol — care împo
dobesc azi nenumăra
te așezăminte de cul
tură de la orașe și sate 
— la locul de muncă 
șl de reconfortare, în 
familie și in școală. 
Se cultivă muzica pen
tru bucuria ei intrinse
că, de către cei care 
produc bunurile mate
riale, în școli populare 
de artă, la cursurile 
organizate de univer-

lucrări 
ampla 

a

ceea ce înseamnă, la nivelul atelie
rului, o economie anuală echivalentă 
cu 400 000 lei". Oamenii muncii de 
aici, in fruntea cărora se situează 
comuniști ca Pavel Maxim, loan 
Cucu, Toader Nichifor, Anghel Vieru, 
cei din formațiile conduse de maiștrii 
Biro Lajos, Dinu Aurel, Mihai Fili- 
eru și mulți alții, au permanent in 
vedere această „chemare a zilei". 
Din rîndul comuniștilor a pornit și 
s-a extins printr-o stăruitoare mun-

că de la om la om, fiind acum în 
curs de generalizare la nivelul șan
tierului, o inițiativă vizind reintrodu
cerea in circuitul productiv a resturi
lor de metal, resturi care pot depăși 

(uneori — fiecare dintre ele — chiar 
un mp. A început astfel o luptă pe 
două fronturi: pe de o parte — pen
tru obținerea de resturi cit mai mici 
printr-o debitare cit mai judicioasă, 
iar pe de alta — pentru utilizarea 
resturilor ca materie primă la con
fecționarea de repere utile șantie
rului sau altor întreprinderi. Ingine
rul Aurel Gheorghiță. secretar adjunct 
al comitetului de partid de pe șantier, 
ne înfățișează un program de măsuri 
cu termene și responsabilități pre
cise, cuprinzînd principalele acțiuni 
ce vor fi întreprinse in această 
direcție în următoarea perioadă in 
lumina proiectelor de documente ale 
Congresului al XII-lea. Totodată, 
comitetul de partid și consiliul oa-

Noul spitol din Alba lulia

TEHNOLOGII NOI!
Pe această cale trebuie să acționeze și mai puternic colectivul întreprinderii 

metalurgice de metale neferoase Baia Mare pentru a-și îndeplini 
angajamentul de a economisi în acest an 1,13 milioane kWh energie electrică

I

Printre unitățile industriale din 
județul Maramureș, mari consuma
toare de energie electrică și gaz 
metan, se numără, și întreprinderea 
metalurgică de metale neferoase 
Baia Mare. Apariția recentului De
cret al Consiliului de Stat privind 
stabilirea unor măsuri pentru gos
podărirea judicioasă și reducerea 
consumului de energie electrică, 
energie termică și gaze naturale a 
găsit acest colectiv de muncă in plin 
efort de înfăptuire a unui program 
cuprinzător care are in vedere redi- 
mensionarea consumurilor în fiecare 
secție și la fiecare instalație. Din- 
tr-o situație încheiată recent rezultă 
că, în urma aplicării amintitului pro
gram de măsuri, pe 7 luni s-au eco
nomisit 930 000 kWh energie elec
trică și 96 000 mc gaz metan.

La data documentării noastre, o 
comisie formată din specialiști 
ai întreprinderii lucra la reactua
lizarea și completarea programu
lui de reducere a consumurilor 
în concordanță cu cerințele gospo
dăririi chibzuite și raționale a tu
turor formelor de energie cheltuită 
în procesul de producție. Este sem
nificativ, in acest sens, rezultatul 
acțiunii de reactualizare a bilanțu
rilor energetice care, pină la acea 
dată, punea în evidență prin soluții 
organizatorice și tehnologice posibi
litatea economisirii a peste 1,13 mi
lioane kWh energie electrică și a 
784 tone c.c. la nivelul unui an. Și, 
desigur, este vorba doar de un bi
lanț parțial, întrucit această acțiune 
continuă, la ea participind întregul 
colectiv, dc la muncitor la director. 
Despre căile prin care metalurgiștii 
băimăreni au reușit să. realizeze 
aceste economii ne-a vorbit mai pe 
larg tovarășul Gheorghe Grebleș, 
director tehnic al întreprinderii. 
Astfel, supravegherea cu cea mai 
mare răspundere a funcționării ra
ționale a fiecărei instalații minut 
cu minut de către muncitor, maistru 
sau inginer evită 
nejustificate.

Eforturi stăruitoare 
asigurării unui consum 
fac, in primul rind, . 
schimbării unor tehnologii mari con
sumatoare de energie. Menționăm, 
in acest sens, invenția inginerului 

consumurile
In vederea 
rațional se 
in direcția

sități cultural-științi
fice, In cercurile prie
tenilor muzicii din în
treprinderi și instituții, 
in cenacluri de ama

Opere pentru popor
tori, in zeci de mii de 
ansambluri' artistice de 
diferite profiluri, de la 
corul căminului cultu
ral al comunei pină la 
formații de operă, ca
merale și orchestrale 
care iși au de mult 
notorietatea in viata 
muzicală a patriei. 
Din generoasa arie 
a talentelor, care iși

le. un coeficient 
actual, cit și in 
în mai mare 

proiectanților de

menilor muncii au adresat comuniști
lor, întregului colectiv chemarea de 
a veni cu noi idei, propuneri, ini
țiative pentru soluționarea unui șir 
de probleme de interes maior privind 
economia de metal, in contextul sar
cinilor cantitative și calitative tot 
mai complexe ce se degajă pentru 
întregul colectiv din proiectele de 
documente ale Congresului partidului. 
De un larg ecou s-a bucurat. în 
această privință. Inaugurarea unei 
„căsuțe poștale a inițiativei", unde 
au și inceput să sosească propuneri 
și sugestii ale navaliștilor.

Rezerve există încă, atît tn utili
zarea tablei navale 
mai ridicat decît cel 
direcția conectării 
măsură a eforturilor ,----_.., ..
nave la ideea de economicitate. Dis- 
cutînd cu mai mulți comuniști, s-a 
conturat părerea că trebuie făcut mai 
mult pe acest tărîra în etapa de 
proiectare a navelor, că poate fi lăr
git și mai mult numărul întreprinde
rilor in măsură să folosească restu
rile de metal de pe șantier etc. în 
orice caz, cert e un lucru — și anu
me că, în climatul de însuflețit elan 
creator declanșat de proiectele de 
documente ale Congresului al XII- 
lea, una dintre preocupările esențiale 
ale organizațiilor de partid de aici 
este mobilizarea strădaniilor tuturor 
oamenilor muncii din întreprindere 
pentru a face din utilizarea rațională 
a materiilor prime și materialelor, a 
combustibililor și energiei, o proble
mă de conștiință civică a fiecărui om 
al muncii.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii'*

Eugen Florian, șeful secției energe- 
tice-automatizări.

— Prin înlocuirea încălzirii electrice 
a izolatorilor de la filtrele fabricii 
de acid sulfuric — explică autorul 
noii soluții — cu un sistem de încăl
zire cu abur recuperat din proce
sele pirometalurgice, modificind evi
dent utilajul respectiv prin mijloace 
proprii, am obținut o reducere a 
consumului de energie electrică la 
această fază de 350 000 kWh in pri
ma jumătațe a anului.

Avindu-se in vedere eficiența 
unor astfel de soluții bazate pe fo
losirea resurselor secundare, s-a trecut 
la aplicarea mai largă a acestei mo
dalități de economisire prin schim
barea vechilor tehnologii. De pildă, 
a fost înlocuit modul de obținere a 
unor subproduse rezultate din pre
lucrarea concentratelor de plumb 
cu alte tehnologii aplicabile la cup
torul cu cuvă, ciștigul fiind de 45 000 
kWh 'energie electrică. In urma in
ventarierii tuturor soluțiilor de re
cuperare a resurselor energetice se
cundare, pentru cele mai complexe 
6tabilindu-.se teme de cercetare, s-a 
pus în evidentă posibilitatea econo
misirii a 27 000 tone c.c. în anul 1979. 
Maistrul electrician Dumitru Chiuz- 
băian a realizat un ingenios 
sistem de utilizare a iluminatu
lui sectorizat al halelor de producție, 
soldat, pină acum, cu o economie de 
180 000 kWh energie electrică, iar co
legul său, maistrul Alexandru Farcaș. 
a pus la punct instalația de cuplare 
și decuplare pe bază de celulă foto- 
electrică a rețelei de iluminat.

Deși rezultatele de pină acum a- 
tesță o preocupare sistematică pe li
nia acțiunii de raționalizare a con
sumurilor energetice, ele nu reflec
tă încă integral rezervele existente 
in procesele metalurgice, mari con
sumatoare de energie și gaz metan. 
Ca argument aducem următorul 
fapt : din aproape 160 de norme de 
consum departamentale stabilite in 
întreprindere, numai la 40 se reali
zează deocamdată economii. Iată 
motivul pentru care a fost reactua
lizat programul de reducere a con
sumurilor in spiritul măsurilor din 
recentul decret, prevăzindu-se ac
țiuni concrete cum ar fi : revizuirea 
și raționalizarea transportului inter- 

află împlinirea tn 
activitatea de ama
tori, se ridică. an 
de an rapsozii nemuri
torului cintec și dans 

popular, cresc rînduri- 
le publicului muzical 
și se desprind chiar 
viitoare stele ale vieții 
artistice. Eflorescenta 
manifestărilor artistice, 
prilejuită de Festiva
lul național „Cintarea 
României" pe întreg 
cuprinsul țării, deschi
de largi perspective 
chemind și în acest do

meniu la efortul pen
tru calitate, pentru 
continuitatea fluxului 
în contactul cu muzi
ca. pentru îmbogățirea 
repertoriului cu valori
le cele mai reprezenta
tive.

Activitatea in dome
niul compoziției, muzi
cologiei și interpretă
rii muzicale, opera de 
formare a tinerilor slu
jitori ai artei sonore 
atestă realizări va
loroase înscrise in cro
nica epocii socialiste. 
De la cintecul patriotic 
destinat formațiilor co
rale, de la muzica 
ușoară și opereta de o 
inspirație însorită, pînă 
la genurile complexe 
ale simfoniei, poemu
lui simfonic, oratoriu-

Convorbiri economice 
româno - ruandeze

do- 
ali-
Pa-

Tovarâșul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit luni pe 
Franțois Ngaruklyintwali, ministrul 
afacerilor externe și cooperării al 
Republicii Ruanda, președintele părții 
ruandeze în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ruandeză de coope
rare economică și tehnică.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice și tehnice in diverse do
menii de activitate, extinderea schim
burilor comerciale dintre România și 
Ruanda.

în aceeași zi. ministrul ruandez a 
fost primit de tovarășul Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

Au fost abordate aspecte privind 
posibilitățile de colaborare și coope
rare intre România și Ruanda în 
meniul agriculturii și industriei 
mentare.

La primiri a participat Cornel 
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ruandeză de cooperare 
economică și tehnică.

Luni au inceput la București lu
crările primei sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale româno—ruandeze 
de cooperare economică și tehnică.

Delegația română este condusă de 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, președintele 
părții române în comisie, iar dele
gația ruandeză, de Franțois Ngaru- 
kiyintwali, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării 
Ruanda, președintele 
în comisie.

în cadrul sesiunii 
stadiul realizării obiectivelor prevă
zute în Acordul de cooperare româ
no—ruandez, precum și noi posibili
tăți în vederea dezvoltării pe baze 
reciproc avantajoase a colaborării și 
cooperării economice și tehnice, a 
schimburilor comerciale, ca și in alte 
domenii de activitate, intre România 
și Ruanda.

al Republicii 
părții ruandeze

se analizează

i conștiința fiecărui metaiur- 
spiritului de economisire, de 
operativă intervenție a con- 
intreprinderii în sensul asi- 
personalului calificat cores-

fazic, asigurarea aerului de combus
tie la cuptoarele de topire cu aer 
provenit din debitul ventilatoarelor 
de la cuptorul de zgură — ceea ce 
va însemna economisirea a 140 000 
kWh pe an. De asemenea, prin re- 
dimensionarea și recondiționarea re
țelelor de distribuție a aerului com
primat la secția metalurgie I, pen
tru prevenirea pierderilor de pre
siune, se va putea economisi o can
titate de 180 000 kWh pe an. Este 
insă nevoie de o mai adincă pătrun
dere in 
gist a i 
o mai 
ducerii 
gurării
punzător la cuptorul electric de la 
turnătorie, pentru a nu se cheltui 
neproductiv 211 000 kWh pe an. in 
condițiile in care cuptorul ar lucra 
efectiv un timp mai scurt, dar 
ar râmine sub tensiune pentru a nu 
se răci. Punerea cit mai grabnică 
în funcțiune a fabricii de oxigen — 
investiție cu termen depășit — s-ar 
solda nu numai cu o creștere a ca
pacității de prelucrare a concentra
telor, dar și cu însemnate economii 
de energie. Astfel, aceasta va per
mite dezafectarea instalației de pre- 
încălzire a aerului in urma intro
ducerii oxigenului la tehnologia de 
topire în suspensie, ceea ce va avea 
ca urmare economisirea a 1 500 tone 
c.c. pe an. De asemenea, folosirea 
azotului de la fabrica de oxigen ca 
gaz protector in instalațiile de 
pulberi de nipru și bare de cupru 
în locul gazului metan (315 tone 
combustibil convențional pe an) va 
scuti întreprinderea de alta cheltu
ieli la capitolul energie.

Toate aceste măsuri, ca și altele 
la care nu ne-am putut referi, stau 
la baza angajamentului pe care și 
l-au asumat metalurgiștii băimăreni 
de a realiza cantități sporite de me
tale neferoase cu cheltuieli minime 
și de a depăși, etapă de etapă, sar
cinile la producția netă, indicator 
care pune cel mai substanțial în e- 
vidență hărnicia și priceperea gospo
dărească a oricărui colectiv de 
muncă.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii'

lui, cantatei, creației 
concertante și came
rale, operei și baletu
lui, muzicii de film si 
de teatru, muzicii de 
fanfară și creației des
tinate invățămintului, 
compoziția româneas
că a înscris pagini de 
intensă vibrație — un 
adevărat clntec pentru 
țară izvorît din inimile 
țării. împreună cu 
creațiile de mult oon- 
sacrate ale patrimoniu
lui universal și națio
nal al muzicii, ele au 
cunoscut tălmăciri de 
înaltă ținută in peri
metrul vieții culturale 
din țară sau de peste 
hotare, care au ridicat 
cu noi cote prestigiul 
artei românești.

Tovarășului MANUEL MORA VALVERDE
Secretar general al Partidului Avangărzii Populare din Costa Rica

în numele conducerii partidului și al secretaiului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. vă transmitem cordiale feli
citări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
urări de sănătate și noi succese in activitatea consacrată dezvoltării inde
pendente a patriei dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe președinte,
Am onoarea de a vă mulțumi in mod foarte sincer dumneavoastră și 

poporului român pentru felicitările și urările prețioase pe care ați binevoit 
să mi le adresați cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.

Sint convins că relațiile de prietenie și solidaritate între Republica Demo
cratică Populară Laos și Republica Socialistă România se vor dezvolta 
in mod continuu, in interesul celor două popoare ale noastre, al păcii 
și al socialismului.

SUFANUVONG
Președintele Republicii, 

Președintele Adunării Naționale Suprema 
a R.D.P. Laos

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Părăsind pămintul drag al patriei dumneavoastră. îmi este deosebit de 

plăcut și sint fericit ca, in numele meu și al delegației palestiniene, să vă 
adresăm dumneavoastră și poporului român mulțumiri călduroase pentru 
clipele fericite petrecute sub auspiciile ospitalității generoase a poporului 
român prieten.

încă o dată dorim să vă exprimăm sentimente de profundă recunoștință 
și apreciere pentru sprijinul larg pe care, personal, îl acordați luptei drepte 
a poporului arab palestinian pentru eliberare națională și afirmarea dreptu
rilor sale inalienabile, sub conducerea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

Urăm poporului român prieten ca, sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă, să obțină noi succese, prosperitate și progres continuu.

YASSER ARAFAT
Președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandantul suprem al forțelor revoluției palestiniene

Președintele Comitetului Executiv al O.E.P.
a părăsit țara noastră

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită de prietenie in 
tara noastră. Oaspetele a fost însoțit 
de Abdel Mohsen Abu Meizer, mem
bru al Comitetului Executiv al O.E.P.. 
purtătorul de cuvint oficial al organi
zației, de alte persoane din conduce
rea O.E.P.

Cronica zilei
Luni seara, a sosit în Capitală ge

neral Leonidas Rodrigues Figueroa, 
președintele Partidului Socialist Re
voluționar Peruan, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va efectua o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele peruan a fost salutat de to
varășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
în perioada 21—27 august a.c., o 

delegație a Partidului Revoluției 
populare a Beninului, condusă de 
Ogouma Simon, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.R.P.B., a făcut o 
vizită de prietenie în România, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Delegația a avut o întrevedere, la 
C.C. al P.C.R., cu tovarășul Iosif 
Uglar, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
în cursul căreia s-a procedat la un 
schimb de informații privind activi
tatea și preocupările celor două par
tide. De asemenea, în timpul șederii 
în țara noastră, oaspeții au partici
pat la manifestările prilejuite de cea 
de-a 35-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, au avut o 
întilnire de lucru la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale și au efectuat 
un program de vizite Ia instituții și

Din partea
Ministerului 

Transporturilor 
și Telecomunicațiilor 
în seara zilei de 25 august, ora 19,10, 

pe drumul județean Sibiu-Ocna Si
biului-Armeni, autobuzul nr. 31-SB- 
214, care făcea cursa regulată pe 
acest traseu, a fost lovit de o loco
motivă la trecerea peste calea ferată 
nepăzită.

In urma accidentului și-au pierdut 
viața 16 persoane și au fost rănite 
mai multe, din care 6 sint în stare 
gravă. Au fost luate măsuri pentru 
acordarea primului ajutor răniților 
și spitalizarea lor.

Pentru anchetarea cauzelor produ
cerii accidentului a fost constituită 
o comisie.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Cenaclu literar
fi,30 Muzică populară

10,00 Film serial : Calvarul. (Reluarea 
episodului 10)

10.30 Telex
16,05 Din tainele meseriilor
16.25 Almanah pionieresc
16.50 Din țările socialiste
17,05 Bijuterii muzicale
17.30 Consultații medicale
17,45 Păsări de pe grinduri
18.05 Efigii lirice
18.25 Revista social-politică TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Alo. 055 I
19,40 Muzică ușoară
20,05 Seară de teatru : „Nunta lui Figa

ro" de Beaumarchais. Premieră pe 
țară, interpretează actorii Come
diei Franceze

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Orșova — oraș născut din ape ; 

Recorduri tn Cimpia de vest — Sa- 
lonta ’79

16,20 Bucuriile muzicii
17,05 Buletin rutier
17.35 Muzică ușoară

Pe aeroportul Otopenl. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, mi
nistrul muncii, Virgil Cazacu, Con
stantin Dăscălescu, membri ai Comi
tetului Politic Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R.. Dumitru Popa, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Cornel Pacoste, 
membru al C.C. al P.C.R.. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Imad Abdin. repre
zentant permanent al O.E.P. la Bucu
rești.

unități de interes economie și social- 
cultural din municipiul București șl 
din județul Brașov.

★
La invitația C.C. al P.C.R., o dele

gație a Uniunii Naționale Cameru- 
neze, condusă de Ekwabi Ewana 
Jean, secretar administrativ al parti
dului, a făcut o vizită de prietenie in 
România.

Delegația U.N.C. a avut o tntilnire 
la C.C. al P.C.R., cu tovarășul Mihal 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a participat la manifestările prile
juite de cea de-a 35-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă și a vizitat unele obiective de in
teres sodal-econOmic, cultural și is
toric.

★
Cu prilejul celei de-a XIII-a ani

versări a declanșării luptei armate 
a poporului namibian — Ziua Na
mibiei, Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa și In, 
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea au organizat, luru 
după-amiază, in Capitală, o manifes
tare.

Prof. Gheorghe Dragoș a prezentat 
conferința cu tema „Etape ale pro
cesului revoluționar în Namibia".

Au participat membri ai conduce
rii Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și ai In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, ai 
unor organizații de masă și obștești, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au asistat reprezentanți ai Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București. (Agea-pres)

Circulația 
autoturismelor

Inspectoratul General al Miliției 
aduce la cunoștință că duminică. 2 
septembrie 1979, va fi permisă circu
lația autoturismelor proprietate per
sonală cu numere de înmatriculare 
fără soț.

în celelalte duminici ale lunii sep
tembrie, circulația autoturismelor 
proprietate personală va avea urmă
toarea reglementare: 9 și 23 septem
brie — numere de înmatriculare cu 
soț : 16 și 30 septembrie — numere 
de inmatriculare fără soț.

17.50 Alimentația rațională
18.00 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră. (Reluarea episodului 15)
18.25 Tot înainte !
18.50 1 001 de seri
19.00 Telejurnal
19,15 Muzică de cameră
19.55 Viața economică a Capitalei
20.25 Treptele afirmării
21,10 Reportaj pe glob : Brazilia
21.35 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 

și 31 august. In țară : Vremea va fi ră
coroasă, Îndeosebi în nordul tării. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi, mai ales 
sub forma de aversă, la început cu ca
racter local, apoi izolate. Vîntul va' pre
zenta intensificări locale din sectorul 
nordic în primele zile, apoi va sufla in 
general, slab. Temperaturile minime vor 
ti cuprinse intre 6 șl 16 grade, local 
mai coborîte in estul Transilvaniei, iar 
cele maxime intre 16 și 26 de grade, mai 
ridicate spre sfirșitul intervalului în 
sud-vestul țării. în București ; Vremea 
va fj. răcoroasă. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii, mai ales în pri
mele zile. Vîntul va sufla slab pină Ja 
moderat. Temperatura va crește ușor 
spre sfirșitul intervalului.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU S-A REMIT

(Urmare din pag. I)

timele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu.

S-a subliniat de comun acord do
rința de a continua dialogul, de a 
dezvolta bunele raporturi dintre 
P.C.R. și O.E.P.. considerîndu-se că 
aceasta este în folosul ambelor po

COMUNICAT COMUN
La invitația secretarului general al 

Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, tovarășul 
Yasser Arafat, a efectuat o vizită 
oficială în Republica Socialistă Româ
nia. în perioada 25—26 august 1979.

în timpul vizitei, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, au avut loc convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, cordialitate și stimă re
ciprocă.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., mi
nistrul muncii, Virgil Cazacu, Con
stantin Dăscălescu, membri ai Comi
tetului Politic Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Dumitru Popa, 
secretar al C.C. al P.C.R., Cornel 
Pacoste, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au luat parte, de asemenea, din 
partea palestiniană, Abdel Mohsen 
Abu Meizer, membru al Comitetului 
Executiv al O.E.P., purtătorul de 
cuvînt oficial al Comitetului Execu
tiv al organizației, șeful departamen
tului pentru relații naționale, Abdel 
Fattah Ghanem, membru al Consi
liului Central Național Palestinian, 
Ahmed Abdel Rahman, redactor-șef 
al ziarului „Palestina revoluției", co
lonel Mahmud Abu Marzuk, membru 
al Consiliului Național Palestinian, și 
Imad Abdin, reprezentantul O.E.P. la 
București.

Tovarășul Yasser Arafat a exprimat 
sincere mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a dat o înaltă apreciere 
poziției ferme și consecvente pro
movate de România, personal de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, în scopul re
glementării juste a problemei pales
tiniene, prin realizarea drepturilor 
naționale, inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
de reîntoarcere la căminele sale, la 
autodeterminare și constituirea unui 
stat propriu, independent. Totodată, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei a mulțumit călduros pentru spri
jinul constant acordat de către Parti
dul Comunist Român pe plan politic, 
diplomatic și material Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. în efor
turile sale consacrate cauzei drepte 
a poporului palestinian, luptei pentru 
împlinirea drepturilor sale naționale 
inalienabile.

Cei doi conducători s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor actuale 
ale popoarelor lor, au examinat sta
diul și perspectivele relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român, Republica ’ 
Socialistă România și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei și au 
făcut un larg schimb de păreri cu 
privire la problemele internaționale 
de interes comun, îndeosebi în le
gătură cu situația din Orientul Mij
lociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Yasser Arafat și-au expri
mat întreaga satisfacție fată de re
lațiile de strînsă prietenie și solida
ritate statornicite de-a lungul anilor 
între Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
acestea corespunzind pe deplin inte
reselor celor două popoare. Părțile au 
evidențiat importanța deosebită a în- 
tîlnirilor dintre cei doi conducători, a 
convorbirilor purtate cu aceste ocazii, 
pentru extinderea relațiilor și conso
lidarea cooperării dintre Partidul Co

intilnire și convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Haralambos Drakopoulos

(Urinare din pag. I)
cutiv al C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia (interior).

Oaspetele și-a exprimat profunda 
satisfacție de a se reîntîlni cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a fi par
ticipat la sărbătorirea celei de-a 
35-a aniversări a zilei de 23 Au
gust și a urat Partidului Comunist 
Român, secretarului său general, în
tregului nostru popor noi și impor
tante realizări în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită con
ducerii și membrilor partidului un 
cald salut și urări de noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară, ală
turi de alte forțe progresiste și demo
cratice din Grecia, pentru triumful 
idealurilor democrației, independen
ței și progresului social.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la o amplă informare reciprocă pri
vind activitatea și preocupările celor 
două partide și a avut loc un larg 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncitorești.

S-au exprimat, cu acest prilej, satis
facția față de evoluția ascendentă a 
bunelor relații existente între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Grecia (interior), precum 
și hotărîrea de a le dezvolta conti
nuu, apreciindu-se că promovarea 
acestor raporturi contribuie la extin
derea legăturilor tradiționale dintre 
România și Grecia.

P.C.R. și P. C. din Grecia (interior) 
au reafirmat hotărirea lor de a ac
ționa în continuare pentru amplifica
rea conlucrării dintre Republica So

poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. Totodată, s-a apreciat 
că schimbul de vederi avut cores
punde preocupărilor de a se ajunge 
la solutionarea globală, justă și du
rabilă a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pe baza retragerii totale, 
necondiționate și cit mai grabnice a 

munist Român și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei și și-au mani
festat voința comună de a dezvolta 
și mai mult aceste relații, prin inten
sificarea dialogului la nivel înalt, a 
consultărilor periodice dintre ele, in 
conformitate cu aspirațiile popoarelor 
român și palestinian, în eforturile lor 
pentru edificarea unei păci drepte m 
Orientul Mijlociu și in intreaga lume.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. au evidențiat cu deosebită sa
tisfacție rezultatele remarcabile ob
ținute în domeniul pregătirii de ca
dre palestiniene în România, apre
ciind că aceasta constituie un impor
tant sprijin acordat de poporul ro
mân poporului palestinian în efor
turile sale pentru edificarea unui stat 
propriu, independent.

în cadrul schimbului de păreri care 
a avut loc cu privire la proble
mele internaționale, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yasser Arafat au făcut 
o trecere în revistă a amplelor trans
formări revoluționare, sociale și na
ționale, a mutațiilor profunde în ra
portul mondial de forțe, a căror ca
racteristică o constituie afirmarea tot 
mai puternică a voinței popoarelor 
de a pune capăt pentru totdeauna po
liticii imperialiste de asuprire, do
minație și exploatare, de forță și 
dictat, hotăririi lor de a se dezvolta 
libere, deplin stăpîne pe soarta și 
bogățiile lor naționale, de a promova 
o politică nouă, de egalitate și res
pect între națiuni, intr-un climat de 
încredere și securitate. Ei au scos in 
evidentă faptul că in lume are loc, 
totodată, o ascuțire a contradicțiilor, 
continuă să se manifeste politica im
perialistă de forță și dictat, ceea ce 
aduce grave prejudicii cauzei păcii și 
securității internaționale.

Cei doi conducători și-au exprimat 
îngrijorarea față de intensificarea 
amenințărilor cercurilor imperialiste 
în viața internațională, fată de ten
dințele de a se recurge la forță pen
tru asigurarea anumitor scopuri po
litice și economice. Ei au apreciat că 
situația complexă existentă în lume 
impune intensificarea acțiunilor fer
me ale popoarelor, ale tuturor for
țelor progresiste, împotriva acestor 
amenințări, pentru diminuarea încor
dării, pentru renunțarea la utilizarea 
forței, pentru asigurarea cursului spre 
destindere, a politicii de colaborare 
și pace. Părțile au fost de acord că 
imperativul cel mai arzător al zilelor 
noastre este unirea tot mai strînsă a 
eforturilor tuturor popoarelor și în
tărirea conlucrării și solidarității for
țelor înaintate de pretutindeni și și-au 
exprimat convingerea că statele so
cialiste, țările in curs de dezvoltare, 
statele nealiniate, toate forțele pro
gresiste și democratice din lume sînt 
în măsură să respingă diferitele a- 
menințări și aventuri militare impe
rialiste, să garanteze dezvoltarea li
beră, independentă, a tuturor popoa
relor, să asigure pacea in întreaga 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Yasser Arafat au făcut un 
schimb aprofundat de păreri cu pri
vire la Orientul Mijlociu, - îndeosebi 
în ceea ce privește evoluția situației 
din zonă în ultimul timp, precum și 
cu privire la căile corespunzătoare 
pentru realizarea unei păci juste in 
această parte a lumii.

Cei doi conducători consideră că 
actuala situație din Orientul Mijlo
ciu este gravă și necesită acțiuni in
tense și susținute pentru a se ajun
ge la o soluție dreaptă a crizei 
din zonă, inclusiv a problemei pa
lestiniene, care se află in centrul a- 
cestei crize. Ei au subliniat că nu 
se poate ajunge la o pace justă și 
trainică in Orientul Mijlociu fără 
participarea O.E.P., singurul repre
zentant legitim al întregului popor 
palestinian. Ambele părți au fost de 
acord că o pace globală, dreaptă și 
trainică în această zonă nu poate fi 
realizată decît pe baza retragerii to
tale. imediate și necondiționate a 

cialistă România și Republica Elenă 
pe plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural și în alte domenii de 
activitate, în folosul ambelor popoare, 
in interesul păcii și colaborării in Bal
cani, în Europa și în întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale situației politice interna
ționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Haralambos Drakopoulos au apreciat 
că în lume au avut loc și continuă să 
se producă mari schimbări revoluțio
nare și sociale, profunde mutații in 
raportul de forțe, ca urmare a afir
mării tot mai puternice a voinței și 
hotăririi popoarelor de a pune capăt 
vechii politici de forță și dictat, de a 
fi stăpîne pe soarta lor și de a-și or
ganiza viața potrivit propriilor inte
rese și năzuințe, fără nici un amestec 
din afară. S-a relevat că solutio
narea justă și echitabilă a proble
melor complexe ale lumii contempo
rane reclamă participarea, pe baze 
egale, a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea sau sistemul lor social.

Cele două partide au relevat nece
sitatea continuării eforturilor pentru 
realizarea integrală, ca un tot unitar, 
a prevederilor Actului final de la 
Helsinki, pentru pregătirea temeinică 
a reuniunii de la Madrid, din 1980. 
pentru înfăptuirea unui sistem real 
de securitate și cooperare in Europa. 
Totodată,- a fost scoasă în evidență 
importanta adoptării unor măsuri 
concrete, eficiente, de dezangajare 
militară, de dezarmare, șl în primul 
rînd de dezarmare nucleară, de re
ducere a cheltuielilor militare și 
oprire a cursei înarmărilor, fără de 
care nu pot fi concepute destinderea, 
pacea și securitatea pe continentul 
nostru și in lume.

Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și a recunoașterii 
drepturilor inalienabile ale poporu
lui palestinian, inclusiv dreptul său 
la autodeterminare, la constituirea 
unui stat propriu independent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea Partidului Comu

Israelului din teritoriile palestiniene 
și arabe ocupate in 1967 și a recu
noașterii drepturilor naționale, inalie
nabile. ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului, său la reîntoar
cerea la căminele sale, la autode
terminare, a dreptului la constituirea 
unui stat propriu independent. Ei au 
subliniat că în prezent, mai mult ca 
oricind. pacea în Orientul Mijlociu nu 
se poate realiza fără soluționarea 
problemei poporului palestinian, fără 
înfăptuirea drepturilor naționale, le
gitime, ale sale, inclusiv a dreptu
lui de a-și făuri un stat indepen
dent.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. au subliniat importanta reali
zării solidarității arabe pentru o pace 
globală, pentru eliberarea teritoriilor 
palestiniene și arabe ocupate și pen
tru recîștigarea drepturilor palesti
niene și arabe de care au fost depo
sedați.

Secretarul general al P.C.R. și 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., considerind seriozitatea si
tuației actuale din zonă, au reliefat 
că Organizația Națiunilor Unite poa
te și trebuie să aibă un rol mai ac
tiv în procesul de realizare a păcii. 
Ei au apreciat că aceasta se poate 
face prin adoptarea unei noi rezo
luții a Consiliului de Securitate prin 
care să fie confirmate și drepturile 
naționale inalienabile ale poporului 
palestinian, așa cum sint conținute 
in rezoluțiile Adunării Generale a 
O.N.U.

Părțile au dezaprobat din nou con
tinuarea acțiunilor agresive ale Israe
lului împotriva Libanului, atacurile 
repetate împotriva teritoriului acestei 
țări, amestecul direct și indirect în 
treburile sale interne și tentativele 
continue de scindare a Libanului, de 
escaladare a tensiunii și de lichida
re a palestinienilor care trăiesc în 
această țară. Ele consideră că se im
pune să se pună capăt acestor ac
țiuni militare agresive, să se asigu
re integritatea teritorială, suverani
tatea, independenta națională și uni
tatea Libanului.

Cele două părți resping practicile 
ilegale ale Israelului în teritoriile pa
lestiniene și arabe ocupate, inclusiv 
crearea de așezări israeliene în a- 
ceste teritorii, violarea moștenirii is
torice și culturale arabe, asuprirea 
și discriminările, la care sînt supuși 
locuitorii arabi, ca .ți expulzarea a- 
cestora, urmăriridu-se astfel modifi
carea statutului teritoriilor menționa
te. schimbarea caracterului lor demo
grafic. consolidarea ocupației israe- 
iiene și anexarea unor părți a teri
toriilor ocupate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea poporului ro
mân cu cauza dreaptă a poporului 
Palestinian și hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste de a sprijini cu fermitate, in 
continuare, lupta justă a poporului 
palestinian, sub conducerea O.E.P., 
pentru cîștigarea drepturilor sale 
naționale inalienabile, de a depune 
și în viitor toate eforturile pentru 
a contribui la înfăptuirea unei păci 
globale, juste și trainice in Orientul 
Mijlociu.

Subliniind importanța deosebită a 
edificării securității și dezvoltării 
cooperării în Europa, cele două părți 
au relevat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru punerea în apli
care a Actului final de la Helsinki 
și au apreciat că acest proces tre
buie să aibă un caracter permanent, 
democratic, cu participarea și contri
buția activă a tuturor statelor conti
nentului, pe baza deplinei egali
tăți. Totodată, edificarea secu
rității și cooperării în Europa tre
buie să conducă la realizarea dezan
gajării militare pe continent, a 
dezarmării generale, și în primul 
rind a dezarmării nucleare. Părți
le și-au exprimat convingerea că 
instaurarea securității și promovarea 
cooperării în Europa vor exercita o

Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Grecia (interior) 
acordă o însemnătate deosebită sta
tornicirii unor raporturi bi și multi
laterale de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate între statele din Bal
cani, corespunzător intereselor po
poarelor din această zonă. în acest 
cadru s-a subliniat necesitatea so
luționării problemei cipriote pe calea 
tratativelor, fără nici un amestec din 
afară, în conformitate ,cu rezoluțiile 
O.N.U., care să ducă la retragerea 
tuturor trupelor străine din Cipru, 
să asigure conviețuirea pașnică intre 
cele două comunități, integritatea și 
independenta Ciprului, ceea ce va 
exercita, fără îndoială, o puternică 
influentă asupra politicii de colabo
rare și pace în Balcani, în bazinul 
mediteranean și va înriuri favorabil 
procesul de destindere și securitate 
în Europa și în întreaga lume.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Grecia (interior) 
au relevat necesitatea reglementării 
prin mijloace pașnice a stărilor de 
încordare și conflict care mai dăinuie 
în diferite zone ale globului. In acest 
sens, cele două partide s-au pronun
țat pentru o soluție globală, justă și 
durabilă a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pe baza retragerii totale, 
necondiționate și cit mai grabnic a 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și a recunoașterii 
drepturilor naționale, inalienabile ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare, la 
crearea unui stat propriu, indepen
dent, precum și a asigurării indepen
denței și integrității teritoriale a tu
turor statelor din regiune.

De ambele părți a fost subliniată 
importanta lichidării subdezvoltării 

nist Român, a României socialiste de 
a acorda în continuare întregul spri
jin cauzei drepte a poporului pales
tinian. instaurării unei păci drepte și 
trainice in Orientul Mijlociu.

La încheierea vizitei tovarășului 
Yasser Arafat a fost adoptat un co
municat comun care se va da publi
cității.

influentă pozitivă asupra climatului 
politic international, asupra păcii si 
securității in întreaga lume. în acest 
cadru, ele au subliniat că există o 
strinsă interdependentă între secu
ritatea pe continentul european și 
securitatea în bazinul Mării Medite- 
rane, în mod deosebit în Orientul 
Mijlociu. A fost exprimată speranța 
că viitoarea Conferință pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care va 
avea> loc la Madrid în 1980, se va în
cheia cu rezultate concrete în direc
ția aplicării principiilor și a celorlalte 
prevederi ale Actului final.

Cele două părți apreciază că lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale, de natură să asigure 
fiecărui popor condițiile necesare de 
dezvoltare liberă si de progres, re
prezintă una dintre problemele fun
damentale ale lumii contemporane, 
în acest cadru, a fost subliniată ne
cesitatea stringentă de continuare și 
de intensificare a acțiunilor pe plan 
internațional vizînd instaurarea noii 
ordini economice, care să așeze rapor
turile dintre state pe baze juste si 
echitabile, și a fost exprimat sprijinul 
fată de eforturile depuse de țările în 
curs de dezvoltare pentru realizarea 
independentei lor economice, pentru 
exercitarea deplină a suveranității 
asupra resurselor naturale si utiliza
rea acestora in interesul prosperității 
popoarelor lor. al cauzei generale a 
progresului. Cele două părți au sub
liniat importanta viitoarei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980 consacrată noii ordini 
economice internaționale si au fost 
de acord că pentru pregătirea cores
punzătoare a acesteia este necesară 
întărirea solidarității de acțiune și a 
cooperării între toate țările in curs de 
dezvoltare.

Cele două părți se pronunță ferm 
pentru lichidarea definitivă a colonia
lismului în toate aspectele sale, a po
liticii imperialiste, neocolonlaliste, ra
siste și de apartheid, oriunde acestea 
se manifestă. Ele au reafirmat spri
jinul lor deplin și solidaritatea mili
tantă cu lupta popoarelor din Zim
babwe și Namibia pentru obținerea 
realei lor independente naționale. 
Totodată, părțile sprijină lupta popu
lației majoritare din Africa de Sud 
contra rasismului și apartheidului si 
apreciază că în condițiile actuale este 
necesar să se acționeze cu tot tnai 
multă energie, pe plan international, 
pentru* a se pune definitiv capăt ori
cărei încălcări a drepturilor legitime 
ale popoarelor din Africa australă.

Părțile apreciază în mod deosebit 
rolul mișcării de nealiniere în abor
darea situației internaționale actuale, 
participarea acesteia la găsirea de 
soluții adecvate problemelor lumii 
contemporane. Ele și-au exprimat 
speranța că reuniunea la nivel inalt 
a țărilor membre ale mișcării de 
nealiniere de la Havana, din septem
brie 1979. se va încheia cu rezultate 
pozitive care să conducă la creșterea 
rolului mișcării în lume. în interesul 
popoarelor care luptă pentru libertate 
și independentă națională, pentru 
progres economic și social.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. au dat o inaltă apreciere con
vorbirilor fructuoase care au avut loc 
și care constituie o nouă și valoroasă 
contribuție la continua intensificare a 
raporturilor prietenești, de solidarita
te militantă, statornicite între Parti
dul Comunist Român și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, intre 
poporul român si poporul palestinian.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat, a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, calde mulțumiri pentru 
ospitalitatea si sentimentele priete
nești cu care a fost înconjurat în 
timpul vizitei sale în România.

și instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale care să asigure dez
voltarea liberă și independentă a 
fiecărei națiuni pe calea progresului 
economic și social, colaborarea lor 
rodnică în condiții echitabile, de 
pace și securitate, precum și stabi
litatea economică mondială.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Grecia (interior) 
și-au reafirmat solidaritatea cu po
poarele și mișcările din Africa aus
trală care luptă pentru eliberare și 
independentă națională, împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, a politicii de apar
theid și de discriminare rasială, pen
tru o dezvoltare liberă de sine stă
tătoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Haralambos Drakopoulos au reafir
mat hotărîrea celor două partide de 
a acționa pentru întărirea prieteniei, 
solidarității și colaborării dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
în spiritul stimei și respectului reci
proc, pe baza- dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora și înfăptui în 
mod independent, fără nici un 
amestec* din afară, propria linie po
litică, strategia și tactica revoluțio
nară, în conformitate cu realitățile 
concrete istorice, naționale și sociale 
în care își desfășoară activitatea.

Cele două partide s-au pronunțat 
pentru întărirea solidarității șl con
lucrării dintre toate forțele democra
tice și progresiste, antiimperialiste, 
în lupta comună pentru pace, pentru 
libertate, - pentru securitate și dezar
mare, pentru independență, demo
crație și progres social.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
respect și înțelegere reciprocă.

MLNIRE ȘI CONVORBIRI
INTRE TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCU

ȘI TOVARĂȘUL SANTIAGO CARRILLO
(Urmare din pag. I)

sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, precum și pentru marile 
realizări obținute de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., in opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat conducerii P.C. 
din Spania, tuturor comuniștilor spa
nioli un salut prietenesc si calde fe
licitări pentru succesele obținute in 
lupta pentru apărarea și promovarea 
intereselor vitale ale poporului spa
niol, pentru dezvoltarea democratică 
și independentă a tării, pentru pro
gresul economic și social al Spaniei.

în timpul întrevederii s-a procedat 
Ia o informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor celor două 
partide comuniste și a avut loc un 
larg schimb de vederi asupra unor 
probleme actuale ale vieții politice 
mondiale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și San
tiago Carrillo și-au exprimat deplina 
satisfacție fată de relațiile de strînsă 
prietenie, solidaritate și colaborare 
existente intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Spa
nia, precum și hotărîrea de a le am
plifica în viitor, apreciind că promo
varea largă a bunelor ranorturi din
tre P.C.R. și P.C.S. constituie o con
tribuție de seamă la consolidarea le
găturilor traditionale dintre cele două 
tari și popoare. în context, s-a rele
vat evoluția favorabilă a relațiilor

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Populare Congo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, duminică 
dimineață, la Snagov. pe Pierre Nze, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, minis
trul afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Populare Congo, șeful 
Departamentului relațiilor externe al 
C.C. al P.C.M., care a făcut o vizită 
oficială in țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, precum și ambasadorul 
R. P. Congo la București. Emile Au- 
relien Bongouande.

în timpul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție evoluția favorabilă a 
relațiilor de prietenie, solidaritate si 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Congolez al Mun
cii. dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Congo. în 
acest cadru, oaspetele a evidențiat 
marea însemnătate a convorbirilor si

Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Ruanda

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe ministrul afacerilor 
externe și cooperării al Republicii 
Ruanda. Franțois Ngarukiyintwali, 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Exprimînd intreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, minis
trul ruandez a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj adresat 
de președintele Republicii Ruanda, 
general Habyarimana Juvenal, îm
preună cu urările de fericire perso
nală și sănătate, de prosperitate 
poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președintelui 
Republicii Ruanda un cordial și prie
tenesc salut, iar poporului ruandez 
urări de succes pe calea dezvoltării 
sale economice și sociale. 

dintre România si Spaniă și a fost 
manifestată dorința celor două parti
de comuniste de a acționa cu fermi
tate pentru dezvoltarea și mai inten
să a raporturilor româno-spaniole pe 
multiple planuri.

în cadrul schimbului de vederi în 
probleme internaționale, ale relațiilor 
dintre partidele comuniste si munci
torești. s-au evidențiat transformările 
politice, economice, sociale care au 
loc în lume ca urmare a afirmării tot 
mai puternice a voinței popoarelor de 
a trăi libere și independente, de a-si 
hotărî singure soarta, de a pune ca
păt vechii politici de dominație și 
dictat, de a se dezvolta de sine stă
tător, într-o lume a păcii și colabo
rării. S-a apreciat că. în condițiile 
actuale, este mai necesară ca oricind 
întărirea solidarității si conlucrării 
tuturor forțelor muncitorești, demo
cratice, progresiste si antiimperialiste 
în lupta pentru pace, destindere și 
înțelegere intre națiuni.

Abordînd probleme importante care 
confruntă continentul european, to
varășii Nicolae Ceausescu si Santiago 
Carrillo au relevat marea importantă 
pe care Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania o acor
dă pregătirii temeinice a reuniunii de 
la Madrid, din 1980. care este chema
tă să adopte măsuri concrete de în
făptuire în Europa a securității, des
tinderii și păcii. S-a considerat, in 
același timp, că trebuie acționat cu 
toată hotărîrea pentru trecerea la 
măsuri eficiente de dezarmare și 
dezangajare militară, de reducere a 

înțelegerilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și fostul președin
te Marien N’Gouabi pentru impulsio
narea relațiilor economice, a rapor
turilor dintre cele două partide și 
state.

A fost manifestată voința comună 
de a imprima bunelor raporturi ro- 
mâno-congoleze un curs continuu as
cendent și rodnic, relevîndu-se posi
bilitățile existente pentru dinamizarea 
și extinderea conlucrării dintre cele 
două state, pe plan politic, economic, 
tehnico-știintific, cultural si în alte 
domenii de activitate, în folosul am
belor țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii intre națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale actualității politice interna
ționale, o atentie deosebită fiind 
acordată evoluției situației în zonele 
geografice in care sint situate cele 
două țări.

Schimbul de păreri a reliefat ne
cesitatea intensificării eforturilor pen
tru rezolvarea constructivă. în inte
resul popoarelor, a problemelor com
plexe ce preocupă omenirea contem

în timpul convorbirii s-au exprimat 
satisfacția față de stadiul relațiilor 
româno-ruandeze și dorința comună 
de a dezvolta și diversifica aceste ra
porturi pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
domenii de interes comun, spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale. In acest cadru s-a 
subliniat necesitatea promovării unei 
politici noi de colaborare între state, 
bazată pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, pe dreptul fiecărui popor 
la dezvoltarea de sine stătătoare, in 
conformitate cu voința și aspirațiile 
sale. 

bugetelor militare, fără de care'nu se 
pot înfăptui securitatea și pacea.

Relevind că pacea și stabilitatea 
mondială sînt grav amenințate de as
cuțirea contradicțiilor internaționale, 
de intensificarea luptei pentru reîm
părțirea lumii în sfere de influentă 
și dominație, secretarii generali ai ce
lor două partide au subliniat impor
tanta luptei unite a maselor popu
lare pentru instaurarea în viata in
ternațională a unor relații noi, demo
cratice. bazate pe egalitate în drep
turi, pe respectul independentei și 
suveranității naționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și San
tiago Carrillo au reliefat importanta 
deosebită a întăririi unității si solida
rității dintre partidele comuniste șl 
muncitorești, pe baza respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și sta
bili în mod autonom, de sine stătă
tor. linia politică, strategia si tactica 
revoluționară, fără nici un amestec 
din afară.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de sinceră prietenie 
tovărășească, de deplină înțelegere și 
respect reciproc, in spiritul relațiilor 
ce caracterizează raporturile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania.

★
După convorbiri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au retinut la dejun pe to
varășul Santiago Carrillo împreună 
cu soția. Carmen Carrillo.

porană, pentru adîncirea procesului 
de destindere, securitate și cooperare 
în Europa. în Africa si în întreaga 
lume, pentru realizarea dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării nuclea
re, pentru solutionarea pe cale poli
tică, prin tratative, a stărilor de în- 

• cordare și conflict care mai dăinuie 
în diferite regiuni ale globului, pen
tru eliminarea din viata internațio
nală a forței și amenințării cu forța, 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale. A fost reafirmată hotă- 
rîrea României socialiste și a Repu
blicii Populare Congo de a conlucra 
tot mai strîns pe plan extern. în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului si neocolonialismului, a 
rasismului și apartheidului, pentru li
chidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
bazată pe echitate și justiție, pentru 
înfăptuirea idealurilor de pace, de li
bertate, independentă și progres ale 
tuturor națiunilor, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

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

A fost relevată, totodată, necesita
tea întăririi unității și solidarității 
popoarelor africane în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru asigura
rea independenței naționale, pentru 
emanciparea economică și socială, 
pentru o viată liberă și demnă.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două țări de a contribui la promova
rea păcii și securității în Europa, 
Africa și în întreaga lume, la solu
tionarea pozitivă a problemelor in
ternaționale care confruntă omenirea, 
la lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice mondiale, la realizarea de
zarmării generale, la reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state, la înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și progres 
ale tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie.
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MESA JE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării României, sînt 
fericit să transmit, în numele poporului din Cipru, al guvernului 
și al meu personal, cele, mai sincere felicitări și cele mai calde urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și progres și prosperitate 
continuă pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România, 
sub conducerea dumneavoastră luminată.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Fvi'plpntpi Snip
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

Excelenței Voastre, în numele meu și în numele poporului libanez, 
călduroase felicitări, precum și urările mele sincere de fericire 
personală pentru dumneavoastră, de prosperitate pentru poporul 
român.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării României, am onoarea să exprim 

Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și sincere urări de 
fericire personală, de prosperitate crescîndă poporului român,

MEHDI BAZARGAN
Primul ministru al Guvernului Provizoriu 

al Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a Zilei dumneavoastră na

ționale, doresc ca, în numele guvernului și poporului Tanzaniei, 
să vă transmit dumneavoastră și poporului României felicitările 
mele cele mai sincere.

Sub corecta conducere a Partidului Comunist Român, România 
a obținut uriașe realizări în domeniul economic, social și politic. 
Tanzania privește aceste succese ca pe un exemplu bun al unui 
tinăr stat ce luptă pentru îmbunătățirea nivelului de trai al 
poporului său.

Tanzania a luat notă cu interes de participarea sporită a Româ
niei la activitățile țărilor lumii a treia, inclusiv ale acelora din 
grupul „celor 77“ și de dorința sa de a făuri un curs independent 
în afirmarea suveranității sale.

Mai mult, Tanzania apreciază implicarea României în lupta îm
potriva colonialismului și sprijinul moral și material de mari 
proporții pe care-1 acordă luptei din Africa Australă ca o contri
buție la promovarea eforturilor pentru pace și securitate interna
țională.

Aștept cu nerăbdare întărirea relațiilor bilaterale dintre cele 
două țări ale noastre.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de prosperitate a țării 
dumneavoastră.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

am deosebita plăcere de a vă exprima cele mai calde felicitări, îm
preună cu foarte sincere urări pentru fericirea Excelenței Voastre 
și de continuă prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

Cu cordiale salutări.
JULIO C TURBAY AYALA
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu această ocazie fericită a sărbătoririi celei de-a 35-a aniversări 

a Zilei eliberării naționale a Republicii Socialiste România, am deo
sebita plăcere să vă exprim, dumneavoastră și prin dumneavoastră 
guvernului și bravului popor al țării dumneavoastră progresiste, 
cele mai cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune și sincere 
urări, in numele guvernului și poporului Republicii Liberia, precum 
șl al meu personal.

îmi exprim speranța fierbinte că în promovarea relațiilor cor
diale și armonioase care există în mod atit de fericit intre România 
și Liberia, guvernele noastre vor continua să conlucreze pentru gă
sirea unor noi domenii de cooperare astfel încît să-și aducă o con
tribuție sporită la afirmarea demnității umane, la consolidarea păcii 
și cultivarea unei mai bune înțelegeri intre națiunile și popoarele 
lumii.

Fie ca harnicul popor român să se bucure în continuare de pace, 
unitate și prosperitate, sub clarvăzătoarea și dinamica dumneavoas
tră conducere.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,
Al dumneavoastră sincer,

WILLIAM R. TOLBERT ir.
Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

România, am marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre feli
citările mele călduroase și cele mai bune urări de bunăstare perso
nală. de progres continuu și prosperitate Republicii Socialiste 
România.

U NE WIN
Președintele

Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericitei și importantei sărbătoriri a celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării țării dumneavoastră, doresc să adresez Exce
lenței Voastre și prin dumneavoastră poporului prieten al României 
sincere felicitări din partea partidului, guvernului și a întregului 
popor al Zambiei.'

Noi, în Zambia, apreciem relațiile prietenești și cooperarea exis
tente intre țările noastre. Sintem mindri de contribuția dumnea
voastră la libertate, pace și dreptate, reflectată prin eforturile 
pe care Ie depuneți în sprijinirea poporului luptător al Africii 
Australe în lupta lui pentru independență și demnitate umană.

Fie ca relațiile calde existente între țările noastre să se dez
volte in continuare, in interesul ambelor popoare.

Vă rog, Excelență, să acceptați cele mai bune urări de continuă 
sănătate pentru dumneavoastră, de succes și prosperitate pentru 
țara dumneavoastră.

KENNETH D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primiți felicitările mele personale și ale partidului E.D.A. pen
tru sărbătoarea dumneavoastră națională.

ILIAS ILIOU
Președintele

Uniunii Democratice de Stingă (E.D.A.)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Folosesc cu plăcere ocazia sărbătorii naționale a Republicii So

cialiste România pentru a adresa Excelenței Voastre sincerele 
felicitări ale Consiliului Federal, precum și cele mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperi
tatea țării dumneavoastră.

HANS HUERLIMANN
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și toate 
urările pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pen
tru fericirea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste Ro
mânia.

In numele Reginei,
INGRID

Regina Danemarcei 
Regentă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi Zilei eliberării Republicii Socialiste Româ

nia, am plăcerea de a vă transmite cordiale felicitări din partea 
poporului și guvernului peruan, împreună cu urările mele pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre și de prosperitate nobilului 
dumneavoastră popor.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut de a transmite Excelenței Voastre, 

în numele guvernului și poporului pakistanez, precum și al meu 
personal, sincere salutări și calde felicitări cu prilejul deosebit al 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Sint convins că relațiile prietenești șl cooperarea reciproc avan
tajoasă dintre țările noastre se vor consolida în viitor în interesul 
popoarelor noastre.

Doresc Excelenței Voastre deplină sănătate șî viață lungă, pro
gres continuu și prosperitate poporului României.

Rog acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunil mele celei 
mai înalte.

General MOHAMMAD ZIA-UL-HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al Zilei eliberării Republicii Socialiste România, 

în numele guvernului și poporului nepalez, precum și al meu per
sonal, adresez Excelenței Voastre sincerele noastre felicitări și cele 
rețai.bune urări de fericire personală, progres și prosperitate pentru 
poporul român.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, poporul Israelului mi se alătură in a adresa Excelenței Voastre 
cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire persona
lă, de progres continuu și bunăstare poporului României.

YITZHAK NAVON
Președintele Statului Israel

_______ _ } 

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelența Voastră,
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, guvernul și poporul Republicii Democratice Socialista Sri 
Lanka mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului României salutări sincere și călduroase urări de bine.

Așteptăm cu încredere întărirea pe mai departe a relațiilor 
noastre ds prietenie și cooperare reciprocă în anii care vor urma.

J. R. JAYAWARDENE
Președintele 

Republicii Democratice Socialiste 
Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să vă transmit dumneavoastră și poporului 

român cele mai bune urări din partea poporului neozeelandez cu 
prilejul aniversării Zilei naționale a României.

Fie ca spiritul de cooperare care s-a dezvoltat intre Noua Ze- 
elandă și România in ultimii ani să fie continuat și amplificat în 
viitor.

KEITH J. HOLYOAKE
Guvernatorul general al Noii Zeelande

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al Zilei dumneavoastră naționale, ne este deo

sebit de plăcut să adresăm Excelenței Voastre cele mai calde felici
tări, împreună cu bunele noastre urări de pace și prosperitate con
tinuă pentru țara dumneavoastră.

SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTAIN BILLAH 
IBNI AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR

Suveranul Malayeziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului din Guyana, vă adresez 

dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia felicitări și cele mai bune urări cu prilejul Zilei dumnea
voastră naționale.

Permiteți-mi, de asemenea, să-mi exprim speranța că, în anii 
ce vor veni, relațiile prietenești dintre țările noastre se vor dez
volta tot mai mult.

FORBES BURNHAM
Prim-ministru

al Republicii Cooperatiste Guyana

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele poporului, al Guvernului Militar Provizoriu al Etio

piei Socialiste și al meu personal, doresc să vă transmit, dumnea
voastră și prin dumneavoastră partidului comunist, guvernului și 
poporului României, cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 
XXXV-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.

Cu această ocazie, aș dori să exprim admirație pentru realiză
rile României în construirea socialismului și pentru contribuția sa 
la cauza mișcărilor de eliberare națională, a păcii, a dreptății, a 
egalității și a progresului.

Sint convins că prietenia și cordialitatea ce au caracterizat 
relațiile dintre România și Etiopia Socialistă se vor dezvolta în 
continuare, în avantajul celor două popoare ale noastre.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune pentru fericirea 
dumneavoastră personală și de prosperitate poporului României.

Lt. colonel MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ 

Provizoriu al Consiliului de Miniștri și Comandant 
Suprem al Armatei Revoluționare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a țării dumneavoastră, este 
o mare plăcere și onoare pentru mine să adresez Excelenței Voastre, 
iar prin dumneavoastră, partidului, guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România, în numele Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, al guvernului și poporului Republicii Democratice 
Somalia, felicitările noastre cele mai calde și cele mai cordiale, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre, 
de progres, prosperitate și fericire țării și poporului dumnea
voastră.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională îmi oferă plăcuta ocazie de a prezenta 

Excelenței Voastre urările cele mai bune pe care eu Ie formulez 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru bunăstarea și 
viitorul fericit al poporului român.

JEAN
Marele Duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei eliberării, vă rog să primiți felici

tările mele și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului 
român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei eliberării . României îmi face plăcere sâ adresez 

personal Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate șl 
fericire.

De asemenea, guvernul și poporul Republicii Singapore transmit 
urările lor cele mal bune de pace și prosperitate continuă țării 
dumneavoastră.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre călduroase felici

tări cu prilejul Zilei naționale a României.
RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale, transmit Excelenței Voastre și 

nobilei dumneavoastră patrii salutul meu, împreună cu cele mai 
călduroase urări pentru progresul continuu al României, pentru 
dezvoltarea crescîndă a raporturilor dintre popoarele noastre, pre
cum și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Cu deosebită stimă,
JAIME ROLDOS AGUILERA

Președintele constituțional 
al Republicii Ecuador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale, noi, guvernul și po

porul Republicii Surinam, exprimăm pe această cale sincerele noas
tre felicitări și cele mai bune urări pentru viitorul Republicii So
cialiste România, al poporului, guvernului și președintelui său.

Dr. JOHAN H. E. FERRIER
Președintele Republicii Surinam

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și mult stimate prieten,
în momentul în care viteazul popor român se pregătește să săr

bătorească în bucurie 23 August — ziua aniversării glorioasei elibe
rări a României de sub dominația fascismului și imperialismului — 
este pentru noi o fericită și plăcută datorie de a vă adresa în nu
mele guvernului și al poporului centrafrican, precum șl în numele 
nostru personal vii și călduroase felicitări.

Sărbătorirea celei de-a 35-a aniversări a României socialista, li
beră și independentă, care a pus bazele solide ale unei dezvoltări 
industriale crescînde, va da o dată in plus națiunilor lumii ocazia 
să evalueze și să aprecieze la justa lor valoare Importantele reali
zări obținute sub egida Partidului Comunist Român, în domeniile 
economic, tehnic și științific.

Poporul centrafrican și noi înșine dăm o înaltă apreciere ritmu
lui crescînd al dezvoltării potențialului tehnico-științific și econo
mic al României, care i-a permis să întrețină relații economice și 
culturală, reciproc avantajoase, cu toate regiunile globului, să spri
jine concret lupta dreaptă a popoarelor împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului și să contribuie, astfel, în mod 
eficace, la strîngerea legăturilor de prietenie și solidaritate și de 
cooperare între națiunile lumii, în folosul păcii și al securității in
ternaționale.

Vă rugăm să primiți, domnule președinte și drag prieten, urările 
noastre fierbinți de sănătate și fericire pe care le adresăm atit 
dumneavoastră, cît și întregului popor român, pentru ca să trăiască 
și să prospere cooperarea centrafricano-română.

Cu cea mai înaltă și amicală considerație,
BOKASSA I

Împăratul Africii Centrale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Republicii Democratice Afganistan și al meu per

sonal, am plăcerea să vă transmit calde felicitări dumneavoastră 
și poporului român, cu ocazia Zilei naționale a României, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Sint convins că relațiile prietenești dintre Republica Democratică 
Afganistan și Republica Socialistă România se vor întări și adinei 
în continuare, spre binele celor două popoare și al păcii în lume.

NUR MOHAMMED TARAKI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan 
și președinte al Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit, 

al poporului și Guvernului Republicii Democrate Populare Yemen, 
îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre și poporului 
prieten român felicitările noastre cordiale șl bunele urări cu ocazia 
celei de-a 35-a aniversări a victoriei asupra fascismului.

înfringerea fascismului de către minunatul dumneavoastră popor 
a dovedit că un popor nu poate fi înfrînt și că aspirațiile sale 
spre eliberare, progres și pace vor repurta victoria asupra forțelor 
războiului și agresiunii.

La această mare sărbătoare, vâ dorim dumneavoastră sănă
tate și fericire, iar poporului prieten român progres și prosperitate.

Exprimăm dorința ca relațiile dintre cele două partide și po
poare ale noastre să cunoască un progres continuu.

ABDEL FATTAH ISMAIL
Secretar general al Partidului Socialist yemenit, 

Președintele Prezidiului Consiliului Suprem 
al Poporului

al Republicii Democrate Populare Yemen

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este plăcut 

să adresez Excelenței Voastre și poporului român prieten, în numele 
întregului popor zairez, reunit în sinul Mișcării Populare a Revo
luției, cele mai vii și călduroase felicitări.

Acest fericit eveniment îmi permite să prezint cele mai bune 
urări de fericire, pe care le formulez pentru dumneavoastră și pen
tru țara dumneavoastră.

Rămin convins, domnule președinte, că relațiile de prietenie șl 
cooperare care există între cele două țări ale noastre se vor întări 
tot mai mult, pentru cel mai mare bine al popoarelor respective.

Cu cea mai înaltă considerație,

General de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 

WA ZA BANGA
Președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

am onoarea de a exprima Excelenței Voastre, în numele poporului și 
guvernului bolivian, precum și în al meu personal, cele mai cor
diale felicitări.

AI Excelenței Voastre credincios și bun prieten,
WALTER GUEVARA ARZE

Președintele constituțional 
interimar al Republicii Bolivia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

de care Republica San Marino este unită de cordiale legături de 
prietenie, ne oferă plăcutul prilej de a formula Excelenței Voastre, 
în numele guvernului și al poporului Republicii San Marino, cele 
mai călduroase urări de pace, prosperitate și bunăstare pentru na
țiunea și poporul român.

MARINO BOLLINI și LINO CELLI
Căpitani regenți

GIORDANO BRUNO REFFI
Secretar de stat pentru afacerile externe 

Republica San Marino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă feri

cita ocazie de a adresa Excelenței Voastre, precum și poporului 
român prieten, în numele poporului malian, al partidului Uniunea 
Democrată a poporului malian, al guvernului și al meu personal, 
cele mai vii felicitări

Cu speranța fermă că legăturile de prietenie și cooperare care 
unesc cele două țări ale noastre se vor Consolida tot mai mult, pen
tru fericirea celor două popoare ale noastre, formulez sincere urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
viteazului popor român.

Cu cea mal Înaltă considerație,

General MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate 

a Poporului Malian, 
Președintele Republicii Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul noii aniversări a Zilei eliberării acestei națiuni prie

tene, rog pe Excelența Voastră să primească felicitările ce vă adre
sez din partea guvernului și poporului Uruguayan, precum și măr
turia sentimentelor noastre de statornică prietenie.

APARICIO MENDEZ
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă 

fericita ocazie să adresez Excelenței Voastre și poporului român, 
in numele guvernului și al poporului ruandez, reunit în sinul Miș
cării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, și al meu perso
nal, cele mai vii și călduroase felicitări.

Guvernul și poporul ruandez urmăresc cu interes eforturile pe 
care Excelenta Voastră le desfășoară pentru a asigura poporului 
român fericire și prosperitate.

Mă bucur. Excelență, de relațiile de prietenie care există între 
cele două țări ale noastre și doresc ca aceste relații să se concre
tizeze tot mai mult printr-o cooperare activă în interesul celor 
două popoare ale noastre.

Folosesc această fericită ocazie pentru a reînnoi dumneavoastră 
și poporului român cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație,
General-maior JUVENAL HABYARIMANA

Președintele Republicii Ruanda, 
Președintele fondator al Mișcării 

Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare
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Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele. Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale a tării dumneavoastră Îmi oferă 
plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre felicitările mele cele 
mai vii, împreună cu urările cele mai călduroase pe care le adresez 
în numele poporului ivorian,. al guvernului și al meu personal, 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
crescindă a României.

Fie ca legăturile de prietenie și de cooperare care unesc țările 
noastre să se întărească din ce in ce mai mult, spre binele popoa
relor noastre iubitoare de pace, de justiție și progres.

Cu cea mai înaltă considerație,

FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să folosesc prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării 

României pentru a exprima Excelenței Voastre sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră, de 
progres și prosperitate continuă pentru poporul prieten român.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Irakului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

_«? îdresez Excelenței Voastre sincere felicitări, in numele meu și 
* pporului Statului Bahrein.

Folosesc această ocazie pentru a ura Excelenței Voastre sănătate 
și fericire, iar poporului român prosperitate și progres și in viitor.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
A 35-a aniversare a Zilei naționale a României Îmi oferă marea 

plăcere de a adresa Excelentei Voastre și poporului prieten român, 
în numele meu. al poporului și guvernului Regatului Hașemit al 
Iordaniei, felicitările noastre cele mai sincere.

Sint ferm convins că înțelepciunea Excelenței Voastre, curajul 
și devotamentul față de cauza păcii în lume vor aduce o contribuție 
semnificativă la realizarea unei păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de continuă sănătate și 
fericire personală pentru Excelența Voastră și continuu progres și 
prosperitate pentru țara dumneavoastră.

HUSSEIN I
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia marii sărbători a celei de-a 35-a aniversări a elibe

rării României. îmi face mare plăcere să vă adresez, in numele gu
vernului și poporului Ghanei, precum și al meu personal, salutările 
și felicitările noastre cele mai cordiale Excelenței Voastre, guver
nului și poporului prieten român.

Noi, în Ghana, am luat cunoștință cu sinceră satisfacție de creș
terea. de la an la an. a legăturilor de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări ale noastre și sin tem convinși că acest curs ascen
dent va continua, spre satisfacția reciprocă a României și Ghanei 
și în interesul păcii mondiale.

Primiți, vă rog, Excelență, urările mele cele mai bune de feri
cire personală și de progres continuu, prosperitate și fericire pentru 
poporul României.

Căpitan de aviație
JERRY JOHN RAWLINGS

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Forțelor Armate din Ghana

'elenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului malgaș. al Consiliului Suprem al Revoluției, 

al guvernului său și in numele meu personal sint deosebit de bucuros 
să vă adresez felicitările mele cele mai călduroase cu ocazia celei de-a 
35-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră de sub dominația 
fascistă.

Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate pentru poporul român, pentru întărirea continuă a 
relațiilor noastre bilaterale.

Cu inaltă considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu 

ocazia sărbătorii naționale a poporului român, felicitările mele 
călduroase, precum și cele mai bune urări pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru prosperitatea României.

Sint convins că legăturile de prietenie și de cooperare existente 
între țările noastre nu vor înceta să se întărească, spre folosul de
plin al României și Franței și pentru întărirea destinderii și păcii 
in Europa.

valIry GISCARD D'ESTAING
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare plăcere să adresez Excelenței Voastre, cu ocazia 

Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sincerele mele 
salutări și calde urări pentru prosperitatea continuă și fericirea tării 
și poporului dumneavoastră.

Regina ELISABETA
Regatul Unit al Marii Britanii 

șt Irlandei de Nord

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ziua dumneavoastră națională îmi oferă deosebita plăcere de a 
adresa Excelenței Voastre din toată inima felicitări și sincere urări 
de fericire personală, iar poporului român prosperitate.

HIROHITO
împăratul Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

sez, din inimă, Excelenței Voastre, cordiale felicitări, călduroase 
urări de fericire și sănătate. Este, de asemenea, o vie plăcere să 
adresez poporului român cele mai bune urări de bunăstare și de 
un viitor fericit. Țin, în mod cu totul deosebit, să reiterez încre
derea pe care o acord dezvoltării armonioase a relațiilor amicale 
pe care Ie întrețin țările noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării României, 

exprim Excelenței Voastre urările mele cele mai bune pentru feri
cirea dumneavoastră personală și a poporului român.

OLAV
Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adre- 

«ez Excelentei Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări pentru prosperitatea poporului român.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României doresc să exprim Excelenței 
Voastre cele mai calde felicitări din partea poporului thailandez 
și a mea personal.

Profit de această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră personal 
eănătate si fericire, urînd in același timp poporului român creș
terea continuă a bunăstării și prosperității.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Junta de reconstrucție națională din Nicaragua vă roagă să 
acceptați felicitările noastre cordiale cu prilejul sărbătoririi Zilei eli- 

• berării țării dumneavoastră.
înaltă considerație,

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO 
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
ALFONSO ROBELO CALLEJAS 
MOISES HASSAN MORALES 

SERGIO RAMIREZ MERCADO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării României, țin 

să vă exprim călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări 
din partea guvernului și a mea personal pentru prosperitatea și 
fericirea poporului român prieten.

îndelungata și călduroasa prietenie care unește popoarele noas
tre constituie baza solidă pe care, sint convins, relațiile noastre 
vor continua să se dezvolte pe plan bilateral, precum și în cadrul 
cooperării interbalcanice.

CONSTANTIN CARAMANLIS
Prim-ministru al Greciei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării 
dumneavoastră de sub dominația fascistă imi este deosebit de 
plăcut să vă adresez. în numele poporului gabonez, ca și în numele 
meu propriu, felicitările mele cele mai călduroase.

Folosesc această fericită ocazie pentru a exprima Excelenței 
Voastre cele mai bune urări de fericire și de prosperitate pentru 
poporul român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,
OMAR BONGO

Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să adresez sincere felicitări dumneavoastră, guvernului și 

poporului român cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate pentru dum
neavoastră și de prosperitate pentru România.

ELLIS CLARKE
Președinte al statului Trinidad-Tobago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea 

să transmit Excelenței Voastre, in numele poporului Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, sincerele noastre felicitări și 
urări de fericire, iar poporului român prieten progres și prospe
ritate.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții

de la 1 Septembrie

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării României, in 

numele Partidului Comunist din Kampuchia, al poporului și gu
vernului Kampuchiei Democrate, precum și al nostru personal, 
avem deosebita plăcere să vă adresăm felicitările noastre cele mai 
călduroase, împreună cu expresia celor mai profunde sentimente 
revoluționare frățești.

Sintem bucuroși că în acest moment solemn putem constata suc
cesele strălucite Înregistrate in toate domeniile de Republica So
cialistă România, sub înalta conducere a tovarășului președinte 
Nicolae Ceaușescu. Ținem, de asemenea, să vă exprimăm înalta 
noastră apreciere față de politica externă a Republicii Socialiste 
România, bazată pe deplina egalitate in drepturi, pe respectarea 
independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile 
interne, pe renunțarea totală la forță și la amenințarea cu recurge
rea la forță în relațiile dintre state.

Sînțem. fericiți că legăturile tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre cele două popoare și țări ale noastre, Kampuchia Demo
crată și Republica Socialistă România, se dezvoltă continuu și se 
consolidează tot mai mult pe baza adevăratului spirit internațio
nalist.

Convinși de înflorirea relațiilor de prietenie și solidaritate mi
litantă dintre cele două partide ale noastre, vă rugăm să primiți 
expresia celui mai cald salut revoluționar frățesc,

POL POT
Secretarul Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
din Kampuchia, 

Prim-ministru al Guvernului 
Kampuchiei Democrate 

khieu samphan 
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ziua națională a țării dumneavoastră imi oferă posibilitatea de a 

prezenta Excelenței Voastre, guvernului și poporului României, in 
numele guvernului și al poporului maurician, precum și în numele 
meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală pentru Excelența Voastră și de prosperitate României.

D. BURRENCHOBAY
Guvernator general în exercițiu 

al statului Mauritius

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi stimate tovarășe să vă adresez dumneavoastră, 
partidului comunist și poporului român cele mai vii și călduroase 
felicitări din partea poporului guineez, a partidului și statului său, 
precum și din partea mea, cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a 
victoriei României asupra dominației fasciste.

Recenta noastră vizită in frumoasa dumneavoastră țară, căreia 
îi păstrăm cea mai frumoasă amintire, ne-a permis să constatăm 
la fața locului profundele schimbări și marile progrese obținute do 
poporul român, sub conducerea partidului său comunist, pe calea 
nobilă a edificării unei Românii socialiste și prospere.

Reafirmăm dorința noastră de a conlucra în scopul întăririi și 
lărgirii continue a relațiilor de prietenie și cooperare fructuoasă 
existente at.it de fericit intre țările noastre.

Adresîndu-vă cele mai bune urări de sănătate și viață lungă, vă 
rog, stimate tovarășe, să transmiteți poporului român prieten viila 
noastre urări de prosperitate continuă.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Președintele
Republicii Populare Revoluționare Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul filipinez și doamna Marcos mi se alătură în a vă trans

mite felicitări și cele mai bune urări cu această-fericită ocazie — a 
35-a aniversare a eliberării României.

Doresc, totodată, să exprim speranța că legăturile de prietenie 
dintre popoarele filipinez și român vor cunoaște o și mai mare în
tărire in viitor.

Urez Excelentei Voastre și doamnei Ceaușescu să vă bucurați 
Întotdeauna de sănătate, fericire și succes continuu.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele și Primul ministru 

al Republicii Filipine

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al celebrării sărbătorii naționale a țării 
dumneavoastră imi este deosebit de plăcut să vă transmit, in 
numele poporului Voltei Superioare, al guvernului său, precum și 
al meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări.

Sint convins că relațiile de prietenie și cooperare fructuoase care 
leagă țările noastre se vor intensifica în interesul reciproc al 
popoarelor ale căror destine le conducem.

Reinnoindu-vă urările fierbinți pe care le adresez pentru sănătatea 
și succesul dumneavoastră in Îndeplinirea importantelor dumnea
voastră responsabilități, precum și pentru prosperitatea crescindă 
a poporului român prieten, vă rog să primiți, Excelență, asigurările 
celei mai înalte considerații.

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
General de corp de armată,

Președintele Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Nigerului, Consiliul Militar Suprem șl guvernul său 
salută, prin mine, cea de-a 35-a aniversare a Zilei eliberării 
patriei dumneavoastră și folosesc acest prilej pentru a transmite 
Excelenței Voastre și poporului României felicitările și urările lor 
de fericire și prosperitate.

Constatăm cu plăcere că relațiile de cooperare și solidaritate se 
întăresc zi de zi tot mai mult în folosul reciproc al popoarelor 
noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
Colonel SEYNI KOUNTCHG

Președintele Consiliului Militar Suprem, 
Șeful Statului Niger

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sint bucuros să exprim Excelenței Voastre în numele poporului 

togolez și al mișcării sale de uniune națională — „Uniunea Poporu
lui Togolez" — al guvernului său, precum și în numele meu perso
nal cele mai vii și călduroase felicitări cu prilejul Zilei naționala 
a țării dumneavoastră.

Sint convins că legăturile de prietenie și cooperare care unesc 
deja țările noastre se vor întări tot mai mult spre binele popoarelor 
noastre.

Vă rog să acceptați. Excelență, urările- noastre cele mai bune 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru progresul și 
prosperitatea poporului român.

Cu cea mai inaltă considerație.

General de armată GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Uniunii Poporului Togolez, 

Președintele Republicii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României îmi este foarte 

plăcut să vă adresez sincere felicitări.
In numele poporului mauritanez, al Comitetului de Salvare Na

țională, al guvernului și al meu personal vă transmit urări de feri
cire personală, iar guvernului și poporului român prieten urări de 
fericire și prosperitate.

Lt. colonel MOHAMED MAHMOUD OULD 
AHMED LOULY

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
șef al Statului Republica Islamică Mauritania

PUTERNIC A VlNT ÎNTRECERII SOCIALISTE

afacerilor externe și cooperării al Republicii Populare Congo
La invitația tovarășului Ștefan 

Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Pierre Nze. membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al Mun
cii, ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Populare 
Congo, a efectuat o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, intre 
23 și 26 august 1979.

în timpul vizitei, oaspetele a fost 
primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

De asemenea, oaspetele a avut în
trevederi cu tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
la conducerea Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

tn cadrul convorbirilor dintre mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări au fost reliefate excelen
tele relații stabilite intre cele două 
țâri și partide, care se dezvoltă po
trivit hotăririlor și indicațiilor con
venite in cadrul intilnirilor la cel 
mai inalt nivel ce au avut loc in 
anii 1972 și 1973 la Brazzaville și, 
rtespectiv, București.

în vederea dezvoltării in continua
re a cooperării economice și a le
găturilor comerciale dintre cele două 
țări, au fost analizate măsurile ce 

trebuie întreprinse cu prioritate pen
tru terminarea și darea in folosință 
a obiectivelor economice ce se exe
cută in Republica Populară Congo in 
cooperare cu România, precum și 
posibilitățile de a realiza noi acțiuni 
de colaborare economică in domeni
ile agricol, industrial, punerii în va
loare a resurselor naturale și for
mării de cadre.

în cadrul schimbului de vederi 
asupra situației internaționale ac
tuale, miniștrii de externe ai Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Congo au analizat pro
blemele majore care preocupă po
poarele din Europa, Africa și din 
întreaga lume, acțiunile care trebuie 
întreprinse pe plan internațional 
pentru asigurarea păcii, securității 
și colaborării, instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, încetarea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea de măsuri concrete in 
direcția dezarmării, inclusiv folo
sirea unei părți din mijloacele eco
nomisite prin dezarmare pentru dez
voltarea țărilor râmase în urmă. Ei 
.s-au pronunțat pentru întărirea 
solidarității și unității de acțiune a 
țărilor in curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate in soluționarea aces
tor probleme.

Cei doi miniștri au reafirmat ata
șamentul țărilor lor față de prin
cipiile egalității depline in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re

ciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța in relațiile din
tre state.

Ei au subliniat că în lumea de 
astăzi se afirma tot mai puternic 
lupta popoarelor pentru independen
tă și libertate, pentru colaborare pe 
bază de egalitate și echitate intre 
toate națiunile. Au reafirmat solida
ritatea și sprijinul politic, diploma
tic, moral și material al țărilor și 
popoarelor lor cu lupta pentru inde
pendență a popoarelor din Zimbabwe 
și Namibia, sub conducerea Frontu
lui Patriotic Zimbabwe și S.W.A.P.O., 
reprezentanți legitimi ai acestor po
poare, pentru lichidarea deplină a 
dominației coloniale, a practicilor 
rasismului, a politicii de apartheid.

Constatind perpetuarea unor stări 
conflictuale și de confruntare armată 
în diferite zone geografice, care pun 
în pericol pacea și colaborarea in
ternațională, cei doi miniștri s-au 
pronunțat ferm pentru soluționarea 
diferendelor între state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative intre 
părțile direct interesate.

Miniștrii de externe român și 
congolez au convenit, pornind de la 
identitatea și convergența punctelor 
de vedere ale celor două țări in 
problemele care confruntă astăzi 
omenirea, să se intensifice con
lucrarea intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Con
go, la nivelul ministerelor de exter
ne și al altor reprezentanți ai lor, 
pe plan bilateral și in cadrul O.N.U., 

grupul „celor 77“, mișcarea de neali
niere și diverse alte foruri interna
ționale. S-a convenit ca această con
lucrare să fie adîncită in legătură cu 
marile reuniuni internaționale care 
vor avea loc in perioada următoare, 
respectiv Conferința țărilor nealinia
te de la Havana și sesiunea extraor
dinară din 1980 a Adunării Gene
rale a O.N.U. privind noua ordine 
economică internațională.

Ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Populare 
Congo, membru al Biroului Politic
al Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, a invitat pe mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, să efectueze o 
vizită oficială în Republica Populară 
Congo. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

★
Duminică după-amiază a părăsit 

Capitala Pierre Nze, ministrul aface
rilor externe și cooperării al Repu
blicii Populare Congo, care a făcut 
o vizită oficială in țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Emile Aurelien 
Bongouanda, ambasadorul R. P. Con
go la București, membri ai ambasa
dei.

(Urmare din pag. I)

producției destinate exportului, spo
rirea competitivității mărfurilor ro
mânești pe piața internațională, creș
terea continuă a eficienței activității 
de comerț exterior.

După cum a subliniat secretarul 
general al partidului în cuvintarea 
rostită la adunarea festivă consacrată 
zilei de 23 August, o atenție centrală 
trebuie acordată transformării acu
mulărilor cantitative intr-o calitate 
nouă, superioară, creșterii eficientei 
economice in toate ramurile și între
prinderile. Această sarcină funda
mentală trebuie să stimuleze spiritul 
de Inițiativă și gîndirea creatoare ale 
fiecărui om al muncii, ale colective
lor din toate unitățile economice, 
urmărindu-se reducerea continuă a 
consumurilor de combustibil și ener
gie electrică, de metal, ciment și alte 
materii prime, stabilindu-se soluții 
pentru îmbunătățirea structurilor de 
producție și modernizarea acestora, 
pentru încadrarea strictă in normele 
planificate și micșorarea continuă a 
cheltuielilor materiale, prin aplicarea 
fermă a măsurilor inițiate de condu
cerea partidului nostru in vederea 
gospodăririi rationale și economisirii 
severe a resurselor materiale și ener
getice. Eforturi susținute trebuie de
puse, totodată, pentru creșterea sub
stanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime, pentru ridicarea 
continuă a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, pentru recuperarea 
și refolosirea materialelor, recondițio- 
narea subansamblelor mașinilor și 
utilaielor, precum și a pieselor de 
schimb — cale esențială de asigura
re a materiilor prime necesare eco

nomiei naționale. Un accent deosebit 
trebuie pus pe introducerea mai ra
pidă in producție a noilor procese 
tehnologice, pe scurtarea perioadei de 
asimilare a noilor produse, un rol 
important în această privință reve
nind. "deopotrivă, cadrelor din insti
tutele de cercetare științifică ,și dez
voltare tehnologică.

Eforturi susținute trebuie depuse 
pentru realizarea integrală a planu
lui de investiții pe acest an, pentru 
recuperarea grabnică a răminerilor în 
urmă de pe o serie de șantiere și 
punerea in funcțiune Ia timp a tu
turor capacităților productive prevă
zute. în acest scop este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
ministerele titulare de investiții, 
centralele industriale și întreprinde
rile beneficiare, unitățile de construc- 
ții-montaj si institutele de proiectări 
să întreprindă acțiuni energice, ho- 
tărîte, menite să asigure accelerarea 
ritmului lucrărilor pe șantiere. O 
răspundere deosebită revine unități
lor producătoare de utilaje tehnolo
gice ; colectivele acestor unități au 
obligația să-și concentreze și mai 
mult eforturile pentru livrarea la 
timp, in ordinea montajului, a tutu
ror mașinilor, utilajelor și instalații
lor contractate, pentru lichidarea 
neîntîrziată a restanțelor. La rîndul 
lor. comitetele județene de partid si 
consiliile populare sint chemate să ia 
toate măsurile necesare, să asigure 
toate condițiile pentru construirea și 
darea in folosință a locuințelor pla
nificate pe anul 1979.

Sarcini importante revin în această 
perioadă oamenilor muncii din agri
cultură. Pentru realizarea de recolte 
cit mai mari în acest an. ca și in 

anul viitor, este necesar ca, odată cu 
pregătirea temeinică și buna desfă
șurare a insămințărilor de toamnă, să 
fie concentrate toate mijloacele teh
nice și forțele umane la stringerea 
în timp scurt a producției la toate 
culturile, evitindu-se orice pierderi.

Pretutindeni, in toate unitățile din 
industrie, construcții, transporturi și 
agricultură trebuie să se acționeze in 
spiritul exigențelor noului mecanism 
economie, asigurindu-se afirmarea 
puternică și perfecționarea continuă 
a autoconducerii muncitorești și a 
autogestiunii economico-financiare și, 
în acest cadru, creșterea răspunderii 
organelor de conducere colectivă, a 
tuturor oamenilor muncii pentru 
gospodărirea cu maximă eficiență a 
resurselor materiale și financiare în
credințate de societate spre adminis
trare.

Pe deplin convinși că realizării» 
obținute in creșterea producției ma
teriale și a eficienței economice stau 
la temelia sporirii avuției sociale, a 
venitului național — suportul sigur 
și trainic al ridicării necontenite a 
bunăstării noastre generale — să fa
cem totul, să dăm zi de zi la locurile 
noastre de muncă. în unitățile in care 
lucrăm, tot ce avem mai bun ca pu
tere de muncă și spirit creator, pen
tru a face din perioada premergă
toare Congresului al XlI-lea al parti
dului o perioadă a rezultatelor supe
rioare in ridicarea calitativă a în
tregii activități economice. Fiecare 
colectiv să-și facă un titlu de 
mindrie din a raporta marelui forum 
al comuniștilor realizarea exemplară 
a planului și a angajamentelor asu
mate in întrecerea pe acest an ho- 
tăritor al actualului cincinal 1



SClNTEIA — marți 28 august 1979PAGINA 6

în seria de lucrări consacrate personalității și concepției

președintelui României, în Pakistan a apârut volumul

„Noua ordine economică 
și politică internațională11

ISLAMABAD 27 (Agerpres). — In editura „Par- 
vana" din Pakistan a apărut o nouă lucrare consacrată 
operei și personalității proeminente a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România. Intitulată „NOUA ORDINE ECONOMICA ȘI 
POLITICA INTERNAȚIONALA", lucrarea este tipărită

tn limba urdu și editată in condiții grafice excelente* 
Numeroase fotografii inserate in volum înfățișează 
aspecte ale unor întîlniri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cu conducători 
din diverse țări vizitate, de pe toate meridianele, sau 
care au efectuat vizite in România.

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST

Ziua națională a României, a 35-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, a conti
nuat să fie marcată in diferite țări ale lumii.

Agențiile de presă 

transmit:

Volumul prezintă pe larg, în peste 
160 de pagini, concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind căile și 
mijloacele de făurire a noii ordini 
politice și economice international”, 
bazată pe deplina egalitate și justiție, 
care să. permită lichidarea subdezvol
tării, progresul mai rapid al 
în curs de dezvoltare, acce
sul lor nestingherit la cu
ceririle științei și tehnolo
giei. concepție ce, exprimă 
înțelegerea profundă a ne
cesității de a se înlătura 
gravele anomalii ale lumii 
de astăzi. Lucrarea scoate 
în relief contribuția deose
bită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la promovarea 
concepției noii ordini econo
mice și politice internațio
nale, precum și la înfăptui
rea ei.

în cuvintul introductiv 
semnat de dr. M.A. KAZI. 
președintele Academiei de 
științe pakistaneze, prim- 
adjunct al ministrului fe
deral al educației, se subli
niază : „Publicarea in Pa
kistan a acestui volum con
stituie un eveniment deose
bit de important din mai 
multe considerente : in pri
mul rind, aceasta întruchi
pează gindurile și aspirații
le României, țară prietenă, 
cu care relațiile noastre po
litice, economice și cultura
le se dezvoltă continuu ; in 
al doilea rind, președintele 
Nicolae Ceaușescu este bine 
cunoscut poporului pakista
nez prin cele două vizite fă
cute de domnia sa in țara 
noastră, în 1973 și 1975; in 
al treilea rind, România este 
o țară socialistă și în cur.: 
de dezvoltare, dornică să 
dezvolte relații strinse cu 
țările in curs de dezvoltare, 
pe baza respectului și avantajului reci
proc. In fine, ceea ce este cel mai 
important, Pakistanul și România 
respectă și încurajează principii a 
căror respectare de către țările mari 
sau mici va aduce mai aproape viziu
nea unei lumi mai fericite, pașnice si 
prospere. Importanța acestei lucrări, 
conținind ideile președintelui 
Ceaușescu despre necesitatea instau
rării unei noi ordini economice și po
litice internaționale, rezidă în faptul 
că nu exprimă numai viziunea sa 
asupra dificultăților ce confruntă 
omenirea, dar formulează și propu
neri concrete pentru eliminarea lor.

Autorul evidențiază apoi faptul că 
noua ordine economică internațională 
trebuie să se bazeze pe principiile 
coexistenței pașnice, pe dreptul tutu
ror popoarelor de a fi stăpine pe bo
gățiile lor naționale, pe asigurarea de 
condiții egale pentru toți și accesul 
liber la cele mai noi descoperiri ale

tarilor

științei și tehnologiei. Există — scrie 
dr. M.A. Kazi — o largă înțelegere a 
faptului că actualul sistem inechitabil 
ar trebui înlăturat și înlocuit cu un 
nou sistem, ce se conturează tot mai 
mult prin largile dezbateri internațio
nale.

fruntă omenirea, bine cunoscut mi
litant in favoarea făuririi unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. Relevind bogăția de idei ori
ginale expuse in lucrarea „Noua or
dine economică și politică internațio
nală", vorbitorul a pus un accent deo
sebit pe

Prezentarea oficială a noii lucrări 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
„Noua ordine economică și politică 
internațională" — a avut loc la Ra
walpindi, in cadrul unei festivități, 
la care au participat Shahid Hamid, 
ministrul federal al informațiilor, 
d-na Vikarunissa Noon, ministru fe
deral de stat, dr. M.A. Kazi, preșe
dintele Academiei de științe pakis
taneze, prim-adjunct al ministrului 
federal al educației, oameni de cultu
ră, membri ai conducerii Asociației 
de prietenie Pakistan-România, zia
riști, un numeros public.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei in Pakistan, Lucian Petrescu.

Luind cuvintul cu acest prilej, mi
nistrul SHAHID HAMID a subliniat 
că se simte deosebit de onorat să 
poată vorbi despre personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător, ginditor și profund 
cunoscător al problemelor care con-

semnificația ideilor și gîndi- 
rii președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care se pronunță 
pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, pentru relații 
economice reciproc avanta
joase — condiții obligatorii 
pentru eliminarea decalaje
lor dintre țări. Din acest 
punct de vedere, a relevat 
ministrul Shahid Hamid, 
volumul editat acum, ca și 
întreaga operă a președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
este foarte apropiat de ini
ma poporului pakistanez, 
care a cunoscut veacuri de 
asuprire colonială. Modul 
cum președintele Nicolae 
Ceaușescu înțelege realiza
rea cooperării economice, 
cum este aplicată aceasta in 
practică de România, a spus 
Shahid Hamid, este ilustrat 
de evoluția relațiilor econo
mice dintre România și Pa
kistan, concretizate 
portante obiective 
mice realizate sau 
de realizare.

Dr. M. A. Kazi a 
este deosebit de onorat pen
tru faptul că a scris intro
ducerea la o lucrare într-o 
problemă majoră a vieții 
contemporane, care reflectă 
gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, persona
litate de seamă pe plan 
mondial, stimată și deosebit 
de apreciată pe arena inter
națională.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu, a continuat vor- 
a adus o contribuție nouă,

R.P. POLONĂ. în sala Teatrului 
dramatic din Varșovia a avut loc o 
adunare festivă organizată de Frontul 
Unității Poporului din R.P. Polonă și 
de organele municipale de partid și 
de stat.

Au participat Jan Szydlak, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., viceprim-ministru al Con
siliului de Miniștri, Jozef Pinkowski, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Wit 
Drapich, vicepreședinte al Frontului 
Unității Poporului, șefi de secție ai 
C.C. al P.M.U.P., membri ai condu
cerilor Partidului Țărănesc Unit și 
Partidului Democrat, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Var
șovia. în cuvîntările rostite de Jan 
Szydlak și ambasadorul României la 
Varșovia, Ion Cosma. au fost rele
vate importanta crucială a evenimen
tului de la 23 August pentru desti
nele României, succesele remarcabile 
obținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R.,

CUBA. — în sala „Universal" din 
Havana a avut loc o adunare festivă 
organizată de Institutul cubanez de 
prietenie cu popoarele. în prezidiu 
au luat loc Pedro Miret Prieto, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cuba, • Isidoro Malmierca, mi
nistrul relațiilor externe. Jesus Mon
tane, membru al C.C. al P.C.C., șe
ful Departamentului general al re
lațiilor externe al C.C. al P.C.C., 
membri ai conducerii unor ministere, 
instituții și organizații de masă.

R. S. VIETNAM. La cooperativa 
agricolă de producție „Vietnam- 
Romania" din comuna Moc Bac, pro
vincia Ha Nam Ninh, a avut loc o 
adunare festivă. Au luat cuvintul 
ambasadorul țării noastre, Ion Me- 
drea, și președintele cooperativei.

NAȚIUNILE UNITE. La sediul 
O.N.U., sub auspiciile Secretariatului 
O.N.U. și Misiunii permanente s a 
României la New York, au fost pre
zentate o gală de filme românești și 
o expoziție de fotografii intitulată 
„Întîlnire cu România", precum și un 
stand de literatură social-politică ro
mânească. După cuvintul de deschi
dere al reprezentantului Secretaria
tului O.N.U., ambasadorul României 
la Națiunile Unite, Teodor Marinescu, 
a vorbit despre semnificațiile actului 
istoric de la 23 August.

EGIPT. Asociația de prietenie 
egipteano-română a organizat o adu
nare festivă la care au luat cuvintul 
Sayed Zaki, secretar general a.i. al Co
mitetului Central al Uniunii Socia
liste Arabe, președintele Asociației 
de prietenie egipteano-română. „Po
porul român prieten — a spus vor
bitorul — a obținut în epoca inaugu
rată de 23 August 1944 remarcabile 
succese în măreața operă de recon
struire a țării ; România s-a trans
format radical, prezentînd astăzi ima
ginea unei țări suverane și prospe
re". Poporul egiptean — a subliniat 
el — nu poate uita sprijinul acordat 
de poporul frate român, sub condu
cerea Înțeleaptă a 
Nicolae Ceaușescu. A 
menea, ambasadorul 
Cairo, Ion Iosefide.

PORTUGALIA. La 
ției Partidului 
din orașul Setubal a avut 
nare festivă. Deputatul 
Pires, secretar național al 
a vorbit despre semnificația actului 
de la 23 August 1944. A luat cuvintul, 
de asemenea, Orlando Curto, prima
rul orașului Setubal.

AUSTRIA. La Galeriile „Zentral-

președintelui 
vorbit, de ase- 

României la

sediul Federa- 
Socialist Portughez 

loc o adu- 
Herculano 
partidului,

buchhandlung" din Viena a avut loc 
vernisajul unei expoziții de carte și 
fotografii. De asemenea, la Centrul 
cultural austriac din Viena a avut 
loc, în organizarea Asociației de prie
tenie Austria—România și a Socie
tății „Unirea — prietenii României în 
Austria", o adunare festivă.

COLUMBIA. La Universitatea cen
trală din Bogota a avut loc o adu
nare solemnă, la care Jorge Enrique 
Molina, președintele Casei de priete
nie columbiano-române, rectorul 
Universității centrale, și ambasadorul 
României, Gheorghe Dobra, au vor
bit despre importanța zilei de 23 
August 1944, precum și despre marile 
realizări obținute de poporul român.

ECUADOR. La Casa de cultură din 
Quito a avut loc o sesiune solemnă, 
la care au participat conducerea și 
membrii Societății culturale ecuado- 
riano-române, 
și culturale,

FINLANDA. Asociația 
nie Finlanda — România a 
zat Ia Helsinki o adunare festivă. Au 
luat parte membri ai guvernului fin
landez, cadre din conducerea Aso
ciației de prietenie Finlanda — Româ
nia, oameni de artă și cultură, șefi 
ai misiunilor diplomatice. Abti Pek
kala, ministrul finanțelor, a prezen
tat salutul guvernului finlandez.

★
In Japonia, R.D.P. a Yemenului, 

Sri Lanka, Ghana, Coasta de Fildeș, 
posturile de radioteleviziune au 
transmis emisiuni speciale. In Tanza
nia, Togo, R. P. Congo, Zambia, 
Australia, Angola, India au fost pre
zentate gale ale filmului românesc 
sau expoziții de carte, disc și foto
grafii din România.

Șefii misiunilor diplomatice 
țării noastre la Teheran. Dar 
Salaam, Bujumbura, Abidjan, 
shasa, Lusaka și Buenos Aires 
organizat conferințe de presă.
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RECEPȚII LA AMBASADELE ROMÂNIEI
in im- 
eCono- 

în curs

spus că

bitorul, 
originală, la elaborarea de măsuri 
practice in vederea accelerării dezvol
tării economice șl sociale, a îmbună
tățirii condițiilor de viață a popoare
lor. Lucrarea „Noua ordine economică 
și politică internațională" — a spus 
dr. M. A. Kazi — prezintă cititorilor 
pakistanezi, de toate vîrstele, princi
piile și concepțiile care trebuie să 
stea la baza soluțiilor pentru ca toate 
țările în curs de dezvoltare să se an
gajeze pe calea progresului economic 
și social. .

Apariția acestui nou volum în Pa
kistan ilustrează în mod elocvent 
prestigiul tot mai înalt de care se 
bucură pe toate meridianele persona
litatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
politica externă a României socialiste, 
contribuția țării noastre la lupta pen
tru făurirea pe planeta noastră a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

La HAVANA au participat Pedro 
Miret Prieto, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Cuba, Julio 
Camacho, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.C., prim-secretar al Co
mitetului de partid al capitalei cu
baneze, Isidoro Malmierca. ministrul 
relațiilor externe, alți conducători de 
instituții centrale și organizații de 
masă, oameni de cultură și artă.

La NICOSIA au luat parte Spyros 
Kyprianou, președintele Republicii 
Cipru, Nikos Rolandis, ministrul afa
cerilor externe, și ceilalți membri ai 
guvernului cipriot, liderii partidelor 
politice, oameni de cultură și artă, 
diplomat!.

La MADRID au
Carlos Zunzunegui, vicepreședinte al 
senatului, Carlos 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Tierno Galvan, pri
marul Madridului, conducători ai 
partidelor politice, parlamentari, alte 
personalități ale vieții politice, eco
nomice și culturale spaniole.

La HELSINKI au luat parte Katri 
Helena Eskelinen, ministrul proble
melor sociale. Arvo Aalto, ministrul 
muncii, secretar general al Partidu
lui Comunist Finlandez, alti membri 
ai guvernului.

La DAMASC au luat parte Musta- 
pha Tlass, membru al Comandamen
tului regional al Partidului Baas 
Arab Socialist, ministrul apărării na
ționale, Sunhi Kahale, ministrul ba
rajului de pe Eufrat, Zouheir Ghaz- 
zal, secretarul general al preșe-

dinției, membri ai conducerii unor 
ministere, generali, oameni de ști
ință și cultură, reprezentanți ai 
cercurilor economice, ziariști.

De asemenea, au participat Khaled 
Al-Fahhoum, președintele Consiliului 
Național. Palestinian, Mouhammad 
Zouhdi Nachachibi, secretar al Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, alti repre
zentanți ai mișcării palestiniene.

La MONROVIA au fost prezenti 
Bennie D. Warner, vicepreședintele 
Republicii Liberia, Robert I. E. 
Bright, secretar general al partidului 
..The ~ ......... ' ' '
nului

participat Juan
Robles Piquer.

True Whig", membri ai guver- 
și parlamentului liberian.

LUANDA au fost prezenti Pas- 
Luvualu, membru al Biroului

La 
eeal
Politic și al Secretariatului C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, miniștri 
și reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, funcționari superiori din 
instituții centrale angoleze.

La BOGOTA au luat parte Hector 
Echeverri Correa. 1 președintele Con
gresului Național al Republicii Co-

lumbia, reprezentanți de seamă ai 
vieții politice, economice și culturale.

La CIUDAD DE MEXICO au parti
cipat Pedro Ramirez Vasquez. minis
trul așezămintelor umane si lucrărilor 
publice, Pedro Ojoda Paullada, minis
trul muncii și prevederilor sociale. 
Antonio Riva Palacio, președintele 
Camerei Deputaților, deputatul 
Fidel Herrera Beltran, secretar gene
ral adjunct al Partidului Revoluționar 
Instituțional. Arnoldo Martinez Ver
dugo. secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Mexican, repre
zentanți ai conducerilor altor partide 
și forțe politice din Mexic.

La ABIDJAN au participat pre
ședintele interimar al Coastei de Fil
deș, Auguste Denis, reprezentînd pe 
șeful statului, absent din țară, secre
tarul general al guvernului, 
Belkiri, miniștri, conducători 
stituții centrale de stat.

Au mai fost organizate 1 
la Tokio, Amman, Quito, 
Berna, Lisabona, Luxemburg, Gene
va, Bagdad, Kuweit, Canberra, Khar
tum, Conakry, Rangoon și Colombo.

Alain 
de in-

recepții 
Lagos,

s 'th

Congresul Partidului C. N. P
Primul ministru al Republicii Cooperatiste Guyana 

a primit pe reprezentantul P.C.R.

lntilnirile prietenești dintre președintele Nicolae Ceausescu si tovarășul Yasser Arafat
0 expresie a solidarității României cu cauza dreaptă

a poporului palestinian, contribuție constructivă Iu soluționarea 
globală, justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu

GEORGETOWN 27 (Agerpres). — 
Linden Forbes Burnham, prim-minis- 
tru al Republicii. Cooperatiste Guya
na, liderul Partidului Congresul Na
țional al Poporului, a primit pe tova
rășul Marin Constantin, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, care a reprezentat Parti
dul Comunist Român la cel de-al 
III-lea Congres al P.C.N.P.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis un cald și prietenesc mesaj 
de salut, succes deplin în îndeplini
rea hotărîrilor congresului, iar po-

porului guyanez prieten cele mai 
bune urări de fericire și prosperitate. 

Mulțumind pentru mesaj, Linden 
Forbes Burnham a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu urări de sănătate, 
fericire și noi succese în activitate, 
iar poporului român prieten bunăsta
re și noi succese.

★
în timpul lucrărilor, cel

III-lea congres al Partidului Con
gresul Național al Poporului a adre
sat conducerii Partidului Comunist 
Român și poporului român un mesaj 
special de salut cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă.

de-al

Cuvîntarea președintelui R. S. Cehoslovace
cu prilejul aniversării insurecției naționale slovace

în pregătirea conferinței 
țărilor nealiniate. Azi se des- 
chid la Havana lucrările reuniunii 
Biroului de coordonare al țărilor nea
liniate la nivel de ambasadori, avind 
ca obiectiv elaborarea proiectului 
Declarației finale a Conferinței la ni
vel înalt de la Havana, în care vor 
fi prezentate pe larg problemele po
litice și economice cu care sînt con
fruntate țările nealiniate, precum și 
căile și mijloacele de soluționare a 
acestora.

Primire la Belgrad. Pre- 
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, l-a primit luni pe Robert 
Mugabe, copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe. președintele 
Uniunii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.), care l-a informat 
asupra ultimelor evoluții in situația 
din sudul Africii. După cum rela
tează agenția Taniug, președintele 
iugoslav a reafirmat sprijinul țării 
sale față de lupta Frontului Pa
triotic.

întrevederi chino-omeri- 
cane. Pa Beijingau avut ioc, iun', 
primele convorbiri între Deng Xiao
ping, vicepremier al Consiliului de 
Stat ăl R. P. Chineze, și Walter 
Mondale, vicepreședintele S.U.A. Po
trivit agenției China Nouă, au fost 
discutate probleme privind lărgirea 
cooperării bilaterale în domeniile e- 
conomiei, comerțului, științei, tehno
logiei și aviației civile. Vicepremierul 
chinez a subliniat importanța între
vederilor sistematice dintre conducă
torii chinezi și americani. La rindul 
său, vicepreședintele american și-a 
exprimat speranța că actualele Wl,i- 
vorbiri vor duce la lărgirea și i T • 
fundarea relațiilor dintre S.U., *
China. . <►,

Manifestație împotriva 
armelor nucleare. Peste 1000 
de persoane au pornit pe biciclete 
din centrul orașului olandez Amster
dam in cadrul unei acțiuni de protest 
împotriva producerii bombei cu neu
troni., Acțiunea se va desfășura și in 
alte țări occidentale, precum și pe 
continentul american, culminînd cu 
înmînarea secretarului general al 
O.N.U. a unei „Declarații a păcii", 
semnată cu prilejul marșului prin 
aceste țări.

Convorbiri cehoslovaco
ungare. La Praga au început con
vorbirile între Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului federal al 
R.S. Cehoslovace, și Gydrgy Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, sosit într-o vizită 
oficială de prietenie. Sint examinate 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

Situația din sudul Liba
nului. Acordul de încetare a fo
cului în sudul Libanului, realizat prin 
intermediul O.N.U. și care a intrat 
în vigoare duminică dimineață, a fost 
respectat în mare măsură în cursul 
zilei de luni, relatează agenția France 
Presse. Aceeași Sursă menționează 
totuși că mai multe obuze au căzut 
în diferite localități din această re
giune : Tyr, Arnoun, Kfar ■ Tihnita 
și Chebaa. Zilele de duminică și luni, 
precizează agenția, pot fi considera
te drept „calme" în comparație cu 
bombardamentele intense la care a 
fost supus sudul Libanului săptămi- 
na trecută.

Sonda spațială america
nă „Pioneer-11" se aPr°pie 
aceste zile de Saturn. La Centrul 
spațial A.M.E.S., de la Mountain 
View, care ii urmărește evoluția, au 
început să fie recepționate imagmi 
clare ale planetei, inclusiv ale părții 
neluminate de soare. „Pioneer-ll“ a 
fost lansată de la Centrul spațial 
Kennedy din Florida, la 6 aprilie 
1973.

Manifestările ample, bogate în 
semnificații, ce au avut loc in aceste 
zile pe întreg cuprinsul țării, cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă, au fost însoțite, totodată, de o 
intensă activitate de contacte și in
tilniri ale secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
cu numeroase personalități ale vieții 
politice internaționale, vădlndu-se, o 
dată mai mult, rolul determinant al 
■tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și promovarea întregii po
litici externe a partidului și statului 
nostru. preocuparea sa neabătută 
pentru soluționarea in interesul tu
turor popoarelor a problemelor ma
jore ale contemporaneității.

Fără îndoială, în ansamblul aces
tor probleme, una din cele mai acute 
o constituie situația din Orientul 
Mijlociu. Menținerea sub ocupație 
israeliană a teritoriilor cucerite in 
urma războiului din 1967, privarea 
în continuare a poporului palestinian 
de drepturile sale legitime, escala
darea încordării în Liban, intensi
ficarea in sudul acestei țări a bombar
damentelor Israelului, concomitent 
cu tentativele de scindare a teritoriu
lui libanez, pun în evidentă, mai 
mult ca oricind, necesitatea impe
rioasă de a se ajunge la solutionarea 
problemelor în această regiune atit 
de greu încercată.

în mod firesc, situația din Orien
tul Mijlociu, a cărei prelungire nu 
poate decit să genereze mari riscuri 
pentru cauza păcii, a constituit, de 
aceea, obiectul principal al amplelor 
și aprofundatelor convorbiri desfășu
rate la București cu ocazia intîlni- 
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, aflat intr-o vizită oficială 
în tara noastră. Este bine știut că 
Romania s-a pronunțat dintotdeau- 
na și se pronunță cu neslăbită con
secvență pentru stingerea focarului 
de război din Orientul Mijlociu, 
pentru realizarea unei păci trainice 
in această regiune a lumii. Tocmai 
pornind de la acest deziderat, de la 
cerința majoră de a se ajunge la o 
pace globală, trainică și justă, în 
Comunicatul comun dat publicității 
la încheierea convorbirilor se subli-

niază 
tense . . .
unei soluționări drepte a crizei din 
zonă. Aceasta presupune, după cum 
se subliniază în comunicat, retra
gerea imediată și necondiționată a 
Israelului din teritoriile palestiniene 
și arabe ocupate in 1967 și recunoaș
terea drepturilor naționale, inalie
nabile, ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului la reîntoarcerea 
la căminele sale, la autodetermi
nare, a dreptului la constituirea 
unui stat propriu, independent.

Așa cum se știe. România a fost 
printre primele țări care s-au pro
nunțat hotărit, incă cu ani in urmă, 
pentru crearea unui stat palestinian 
independent, considerînd că pacea in 
această regiune nu poate fi concepu
tă fără rezolvarea problemei poporu
lui palestinian — care, așa cum o 
atestă întreaga desfășurare a eveni
mentelor din zonă, se află în centrul 
crizei din Orientul Mijlociu. în zilele 
noastre, dreptul fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe soarta sa, de a-decide 
de sine stătător asupra problemelor 
care il privesc, este un drept im
prescriptibil, care pînă la urmă se 
afirmă cu forța unei legități — și de 
acest drept se impune să se bucure 
și poporul palestinian. Aceasta este 
poziția principială pe care s-a situat 
țara noastră în mod ferm si deschis, 
cu toate ocaziile, la O.N.U. și in toate 
forurile internaționale. Tn acest spi
rit. ea a stabilit legături de prie
tenie și solidaritate cu poporul pa
lestinian, numărindu-se printre pri
mele țări care au recunoscut O.E.P. 
ca singurul reprezentant autorizat 
și legitim al acestui popor. A deve
nit pe deplin evident că ignorarea 
aspirațiilor și drepturilor legitime 
ale poporului palestinian nu poate 
decit să frineze procesul de regle
mentare 
Mijlociu, 
să atragă noi vărsări de singe, peri- 
clitind pacea și securitatea în re
giune și in lume. In acest sens, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia recent : „Considerăm astăzi, 
mai mult ca oricind, că fără 
soluționarea problemei palestiniene 
și fără realizarea unui stat pa
lestinian independent nu se poate 
asigura o pace trainică, justă in O- 
rientul Mijlociu. în această situație 
considerăm că sînt necesare noi ini-

necesitatea unor acțiuni in
și susținute pentru realizarea

a situației din Orientul 
să perpetueze conflictul,

țiative care să creeze condițiile par
ticipării la tratative a tuturor țărilor 
arabe interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei". 
Reafirmind necesitatea unor astfel 
de inițiative, dezideratul unui rol mai 
activ din partea O.N.U. în procesul 
de realizare a păcii, convorbirile de 
la București au indicat ca o moda
litate practică de acțiune în acest sens 
adoptarea unei noi rezoluții a Con
ciliului de Securitate prin care să fie 
confirmate și drepturile naționale 
inalienabile ale poporului palestinian, 
așa cum sînt conținute în rezoluțiile 
Adunării Generale a O.N.U.

Totodată, in cadrul analizei de an
samblu a situației din Orientul Mijlo
ciu a fost exprimată din nou dezapro
barea față de continuarea acțiunilor 
agresive ale Israelului Împotriva Li
banului și față de amestecul direct și 
indirect in treburile sale interne, au 
fost respinse practicile ilegale ale 
autorităților israeliene în teritoriile 
ocupate, inclusiv crearea de așezări 
in aceste teritorii și violarea moște
nirii istorice și culturale arabe.

Desigur, o condiție esențială pentru 
Instaurarea unei păci globale, pentru 
eliberarea teritoriilor ocupate, pentru 
înfăptuirea năzuințelor poporului pa
lestinian de a trăi intr-un stat pro
priu, liber și independent, o consti
tuie realizarea solidarității arabe — 
cerință subliniată din nou, pe bună 
dreptate, cu toată claritatea, în 
cursul convorbirilor de la București. 
Neîndoios, cu cit se va manifesta mai 
puternic această solidaritate, cu atît 
cauza poporului palestinian și, în ge
neral, interesele popoarelor arabe se 
vor afirma mai pregnant, vor înre
gistra progrese mai substanțiale.

Așa cum este cunoscut, toate aceste 
poziții au fosț in modul cel mai 
limpede exprimate și in cursul 
recentei vizite întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in Siria, 
atit cu prilejul convorbirilor cu 
președintele Hafez Al-Assad, cit 
și al intîlnirii de la Damasc cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat — ele gă- 
sindu-și acum dezvoltarea și concre
tizarea in documentul oficial româ- 
no-palestinian, incheiat la București, 
document de o deosebită însemnăta
te pe plan nu numai bilateral, ci și 
internațional.

Prin întreaga lor desfășurare, prin

concluziile politice puse în evidență, 
prin atmosfera de deosebită cordialita
te, prietenie și înțelegere ce le-a ca
racterizat, convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat 
s-au înscris, fără îndoială, ca o valo
roasă contribuție la întărirea rapor
turilor prietenești dintre Partidul Co
munist Român și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, dintre poporul 
român și poporul palestinian, ca o 
nouă manifestare a solidarității po
porului român cu popoarele arabe. 
Este un motiv de satisfacție de a 
releva că poziția principială a parti
dului și statului nostru, eforturile și 
inițiativele lor constructive în ve
derea instaurării păcii in Orientul 
Mijlociu se bucură de o înaltă apre
ciere în rindul poporului palestinian, 
al celorlalte popoare arabe — apre
ciere căreia i-a dat din nou ex
presie, in timpul actualei întîlniri, to
varășul Yasser Arafat, transmițind 
vii mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, partidului nostru. Româ
niei socialiste.

Poporul român, România socialistă, 
deplin solidare cu cauza dreaptă a 
poporului palestinian, căruia, așa cum 
a subliniat și cu acest prilej tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îi vor acorda 
în continuare sprijin ferm în lupta 
sa justă pentru ciștigarea drepturilor 
sale naționale inalienabile, își expri
mă hotărîrea de a depune și în viitor 
toate eforturile pentru a contribui la 
înfăptuirea unei păci globale, juste 
și trainice, în Orientul Mijlociu.

Instaurarea păcii în Orientul Mij
lociu constituie o cauză majoră a tu
turor popoarelor din regiune, toate 
fiind interesate în stingerea flăcărilor 
războiului, in instaurarea unui climat 
de colaborare și încredere. Iată de ce 
poporul român își exprimă speranța 
că pină la urmă rațiunea Va învinge, 
că se va trece peste orice anacro
nisme, atitudini rigide și prejudecăți, 
că nu se va precupeți nici un efort 
pentru ca liniștea să revină, iar 
această regiune, care a fost unul din 
leagănele civilizației, să-și aducă din 
nou contribuția la progresul omeni
rii, asigurîndu-se, totodată, popoare
lor respective 
dedica muncii 
propășirii lor

PRAGA (Agerpres). — Luind cu
vintul la Banska Blstrica, cu prilejul 
unui miting solemn consacrat aniver
sării insurecției naționale slovace, 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, a evocat 
evenimentele petrecute in urmă cu 
35 de ani și succesele obținute de 
Cehoslovacia în construirea societății 
socialiste dezvoltate. El a relevat, 
totodată, că de la mijlocul anilor ’70 
o însemnătate tot mai mare au în
ceput să aibă modificările in situația 
economică din lume. S-a produs o 
creștere considerabilă a preturilor 
mondiale la metal și la alte materii 
prime, la combustibil și . energie, la 
alimente, practic la tot ceea ce este 
nevoită Cehoslovacia să importe.

Rezultatele economice ale primilor 
trei ani ai cincinalului și pe primul 
semestru al anului in curs atestă că, 
în ciuda marilor greutăți, s-a muncit 

■ mult pentru dezvoltarea economiei

naționale și pentru satisfacerea ne
voilor populației. Dar nu trebuie scă
pate din vedere și lipsurile in reali
zarea cincinalului.

Pentru ca Cehoslovacia să poată 
păși in ritm cu evoluția mondială, 
din anii ’80, evoluție ce se va carac
teriza prin dezvoltarea impetuoasă a 
științei și tehnicii, prin intensificarea 
continuă a concurentei pe piața mon
dială, prin gieutăți tot mai mari in 
asigurarea combustibilului, energiei, 
alimentelor, materiilor prime, trebuie 
— a subliniat Gustav Husak — ca la 
elaborarea celui de-al 7-lea cincinal 
să ne orientăm consecvent spre avîn- 
tul continuu al eficienței economiei 
naționale, spre o creștere considera
bilă a ritmurilor introducerii reali
zărilor progresului tehnico-științific, 
spre raționalizarea maximă a consu
mului de combustibil si de materii 
prime, spre îmbunătățirea calității 
produselor și a productivității muncii.

Cutremur. Agenția China Nouă 
informează că în ziua de 25 ar, ;=t, 
la ora 0.59. intr-o zonă situată ’ , •
nulul Wuyuan a fost înregistra, un 
cutremur de gradul 6 pe scara Rich
ter. După primul cutremur au mai 
fost înregistrate alte 371 mișcări seis
mice. din care una de gradul 5,2. Ca 
urmare a acestor cutremure 105 per
soane au fost rănite și peste 400 de 
clădiri s-au prăbușit, precizează a- 
genția.

condiții pentru a se 
pașnice, constructive, 
economice și sociale.

Dumitru ȚINU

Propunerile R.P.D. Coreene—calea cea mai eficientă pentru

încheierea Congresului 
P.C. din S. U. A.

WASHINGTON (Agerpres). — La 
Detroit au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres național al 
P.C. din S.U.A.

A fost ales noul Comitet Central al 
partidului. Comitetul Central a re
ales în funcția de președinte națio
nal al partidului pe Henri Winston, 
iar in funcția de secretar general pe 
Gus Hali.

Cu prilejul încheierii lucrărilor con
gresului, la Cobo Hall, din Detroit, a 
avut loc o mare adunare populară, la. 
care au participat peste 5 000 de per
soane. Au fost prezenți delegații par
tidelor comuniste și muncitorești din 
străinătate care au participat ia con
gres, intre care și reprezentantul 
Partidului Comunist Român. Au luat 
cuvintul membri ai conducerii parti
dului și alți militanți ai P.C. din 
S.U.A., activiști pe tărim social.

PHENIAN 27 (Agerpres). — După 
cum transmite A.C.T.C., într-o cuvin- 
tare rostită cu prilejul aniversării 
împlinirii unui deceniu de Ia crearea 
Partidului Revoluționar pentru Reuni- 
ficare din Coreea de sud, Kim Hwan, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, s-a referit la propuneri
le R.P.D. Coreene privind reunifica- 
rea patriei.

După ce a subliniat că „tratativele 
trilaterale", pe care S.U.A. le prezintă 
ca o nouă „inițiativă diplomatică", nu 
duc decît la crearea a „două Corei", 
vorbitorul a spus :

„Nu avem nevoie de un dialog re
feritor la divizare, ci ‘ 
tru reunificare. Acesta 
în orice caz un dialog 
tregii națiuni, la care 
reprezentanții tuturor 
organizațiilor politice din țară și din 
străinătate, ai autorităților și perso
nalităților din toate cercurile. Pro
punerea R.P.D. Coreene privind con
vocarea unei conferințe la scara în-

de unul pen- 
trebuie să fie 
la nivelul in
să participe 

partidelor și

tregii națiuni este calea cea mai efi
cientă de realizare cu succes a dialo
gului la nivelul întregii națiuni. Dacă 
autoritățile sud-coreene doresc să par
ticipe la un dialog cu noi — a rele
vat Hwan — și au intenția să reuni- 
fice țara, ele trebuie să înlocuiască 
politica de divizare a națiunii cu po
litica reunificării și să răspundă ime
diat propunerii noastre de convocare 
a Conferinței general-naționale. Ce
lor ce se dezic de trecutul lor și se 
alătură poziției de unitate și reunifl- 
care națională, chiar dacă, pînă nu 
de mult, se gîndeau la confruntare și 
la divizarea națiunii, noi le Întindem 
mina".

Relevind că pentru promovarea ma
rii cauze a unității naționale și acce
lerarea reunificării țării trebuie în
făptuită imediat democratizarea so
cietății în Coreea de sud, vorbitorul 
a cerut autorităților sud-coreene „să 
asigure statut legal partidelor politice 
aflate în ilegalitate, inclusiv P.R.R., 
și să garanteze necondiționat și total 
libertatea lor de acțiune politică.

Festivalul ziarului 
„Land og Folk“

Simbătă și duminică a avut loc in 
Faelledparken din Copenhaga festi
valul anual al ziarului „Land og 
Folk", organ central al P.C. din Da
nemarca, manifestare populară care 
s-a bucurat de participarea unor 
publicații de partid diiitr-un șir de 
țări. Ziarul „Scinteia" a fost prezent 
cu o expoziție de fotografii intitulată 
„Momente principale din istoria po
porului român" — un loc important 
fiind acordat evenimentelor istorice 
de la 23 August 1944, ca și marilor 
realizări în construcția socialistă din 
România — precum și cu un stand 
de cărți.

Duminică, în cadrul unui mare 
miting popular înainte de închiderea 
festivalului, a luat cuvintul pre
ședintele P.C. din Danemarca, tova
rășul Jorgen Jensen, care s-a referit 
la sarcinile actuale ale partidului și 
ale presei comuniste daneze.

L. RODESCU 
Copenhaga
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