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Acum, să facem totulpentru a consolida și dezvolta

aceste succese, pentru a îndeplini exemplar planul
și angajamentele pe acest an, pe întregul cincinal!
ÎN CENTRUL ATENȚIEI
li Realizarea integrală
nete planificate

a

producției

fizice

Au îndeplinit planul cincinal
și

producției

• Reducerea mai substanțială a consumurilor materiale și
energetice
fi Recuperarea
folosibile

și

valorificarea

resurselor

materiale

re-

• Sporirea mai accentuată a productivității muncii

fi Modernizarea și ridicarea nivelului calitativ al produselor
• Darea in funcțiune la termen a obiectivelor de investiții
prevăzute să producă in acest an
întregul nostru popor a sărbătorit
cea de-a XXXVI-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă într-o atmosferă de, indestruc
tibilă unitate in jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de profundă
mindrie patriotică pentru marile
realizări obținute în anii construc
ției socialiste și, îndeosebi, in ulti
mul deceniu și jumătate — perioa
dă de dinamism fără precedent în
dezvoltarea societății românești. La
marea demonstrație din Capitală și
din județele țării, oamenii muncii
— români, maghiari, germani și
de alte naționalități — au ra
portat importante succese in re
alizarea planului pe acest an
și pe întregul cincinal, și-au
afirmat hotărirea de a-și consacra
toate forțele și energiile înfăptuirii
istoricelor hotăriri ale Congresului
al XII-lea al partidului, animați de
convingerea că numai prin munca
lor fără preget pentru edificarea
unei economii tot mai puternice,
mai înfloritoare și mai eficiente,
pentru creșterea mai susținută a
avuției naționale, asigură temelia
trainică a ridicării continue a bu
năstării întregului popor.
Este elocvent in acest sens faptul
că, in preajma marii sărbători, oa
menii muncii din județul Cluj au
anunțat cu mindrie comunistă, pa
triotică, îndeplinirea cu peste patru
luni mai devreme a planului cinci
nal la producția globală industrială.
Un succes care onorează pe autorii
lui ; succes care onorează, deopo
trivă, colectivele din cele 147 uni
tăți economice din Capitală, ca și
sutele de colectiye muncitorești din
toate județele țării care au realizat
înainte de termen prevederile ac
tualului cincinal. Cu bune rezultate
s-au prezentat la marea sărbătoare
și constructorii de pe numeroase
șantiere — care au predat la ter
men și chiar mai devreme o serie
de obiective economice — oamenii
muncii din agricultură, din cele
lalte sectoare de activitate, tinere
tul patriei.
Realizările doblndlte în întîmpinarea zilei de 23 August trebuie
consolidate și dezvoltate în con
tinuare, in răstimpul care a mal

rămas pină la sfirșitul anului. Evi
dențiind însemnătatea acestor rea
lizări de prestigiu, în scrisoarea de
felicitare adresată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu organizației de
partid, comitetului județean și tu
turor oamenilor muncii din indus
tria județului Cluj, cu prilejul im
portantului lor succes, se sublinia
ză: „Sint încredințat, dragi tovarăși,
că această importantă victorie pe
care ați obținut-o va constitui pen
tru comuniștii și toți oamenii mun
cii din Cluj — ca și pentru între
gul nostru popor — un puternic
imbold de a acționa cu mai multă
hotărire pentru a realiza noi și tot
mai importante succese in îndepli
nirea și depășirea planului și a
angajamentelor luate pe anul in
curs și pe Întregul cincinal".
Sint aprecieri, sint cuvinte care
se constituie intr-un puternic în
demn, într-o chemare înflăcărată
pe care secretarul general al parti
dului le-a adresat oamenilor mun
cii din toate Întreprinderile și uni
tățile economice, din toate ramurile
economiei naționale, de a munci
in continuare cu hotărire, pricepere
și abnegație — punind accentul pe
laturile calitative, de eficiență ale
activității economice — pentru a
asigura realizarea cu succes a pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal, creind astfel o bază trainică
pentru trecerea la înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului.
Pretutindeni, în toate întreprin
derile și ramurile economiei națio
nale, activitatea de zi cu zi. a oa
menilor muncii trebuie să se des
fășoare la nivelul înaltelor exigențe
formulate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la plenara lărgită a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, precum și Ia consfătuirile de
lucru din acest an, pentru a se
înainta ferm pe calea realizării unei
calități noi, superioare în Întreaga
activitate economică, a creșterii
susținute a eficienței economice.
Datoria organelor și organizații
lor de partid este de a concentra
energiile și capacitățile creatoare
ale oamenilor muncii asupra înde-

(Continuare in pag. a H-ț)

PITEȘTI : Combinatul de articole tehnice
din cauciuc
Angajați în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea hotărtrilor Con
gresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, oamenii muncii din
cadrul Combinatului de articole tehnice din cauciuc Pitești raportează că
au îndeplinit planul la producția globală industrială pe întreg cincinalul
1976—1980.
Intr-o telegramă adresată, eu acest prilej, Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu,
se subliniază că s-au creat în acest fel condiții pentru a se realiza în
plus, pină la sfirșitul cincinalului actual, o producție globală industrială
de 585 milioane lei, concretizată în : 1 850 tone benzi transport și curele
de transmisie, 1100 tone garnituri șl articole profilate, 380 tone tuburi
și furtunuri și alte articole tehnice din cauciuc. Sub conducerea organiza
ției de partid — se spune în telegramă — vom face totul ca să încheiem
cu rezultate cit mai bune sarcinile ce le avem pe întregul cincinal și anul
1980, să pregătim toate condițiile demarării cu succes a obligațiilor ce le
avem in noul plan cincinal.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că nu vom
precupeți nici un efort pentru a îndeplini, la cel mai înalt grad, hotăririle
Congresului al XII-lea, prețioasele dumneavoastră indicații pentru creș
terea eficienței întregii noastre activități, conștienți fiind că in acest fel
contribuim la Înflorirea patriei noastre socialiste, Republica Socialistă
România.

BOTOȘANI :
16 unități industriale
Printre cele 16 colective de unități
industriale din județul Botoșani
care și-au îndeplinit sarcinile de
plan pe întregul cincinal se în
scriu cele de la întreprinderea de
sticlărie și porțelan, întreprinderea
textilă „Moldova",
întreprinderea
de utilaje ți piese de schimb, între
prinderea mecanică pentru agricul
tură și industria alimentară. O
mențiune aparte se cuvine făcută
pentru oamenii muncii din indus
tria orașului Dorohoi, care și-au
onorat sarcinile de plan ale actua

lului cincinal Ia ...
producția-marfă.
____
_____
Cele 16 unități botoșânene vor livra
suplimentar economiei naționale,
pină la sfirșitul anului, o produc
ție in valoare de 1,9 miliarde lei.
(Silvestri Ailenei).

SUCEAVA:
25 unități industriale
23 de unități industriale din jude
țul Suceava anunță Îndeplinirea
prevederilor
actualului
cincinal.
S-au creat condiții ca oamenii mun
cii din industria Țării de Sus să
realizeze, suplimentar, pină la sfir
șitul anului, o producție în valoare
de 3,5 miliarde lei. (Gh. Parascan).

Capacități noi în funcțiune
OLT. — La Aricești, pe rîul Olt,
a intrat in funcțiune o nouă hidrocentrală, cu o putere instalată de
38 MW. Lacul de acumulare al noii
hidrocentrale, care are un volum de
50 milioane metri cubi apă, va fi
utilizat atit pentru producerea de
energie electrică și alimentarea cu
apă a zonei industriale a munici
piului Slatina, cit și pentru irigații.
(Emilian Rouă).
ILFOV. _ Constructorii de la
Combinatul chimic din Giurgiu, cel
mai mare obiectiv al actualului
cincinal din județul Ilfov, au pus £»»
funcțiune primele două cazane ale
centralei termice și, odată cu aces
tea. execută probele tehnologice la
celelalte utilități — instalațiile de
apă, aer, azot și frig — care con
diționează intrarea in funcțiune a
uzinei de sodă caustică și produși
clorurați. (Lucian Ciubotarul.
BACĂU. — Pe platforma pe
trochimică de pe Valea Trotușului
a intrat în probe tehnologice insta

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
aecretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni
după-amiază, pe Tom Turvey, pre
ședintele Partidului Cooperatist din
Marea Britanie, care efectuează o
vizită de prietenie în țara noastră,
la invitația C.C. ăl P.C.R.
La întrevedere a luat parte tova
rășul Iosif Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
Președintele Partidului Coopera
tist a adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu, Partidului Comunist Ro
mân un călduros salut din partea
mișcării cooperatiste britanice, a Par
tidului Cooperatist, și a exprimat
gratitudinea pentru ospitalitatea de
care s-a bucurat pe timpul șederii
în țara noastră, pentru prilejul ce
i-a fost oferit de a cunoaște reali
zările poporului român pe calea dez
voltării multilaterale a patriei. Oas
petele a adresat, totodată, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu felicitări căl
duroase cu prilejul celei de-a
XXXVI-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, pentru entu
ziasta demonstrație de 23 August a
reprezentanților populației Capitalei,

lar poporului român urări de noi
•uccese în propășirea patriei sale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a transmis, din partea sa. a
Partidului Comunist Român, mem
brilor Partidului Cooperatist, po
porului englez cele mal bune urări.
în cadrul Întrevederii, de ambele
părți s-a exprimat satisfacția pentru
stadiul relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Coopera
tist din Marea Britanie, dintre orga
nizațiile politice din cele două țări și
convingerea că ele contribuie la
adîncirea și diversificarea continuă a
raporturilor de prietenie și cooperare
pe multiple planuri dintre România
și Marea Britanie, la mai buna cu
noaștere dintre popoarele român și
britanic, la promovarea idealurilor
păcii, securității și înțelegerii in Eu
ropa și in întreaga lume.
Schimbul de vederi în probleme
actuale ale situației internaționale a
evidențiat
necesitatea
continuării
eforturilor din partea tuturor state
lor, a partidelor și organizațiilor po
litice, revoluționare, democratice și
progresiste, a opiniei publice mon
diale pentru a se pune capăt stării
de încordare pe arena mondială și a
se asigura reluarea și continuarea po-

litlcil de destindere, colaborare ți
pace, de respect al Independenței și
suveranității naționale. S-a arătat că
trebuie făcut totul pentru soluționarea
pe cale politică, prin tratative, a stă
rilor de încordare și conflict exis
tente în diferite regiuni ale lumii,
pentru oprirea cursei înarmărilor și
renunțarea la amplasarea de noi ra
chete in Europa, pentru reducerea
cheltuielilor militare și trecerea la
măsuri concrete de dezarmare, șl In
primul rind de dezarmare nucleară.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român
și
președintele
Partidului Cooperatist din Marea
Britanie au relevat însemnătatea in
staurării unui climat de pace, secu
ritate și colaborare pe continentul
european și, în acest sens, au subli
niat importanța bunei pregătiri a
apropiatei reuniuni de la Madrid,
pentru ca ea să dea un nou impuls
transpunerii in fapt, ca un tot uni
tar, a Actului final de la Helsinki,
dezvoltării largi și neîngrădite a co
laborării dintre statele europene, să
favorizeze adoptarea de măsuri con
crete, eficiente de dezangajare mili
tară și dezarmare.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri-

mit, luni, 25 august, pe amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. I. Drozdenko, la cererea
acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o
convorbire,
care s-a desfășurat
într-o
atmosferă
caldă,
tovără
șească.

r

lația de fabricare a policlorurii de
vinii emulsie, produs care va fi uti
lizat ca materie primă la produ
cerea pielii artificiale. înzestrată cu
utilaje modeme, de înaltă tehnici
tate, realizate in cea -mai mare
parte in țară, noua instalație va
produce anual circa 25 000 tone policlorură de vinii emulsie, ceea ce va
permite renunțarea la importul
acestei materii prime. (Gh. Baltă).
NEAMȚ. _ Pe platforma chi
mică din Săvinești au fost conec
tate la circuitul productiv instala
țiile de oleum și sinteză hidroxilamină, care 'vor. asigura materia
primă necesară1 procesului de fa
bricație la noua întreprindere de
fire și fibre pollamidice din Ro
man. (Ion Manea).
DÎMBOVIȚA, — Combinatul de
oțeluri speciale din Tirgoviște și-a
îmbogățit zestrea tehnică prin pu
nerea in funcțiune a unui nou cup
tor electric de 100 tone oțel pe
șarjă. (Gh. Manea).

BRAȘOV:

400 000 de tractoare
livrate la export
Zilele trecute, de pe rampa de
încărcare a întreprinderii de
tractoare din Brașov a fost li
vrat la export cel de-al 400 000lea tractor românesc. România
se înscrie astăzi printre prin
cipalele țări producătoare și ex
portatoare de tractoare din lume.
Tractoarele românești lucrează
pe ogoarele sau în alte sectoare
economice din 95 de țări de
pe toate meridianele. Un salt
deosebit în dezvoltarea exportu
lui de tractoare a fost înregistrat
în actualul cincinal cînd numă
rul acestor produse livrate pe
piața externă a egalat pe cel li
vrat la export în întreaga pe
rioadă anterioară. (N. Mocanu).
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Pentru progresul mai rapid al economiei

UN PROCENT PENTRU CARE MERITA SA DAM
BĂTĂLIA PERMANENT, LA FIECARE LOC DE MUNCA!

naționale, pentru ridicarea bunăstării poporului

Zn

o înaltă
fiecare întreprindere
productivitate a muncii!

Coordonată fundamentală a politicii eco
nomice a partidului, ridicarea necontenită, in
ritmuri înalte a productivității muncii consti
tuie factorul hotărîtor al progresului mai ra
pid al țării, al ridicării bunăstării poporului.
Intr-adevăr, prin creșterea mai accentuată a
productivității muncii se asigură importante
sporuri de producție, fără investiții suplimen
tare, cu aceleași capacități de producție, cu
aceleași forțe umane. Deci mai multe pro
duse, materii prime, mașini și utilaje nece
sare economiei, mai multe bunuri destinate
consumului populației. Totodată, cu cit se
asigură sporuri mai mari de producție pe
seama ridicării productivității muncii, cu atît
cresc mai rapid producția netă, venitul na-

țional, creindu-se în acest fel resurse tot mal
mari atit pentru dezvoltarea economiei na
ționale, cit și pentru ridicarea nivelului de
trai al poporului.
Pentru țara noastră - țară socialistă în curs
de dezvoltare - sporirea continuă și în ritm
înalt a productivității muncii reprezintă o ce
rință obiectivă, o necesitate vitală. In ultimă
instanță, lichidarea decalajelor pe tărîmul
dezvoltării economice față de țările avan
sate depinde de lichidarea decalajelor în
privința productivității muncii. Așa cum arăta
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, numai
printr-o inaltă productivitate a muncii socia
lismul iși va dovedi superioritatea, va învinge,
In acest domeniu hotărîtor, capitalismul.

MUNCITORI, INGINERI ȘI TEHNICIENI
DIN INDUSTRIE !
Printr-o muncă mai rațional organizată, prin
promovarea largă a mecanizării și automatizării
producției, printr-o calificare superioară, printr-o
ordine și disciplină desăvîrșite, să ridicăm tot mai
substanțial productivitatea muncii, contribuind ast
fel la sporirea continuă a producției nete, a eficienței
economice, la creșterea avuției naționale! Avanta
jele sporirii sistematice, procent cu procent, a pro
ductivității muncii sint atit de importante incit,
pentru acest obiectiv, merită să dăm bătălia perma
nent, in fiecare întreprindere, la fiecare loc de
muncă!

IN INDUSTRIE

• Producția netă

CREȘTEREA

industrială din

3 ZILE

PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII
FAȚĂ DE PLANUL
PE 1980

sau

J

Producția netă

realizată de
26000 OAMENI

sau
Producția neta a

trei

Întreprinderi

Constructoare
DE MAȘINI x

,;1 Mai"-Ploiești,
,sRulmentul“-Brașov
și „Eleetroprecizia“Săcele

proaucție netă
de
3 MILIARDE LEI

I
Suplimentarea fondului
de participare la beneficii

a oamenilor muncii din
industrie cu PESTE
250 MILIOANE LEI

climatul calității
Acum cincisprezece
ani... Multe din gîndurile noastre din vara
acestui
1980,
lumi
nos moment in viața
României, prefigurator
de noi și pline de sub
stanță creatoare pro
iecte ale țării de mîine, s-au întors, reflex,
in urmă cu un deceniu
și
jumătate.
Acum
cincisprezece ani, po
litica țării, pe temelii
le puse la 23 august
1944, incepea să facă
pasul cel mare către
mirificul concret so
cialist,
Începea
să
pună de acord dorin
țele cu putințele, în
cepea. să se bizuie pe
ea însăși și pe valoa
rea oamenilor Româ
niei, a milioanelor de
oameni de pe pămîntul nostru, ridicați la
o nouă demnitate, asumîndu-și plenar con
diția
de stăpini in
țara lor, țara poporu
lui liber, la care au
aspirat atîția și atîția
luptători luminați ai
istoriei noastre.
Cu omul pe care îl
aducea in fruntea ei,
tînărul rămas mereu
extraordinar de tinăr
și plin de vitalita
te, comunistul înflăcă
rat Nicolae Ceaușescu,
România inaugura atunci, pe baza acumu
lărilor anterioare, nu
numai o etapă istorică
superioară de a gindi
socialismul, ci inaugu
ra o gindire nouă
despre ea însăși, ca
țară
cu istorie prpprie, cu datorie pro
prie către prezent și
datorie proprie față
de viitor. Iar una din
dimensiunile
acestei
nuanțate gîndiri pe
care, străbătind țara
in lung și în lat, angajindu-se la propor
ții naționale la un sfat
cu oamenii, o inaugu
ra tovarășul
Nicolae
Ceaușescu este res
pectul României față
de ea însăși, respect
legiferat prin legea
fundamentală a țării,
Constituția Republicii
Socialiste
România.
Căci în acest 1980, la
un deceniu și jumăta
te de la cel de-al IXlea Congres al P.C.R.,
piatră de hotar in
viața partidului și pa
triei, am aniversat cu
emoție înscrustarea în
stema țării, pe temelia
cimpului cu sonde șl
\ brazi, sub veghea so-

bră a cerului albastru,
numele Republica So
cialistă România. Apărea cuvintul „Româ
nia",
in același spi
rit imbinînd respectul
față de sine ca națiu
ne, ca popor, al țării,
cu înțelesul superior,
nu în vorbă doar, ci
în faptă, al unei noi
calități : România, re
publică socialistă !
Republica
a
fost
un
vechi și arzător
vis
al
celor
mai
luminate minți ale
României moderne, a
fost o idee care a în
soțit deșteptarea noas
tră națională,
care
ne-a
consemnat,
o
dată în plus, aparte-

Insemnări de
Platon PARDAU
nența la Europa mo
dernă, la familia nea
murilor de obirșie cu
proveniență
noi. De
străină, monarhia avea să rămină, atit
cit a
stat, mereu
străină în România.
Cînd devenea, în 1947,
republică
populară,
România își afirma
un sentiment puternic
existent
și
vocația
apartenenței la o sta
re socială în care, cu
adevărat, puterea să
fie a poporului, să fie
o lucrare a poporului,
în 1965, acest gind,
această stare de spirit
își găseau deplinăta
tea prin deschiderea
unei
vaste
ctitorii,
prin
transformarea
deplină a poporului
în autor al viselor,
proiectelor,
lucrării
care este Românta de
azi. Astfel, cuvintele
Republica
Socialistă
România, înscrise pe
stemă au răspuns nu
numai unei' realități '
istorice trecute, unei
aspirații
organice a
noastre, ci, în adîncul
ei, unei noi și superioare răspunderi față
de România, față de
socialismul
construit
în România, față de
încărcătura de ome
nesc și omenie a acestui
socialism săvirșit la scara unei
adevărate
democra
ții. Ceea ce s-a petre
cut acum un deceniu
și jumătate a fost în
ceputul
unei epoci

glorioase pe care cu
toții am străbătut-O,
pe care țara, poporul,
sub conducerea parti
dului, o ciștigaseră
prin propria ei mun
că
întemeietoare de
demnitate,
democra
ție și progres. însem
nele puterii institui
te in Republica Socia
listă România. încre
dințate primului ei
președinte, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,
erau, sint însemnele
muncii și luptei pen
tru progres, pentru
superioară
înnoire,
însemnele muncii și
luptei spre
Înlătu
rarea inerțiilor, con
fuziilor intre cel ce
face și acel ce se
preface a face, erau și
sint însemnele muncii
și luptei pentru o ade
vărată egalitate socia
lă, in care etalon unic
este valoarea aportului
individual,
aportului
clar la mersul nostru
înainte, la atmosfera
generală, dreaptă și
emulativă. Prin pre
ședintele ei, inconjurat,
stimat și iubit de po
por, în dialog cu po
porul, in cel mai vast
schimb de idei care s-a
realizat vreodată în
România intre un om
politic și mase, repu
blica noastră socialistă
și-a dobindit în fața
tuturor cetățenilor ei
— români, maghiari,
germani, sirbi și de
alte naționalități — și
prin fapta cetățenilor
ei, in fața lumii, pres
tigiul meritat : presti
giul faptei socialiste,
onoarea
exemplului
unei munci comunis
te, colective, unite, care
a transformat calita
tiv, racordindu-le la
cele mai mari aspirații
ale vremii, viața poli
tică a țării, industria,
agricultura.
științele,
artele, a fundamentat
puternic conștiința re
voluționară că se poate
mal mult, mai bine, că
în țară putem fi feri
ciți, liberi, egali,
că
merită și stă in pute
rea noastră să milităm
ca pe planetă să pu
tem fi mai siguri de
un viitor a! păcii șl
cooperării constructive,
creatoare intre po
poare. în fapt, o parte
din amplele realizări, ■
din înaltele ginduri cu
care țara s-a infățișat
la marea sărbătoare
din August.
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marea cea mare
Constantin Vcrman, Ovidiu
Topliceanu, Dumitru Btrlădeanu și Constantin Spitaru sint
patru tineri muncitori din Pia
tra Neamț, urmașii plutașilor de
odinioară de pe Bistrița. Dorind
să reediteze îndeletnicirea pă
rinților și bunicilor, cei patru
și-au meșterit o plută eu care
au pornit la drum. Și unde nu
zici că au străbătut — nu fără
peripeții, dar eu atit mai atrac
tiv — drumul de la poalele
Ceahlăului la Marea Neagră pe
apele Bistriței. Șiretului și bătrinului Danubiu.
Pentru anul viitor s« gindese
de pe acum la o altă plută, pe
un alt traseu. Ci mat sint și alte
ape, Iscusință mai trebuie. De
care cei patru nu duc lipsă.
Dimpotrivă.

Bucuria
de a colora
Un experiment început In
urmă eu zece ani la Muzeul de
artă contemporană românească
din Galați a facilitat unui mare
număr de copii contactul cu lu
mea artei plastice. Experiment
sub genericul „Bucuria de a co
lora". De atunci și pină acum,
numeroase clase de elevi s-au
per.ndaft prin siHle muzeului,
unde au primit din partea spe
cialiștilor de aici nu numai no
țiuni specifice, ci și vela nece
sare picturii. Expozițiile cu lu
crările copiilor, cu tematică di
versă („Orașul meu in sărbă
toare", „Trecutul istoric cum îl
vid eu“, „Primăvara noastră"),
au întrunit aprecieri elogioase.
Cele mai izbutite creații se află
acum în colecțiile muzeului. în
tregind programa de invățămint
și lărgindu-le orizontul artistic,
„Bucuria de a colora- se consti
tuie, realmente, intr-una din
marile bucurii ale școlarilor gălățeni.

I O frîntâ aspră
Nicolae Olaru din comuna
județul Harghita, a avut
I Suseni,
o „neînțelegere" cu o namilă de
urs, in timp ce se afla cu vacile
la păscut. Lui Moș Martin i-a
I căzut
cu tronc una dintre joiane. Lucru cu care păstorul n-a
I fost
de acord, așa că între el
și Moș Martin s-a încins o luptă
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aspră, o trintă inegală, dură.
Din incleștarea aceasta, cu
rajosul păstor s-a ales cu mai
multe zile de spitalizare, dar și
eu satisfacția că namila, pusă pe
fugă, n-a mai putut să împu
țineze cireada.

Arheologii
din Liteni
Un colț muzeistic bogat în ex
ponate, o gazetă de perete su
gestiv intitulată „Arheologica",
o hartă toponimică a localității
— iată fot atltea argumente că
la școala generală din Liteni,
județul Suceava, se desfășoară
o susținută activitate de cerce
tare a trecutului istoric. Sub
îndrumarea inimoșilor profesori
Ioan Roman șt Gavril Poenaru,
numeroși elevi fac parte astăzi
din cercul micilor arheologi, în
treprind investigații in nu mai
puțin de 20 de puncte care pre
zintă un deosebit interes știin
țific. intre acestea, de o atenție
deosebită se bucură, in rindul
specialiștilor, urmele unei așe
zări dacice, care a fost descope
rită chiar de elevii din Liteni.
Acum, în vacanța mare, ei lu
crează cot la cot cu reputată ar
heologi la aprofundarea cercetă
rilor din zonă.

Tinerețea

I unui octogenar
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Există In Satu Mare un ma
gazin de confecții pentru copii,
cu un nume sugestiv : „Iepura
șul". De ta o vreme, „Iepurașul"
a devenit cunoscut și asaltat de
copii nu numai in calitate de
însoțitori (și beneficiari) ai tăti
cilor și mămicilor la cumpără
turi, ci si ca vizitatori ai expo
ziției permanente de artă plas
tică. Pentru ci „Iepurașul" are
acum șl această faimă. Totul,
datorită talentatei artiste deco
ratoare Ileana Vereș, care a
transpus cu penelul pe plnză,
din proprie inițiativă și... ima
ginație, cele mai frumoase scene
din lumea fermecătoare a celor
mal îndrăgite basme și povești :
„Harap Alb", „Motanul încălțat",
, A'bă ca Zăpada st cei șapte pi
tici" fi multe altele. Din marea
ei dragoste pentru copii și sti
mulată de viul interes al aces
tora, Ileana. Vereș a mai reali
zat un set de lucrări similare,
pe care le-a dăruit unui leagăn
de copii. Un gest de toată fru
musețea !

I De la Ceahlău la

I

I

De toatâ
frumusețea

Printre cetățenii virstnici din
Jibou, județul Sălaj, se află și
Mihai Sav- Ajuns la respecta
bila virstă de 80 de ani, Mihai
Sav nu contenește să străbată
drumurile pe jos. A făcut și oeolul țării In... 2000 de kilome
tri. Este plin de vigoare, de un
optimism robust. Spune-i orice,
numai „moș" nu, că se supără
foc. Despre această pasiune a
mersului pe jos. pe care-l con
sideră „secretul" tinereții fără
bătrinețe, are o vorbă : „Tot pe
jos, pe jos, pe jos I Mult ii fain
și sănătos / Iar cine nu m-o
credd / Să poftească-a mă
vide"...

Rubried reoliîotâ de

Peîre POPA

și coiespondenții „Scinteii
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La prima vedere, se părea că in
adunarea generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de la Trustul
de construcții
industriale și agro
zootehnice din Capitală nu se vor
ridica prea multe probleme. Dm
simplul motiv că trustul bucureștean
se prezenta, la încheierea primului
semestru al acestui an, cu o serie
de rezultate ce rețin imeuiat aten
ția : planul la lucrările de conștrucții-montaj și sarcina de creștere
a productivității muncii au fost în
deplinite și depășite, la producția
netă s-a realizat un plus de 9 la
sută, iar beneficiul planificat a fost
depășit cu peste 100 000 de lei.
Poate tocmai această situație bună
In ansamblu conținea in sine un
anumit rjsc. Acela ca dezbaterile
aprofundate să fie înlocuite cu
laude, ca neajunsurile să fie acope
rite de enumerarea realizărilor, iar
spiritul critic și autocritic să fie
torit de automulțumire. Am avut
dealtfel, la un moment dat, această
impresie, ascultindu-1 pe tovarășul
Nicolae Brindașu, inginer-șef la
grupul de șantiere Giurgiu : „Prin
rezultatele obținute, putem aprecia
că grupul nostru și-a adus o contri
buție substanțială la realizările de
ansamblu ale trustului." Desfășura
rea in continuare
a
dezbaterilor
avea să ne convingă că ne-am în
șelat. Cu exigență și responsabili
tate, colectivul acestei puternice
unități de construcții-montaj și-a
supus activitatea unui examen la
fel de riguros, ca numeroase altele,
- usținute direct pe șantiere : al rea
lismului In aprecierea succeselor, al
lucidității in analizarea
perspecti
velor
activității
pină la sfirșltu!
anului, al curajului de opinie ui
dezvăluirea neajunsurilor și al spiri
tului constructiv in propunerea unor
soluții viabile, eficiente.
Ne-a demonstrat-o chiar tovarășul
Nicolae Brindașu, citeva clipe mai
tîrziu : „Dar a te mulțumi cu rezul
tatele obținute la un moment dat.
oricit de bune ar fi acestea, înseam
nă a bate pasul pe loc, a te plafona. '
Iar eu n-aș face altceva decit să vă
rețin atenția degeaba, știm cu toții,
sarcinile ce ne revin la Combinatul
chimic din Giurgiu, atit la uzina de
clorosodice, cit și pe platforma II,
impun in continuare o masivă con
centrare de forțe. Dar și maximă
grijă pentru organizare, pentru fo
losirea torței de muncă și n utila
jelor cu mai multă eficiență, in
scopul creșterii mai accentuate a pro

ductivității muncii pe șantiere. Re
zerve avem suficiente. Dar punerea
lor în valoare presupune înlăturarea
energică a sincopelor în aprovizio
nare, lichidarea fermă a abaterilor de
la disciplina muncii, odată cu întă
rirea spiritului de răspundere la toate
eșaloanele. Este singura alternativă
pentru a ne îndeplini, așa cum ne-am'
angajat, sarcinile ce ne revin în con
struirea acestei platforme indus
triale".
Pin multe puncte de vedere,
această adunare a fost un bun exem
plu, iar reușita ei are o explicație pe
cît, de simplă, pe atit de încărcată în
sensuri : experiența, sudura sufle-

concediilor fără plată au o singură
explicație : starea de indisciplină
prezentă, din păcate, la unele punc
te de lucru,, manifestată de anumiti
maiștri, ingineri și muncitori. Nu pu
tem găsi soluții pentru a îmbunătăți
activitatea și in acest domeniu ?
Una dintre soluțiile la probleridicată mai înainte se
află
ma
la îndemîna noastră. Este vorba
de revitalizarea rolului pe care-l
are acordul global — a răspuns to
varășul Petre Alionte, șeful secției
de mecanizare. Dacă ne luăm după
cifre, stăm bine. In trustul nostru,
lucrul în acord global cuprinde 88
la sută din personalul muncitor, cu

Derullnd însemnările făcute la adunarea generală
a reprezentanților oamenilor muncii de la Trustul
de construcții industriale și agrozootehnice din București
tească. maturitatea politică ale unui
colectiv de constructori care mun
cesc împreună de 20, 25 și 30 de ani.
S-au adus in dezbatere
probleme
diferite. Dar toate au avut unul și
același punct de Convergentă : pu
nerea mai rapidă in funcțiune a
noilor obiective de investiții de pe
platforma chimică din Giurgiu, de
Ia întreprinderea „Republica" din
București, din agricultură și indus
tria alimentară ș.a. Iar problemele
centrale, de fapt laitmotivul discu
țiilor, lc-au constituit organizarea cit
mai judicioasă a lucrărilor, întărirea
ordinii și disciplinei in muncă pe
șantiere, sporirea răspunderii față de
folosirea cu randament deplin a
timpului de lucru al oamenilor și
utilajelor de execuție — factori esen
țiali pentru creșterea mai susținută a
productivității muncii și intensifica
rea ritmului de lucru pc șantiere.
— Pierdem încă prea mult timp,
utilizăm încă neeconomic mijloacele
materiale și financiare încredințate
— remarca șeful de brigadă Ale
xandru Saiu. Nu ne putem declara
deloc mulțumiți de faptul că, în pri
mul semestru al anului, pe șantie
rele noastre timpul de lucru a fost
utilizat doar in proporție de 95 la
sută. Miile de ore-om nefructificatc
din cauza absențelor, învoirilor sau

mult peste sarcina și media pe mi
nister. Este suficient numai atit pen
tru "întărirea răspunderii oamenilor,
pentru stimularea fiecăruia de a
munci mai productiv, mai bine, mai
conștiincios la punctul său de lucru?
Evident, nu ! Iată de ce ne propunem
să acționăm mai perseverent pentru
întărirea rolului acordului global ca ,
instrument real și eficient de orga
nizare a producției și a muncii.
Strins legat de efortul pentru îm
bunătățirea randamentului în muncă
al constructorilor, tovarășii Con
stantin Diță, Mircea Ivanciu și Ale
xandru Buda s-au referit pe larg la
creșterea gradului de calificare și ex
tinderea policalificării muncitorilor
Ei au propus ca, în paralel cu spori
rea numărului de cursuri de califi
care și îmbunătățirea, conținutului
acestora, să se acorde un sprijin mai
hotărit în muncă tinerilor, prin re
partizarea acestora pe lingă maiștri
și muncitori cu experiență.
Riscul potențial al manifestării
spiritului de automulțumire viza și
alte chestiuni.
De pildă, problem?,
aplicării unor tehnologii moderne de
lucru, menite să determine îna
inte de toate creșterea productivității
muncii pe șantiere și reducerea sub
stanțială a duratelor de execuție.
Fără a intra in amănunte, precizăm
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Cristian ANTONESCU

RECOLTA DE CEREALE A ANULUI VIITOR SE PREGĂTEȘTE DE PE ACUM

La ordinea zilei-încheierea grabnică
La recenta consfătuire pe țară privind cultura griului ți orzului s-a
hotarit ca, pe toate suprafețele ee vor fi țnsămințate in toamnă cu cereale
păioase, arăturile să se facă la timp și de cea mai bună calitate. Este o ,
lucrare la ordinea zilei în agricultură, de care depinde ca insămînțarea cerea
lelor de toamnă să se desfășoare în bune condiții. Deși recoltarea griului s-a
încheiat demult și in fiecare unitate agricolă s-a făcut din timp amplasarea
cerealelor păioase, totuși executarea arăturilor de vară nu ae desfășoară
in ritmul corespunzător.
Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că pină la 25
august arăturile s-au făcut pe 59 la sută din suprafețele stabilite pentru
această etapă. Două sint cauzele principale care împiedică realizarea unui
ritm de lucru superior : neeliberarea de paie a terenurilor și neasigurarea
in întregime a îngrășămintelor chimice ce trebuie incorporate sub brazdă
odată cu arătura. Iată de ce, în aceste zile, organele agricola județene,
consiliile unice agroindustriale și conducerile unităților agricole trebuie să
ia măsuri hotărite pentru mobilizarea mai puternică a forțelor mecanice
și umane de la sate la stringerea și transportul paielor, spre a se crea
front larg de lucru la arat. La această lucrare trebuie concentrate acum
toate tractoarele disponibile, care să lucreze din zori și pină in noapte, in
două schimburi.

CONSTANȚA: Exemplul fruntașilor
să fie urmat pretutindeni
în județul Constanța, principalele
forțe mecanice sint concentrate in
aceste zile la executarea arăturilor
pe suprafețele eliberate de culturile
de vară.
— Fără a neglija celelalte lucrări,
zilnic repartizăm cite 35—40 de trac
toare la arat, ne spunea Ion Cibianu,
șeful secției de mecanizare de la
I.A.S. Kogălniceanu, Și aceasta deoa
rece, față de celelalte unități din con
siliu, sîntem rămași în urmă cu
această lucrare. întrucît ritmul zilnic
este de 280 hectare, sperăm ca in
una-două zile să încheiem arăturile
de vară pe toate suprafețele,
în alte unități agricole, cum sint
cele din consiliul unic Valu lui
Traian, nu mai există nici un petic
de pămint nearat. Mecanizatorii au
încheiat și pregătirea mașinilor pen
tru recoltatul culturilor de toamnă.
Totuși, pe ansamblul județului, ară
turile de vară nu s-au executat încă
pe toate suprafețele prevăzute.
— Mai avem de arat peste 9 000
hectare, suprafață care, dacă ținem
seama de forța mecanică de care dis
punem, ar putea fi încheiată în ur
mătoarele 2—3 zile — ne spune to-

cinema
• Șaua de argint ; PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
15: 18, luceafărul - «,«; 111
13; 15,15; 17.36; 19,45, la grădină —
20,30, BUCUREȘTI — 9: 11.15; 13,30;
15.45; 18; M.15.
• Am să fiu cuminte, bunicule 1
CENTRAL — 9: n,16: 13,30: 15,45;
18; 20.
• „.Am fost șaisprezece : SCALA
— 9,15; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15.46;
18; 20,15, VICTORIA — 10: 12; 14;
16; 18; 20.
• Pe aripile vtntului t PATRIA —
9; 14,15; 18,30.
• Rocky H : STUDIO — 16: 12]
14: 16; 18; 20.
• Hcidi in oraș — 9; 1145; U.36.
Rebelul — 16: 18; 20 : DOINA.
• Vis de glorie : CAPITOL — 9;
11,30; 14; 16,45'; 19,30, 1» grădină —
20,15, GLORIA — 9; 11.30: ]4; 16,30;
19, CULTURAL — 9: 11.45: 14,30;
17,16: 20.
• Fericirea tatr-o casă veche ;
TIMPURI NOI — 9; U4S; 13,30;
15.45: 18; 20
• Intîlnire de gradul trei s FES
TIVAL — 9: 12: 16; 19 MODERN
— 9; 12: 16; 19, la grădină — 20,15.
• Elvis și prietenii săi : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30: 15.43; 18: 20.
• Al treilea salt mortal î FLOREASCA — 9: 11: 13: 15.30: 17.45;

varășul Gheorghe Anghel, director
general adjunct al direcției agricole
județene.
Am fi
putut încheia
demult această lucrare, dacă nu intimpinam și unele greutăți. Majori
tatea suprafețelor care au rămas de
arat sint situate în sudul județului,
în consiliile unice agroindustriale
Ostrov, Bâneasa și Adamclisi. Aici,
terenurile nu au putut fi eliberate de
paie deoarece sîntem în permanență
deficitari la sîrmă și sfoară. O altă
problemă de care depinde executarea
arăturilor in vederea ins-ămințărilor
de toamnă este aceea a asigurării În
grășămintelor chimice. Avem un de
ficit de 8 800 tone substanță activă
la superfosfati și 5 300 tone la azo
tat. Or, se știe, îngrășămintele chi
mice trebuie să fie incorporate sub
brazdă odată cu arăturile.
Desigur, sint anumite greutăți
obiective. Dar se pune întrebarea ;
acum, in pragul semănatului, se mai
poate aștepta, bunăoară, sosirea sîrmei ? Nu I Este nevoie de ceva mal
mult spirit de inițiativă din partea
consiliilor unice agroindustriale, a
consiliilor populare și conducerilor
unităților agricole respective, datoare

20, arta — 9; 11,15: 13.30: 15.45;
18; 20, ta grădină — 26.30.
• Un ostatic in plus ț FEROVIAR
— 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15,
MELODIA — 9; 11,15: 13,30: 15,45;
18; 26,15, FLAMURA — 9: 11; 13,15;
15,30; 17,45; 30.
• Artista, dolarii șl ardelenii :
BUZEȘTI — 15,30; 17,45; 20, la
grădină — 20,30.
• Deznodămint la frontieră : EX
CELSIOR
9: 11,15: 13 30; 15,45;
18; 20.15.
• A doua primăvară : DRUMUL
SĂRII — 16; 18: 20.
• Uimitorul căpitan Nemo i GRIVXȚA — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18;
20,15, GRADINA GLORIA — 20.30.
• Detașament cu misiune specia
lă : DACIA — 9; 11.45: 14.30;
17,15; 20.
• Cascadorul Hooper i EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15: 15.30;
17,45 : 20.
• Viață dublă : FERENTARI
15.30: 17.30: 19,30.
• Castele de gheață : URA —
13,30: 17,45; 36,
" la grădină - 30,30.
• Drumul oaselor î COTROCENI
— 15: 17,15; 19.30.
• Rețeaua „S“ : PACEA — 15,36;
17,30: 19,30,
• Abba : VOLGA — 9: 11.15: 13.30:
15,45; 18; 20. TOMJS - 9: 11,15;
13,30: 15.45: 18: 20, la grădină —
20,45.
15.30:
• Capcana : VIITORUL
17.30; 19,30,
noastrA
:
AURORA
—
• Familia

să mobilizeze toate forțele umane de
la sate la stringerea paielor.
în comparație cu anii precedent:,
în unitățile agricole din județul Con
stanța situația arăturilor și pregătirii
terenului pentru însămințărilc de
toamnă este bună. Iată de ce, orga
nele de rqsort din Ministerul Agri-

culturii trebuie să soluționeze de ur
gență problema asigurării Îngrășă
mintelor chimice pentru încheierea in
cel mai scurt timp a arăturilor pe
toate suprafețele.

Georțje M1HĂESCU
corespondentul

„Scinteii"

: Paiele lăsate pe cîmp-un obstacol
în calea tractoarelor
Buna organizare a lucrărilor din
unitățile agricole ale județului Dolj
s-a concretizat, în acest an, in fina
lizarea intr-o perioadă record a
campaniilor de recoltare a orzului .și
griului, precum și in livrarea la ter
men a produselor destinate fondului
central al statului. Comprimarea
timpului a creat condiții propice
executării operative și a celorlalte
lucrări : eliberarea terenului și efeituarea araturilor,)
După cum ni s-a spus la direcția
agricolă județeană, pină la 25 au gust s-au executat arături pe aproa
pe 50 000 hectare, lucrarea fiind în
cheiată in întreprinderile agricole de
stat. Acordînd toată atenția folosirii
depline a timpului de lucru, fiind
prezenți pe ogoare atit ziua cit și
noaptea, menținînd utilajele în bună
stare de funcționare, mecanizațorii
din consiliile unice agroindustriale
Apele Vii,. Amărăști,
________..... Poiana Mare,
Măceșu
de Jos, Horezu-Poenari,
au..............
raportat
zilele ______
trecute
Ghidici
...
.. .......
încheierea arăturilor pe întreaga su
prafață planificată. Cu rezultate bune
s-a lucrat și în zona
consiliului
agroindustrial Dâbuleni, unde cele
aproape 2 500 hectare sint acum gata
pregătite pentru însămînțârile de
toamnă.
Cu toate eforturile și inițiativele în
treprinse, trebuie să spunem că, pe
ansamblul agriculturii județului, au
mai rămas de arat peste 7 000 hec 
tare. Suprafețele cele mai mari sint
localizate în special in unitățile din
nordul județului, eare au terminat
ceva mai tîrziu recoltarea păioaselor. Aceasta insă nu justifică tergi
versarea
eliberării terenului
de
paie, intrucit de la încheierea sece
rișului a trecut suficient de
mult
timp. Slaba organizare a activității

9; 11,16: 13,30: 15,45; 13; 20, la gră
dină — 20.30.
• Sacrificiul de Anul nou: POPU
LAR — 15,30; 17,30: 19.30.
• Ion — Blestemai păininiului,
blestemul
iubirii : MUNCA —
14: ia.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" ; COSMOS — 15: 17.15: 19,30.
• Tereza : FLACAra — 15.30:
17,45; 20,15.
• Bună seara, Irina ! : PRO
GRESUL — 16: 18; 20
• I se spunea „Buldozerul" :
GRADINA CULTURAL — 20,15.

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (ta Sala
Palatului) : Festivalul de folclor
al țărilor balcanice — 19.
• Filarmonica „George Enescu"
(rotonda Ateneului) :
Recitaluri
vocale și instrumentale — 19.30.
• ’Teatrul „Lucia Sturdza Bulancira" (sala Schitu Măgursanu):
mobilă Și durere — 19: (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau
cei patru Beatles ? — 19
• Teatrul Ciulești (sala Maiestiq) : Dragoste oericuloaeă — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C Tănase" (grădina Boema) : Boema,
slăbiciunea mea — 2p.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia
romană" : La fintina dorului —
18.30.

i
i

La 25 august 1980, tovarășul Stefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
a primit pe Jan Martenson, asistent
al secretarului general al O.N.U., șe
ful Centrului O.N.U. pentru dezar
mare, care efectuează o vizită în țara
noastră la invitația M.A.E. în timpul
convorbirii a fost efectuat un schimb
de păreri in legătură cu problemele
uctuale ale cursei înarmărilor și ale
dezarmării. A fost evidențiat rolul
crescînd ce revine Organizației Na
țiunilor Unite in stimularea și mo
bilizarea eforturilor întregii comuni
tăți internaționale pentru oprirea
cursei înarmărilor și pentru dezar
mare. Au fost evocate, în acest con
text, activitatea Centrului O.N.U.
pentru dezarmare și acțiunile între
prinse în cadrul organizației mon
diale în domeniul dezarmării.
în cursul convorbirii, oaspetele a
dat
o
înaltă
apreciere
activi
tății dinamice a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, eforturilor României pen
tru adoptarea de măsuri concrete,
eficiente de oprire a cursei înarmă
rilor și de dezarmare, în primul rind
de dezarmare nucleară.
în aceeași zi, Jan Martenson a fost
primit de tovarășul Leonte Răutu,
rectorul Academiei „Stefan Gheor
ghiu". în cursul după-amlezii, a pre
zentat o comunicare privind „O.N.U.

stă de fapt la baza întirzierii stringerii și transportului paielor pe aproape 4 000 hectare. în unitățile
agricole din consiliul unic agroindustrial Plopșor mai sint de eliberat, in prezent, 1 000 de hectare cu
paie, la Predești — 600 hectare, Ia
Melineșți — 500 hectare, la Virvor —
900 hectare. Dintr-o inexplicabilă
inerție, factorii de răspundere din
aceste unități agricole nu acționează
cu fermitate pentru mobilizarea oa
menilor la stringerea paielor. In
timp ce alții au' muncit din plin
noapte de noapte, cei din consiliile
amintite nu folosesc integral nici
măcar ziua de lucru.
Analizind această stare de lucruri,
organele agricole județene au stabi
lit o serie de măsuri pentru impul
sionarea activității, astfel incit în cel
mult patru zile să se încheie elibe
rarea terenurilor de paie și efec
tuarea arăturilor pe întreaga supra
față. Este și timpul, fiindcă în curind se vor declanșa alte activități
de sezon — recoltările de toamnă —
care vor necesita o maximă concen
trare de forțe, iar suprapunerea lu
crărilor nu va fi decit dăunătoare.

Nicolae PETOEESCU
corespondentul „Scinteii"

zilei
și dezarmarea" la Asociația de drept
internațional și relații internaționale
(A.D.I.R.I.).
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Orientale a Uruguayului. am
basadorul acestei țări la București,
Juan Ansa, a oferit luni o recepție.
Au participat Maria Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe, Ion
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți
ai altor ministere și instituții cen
trale.
Au fost prezenți șefi de misiuni di plomatice acreditați în țara noastră
și membri ai corpului diplomatic.

Cu aceeași ocazie, ambasadorul Re
publicii Orientale a Uruguayului a
vorbit luni la posturile noastre de
radio șl televiziune.
★

Luni dimineața, nava militară Ita
liană ,.Caio Duilio". care a efectuat
o vizită in portul Constanța, a pără
sit apele teritoriale românești. Pe
timpul cît s-au aflat în țara noastră,
membrii echipajului au vizitat monu
mente istorice și obiective culturalturistice din municipiul Constanța și
de pe litoralul românesc al Mării
Negre.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români în competiții
• Cea de-a 21-a ediție a Campio
natului balcanic dc tenis pentru echi
pe masculine s-a încheiat la Atena
cu victoria selecționatei României,
care a terminat neînvinsă competiția,
totalizînd 4 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile Bulgariei •
— 3 puncte, Iugoslaviei — 2 puncte,
Greciei — 1 punct și Turciei — zero
puncte.
In ultimul meci, tenismanii' ro
mâni au învins cu 2—1 echipa Iugo
slaviei. Rezultate tehnice : Jivojinovici — Laurențiu Bucur 6—3, 4—6.
7—6, 0—6, 8—6 ; Florin Segărceanu —
Uin 6—3, 6—3, 6—0 ; Segărceanu,
Bucur — Jivojlnovici, Flego 6—2, 6—4,
3—6, 3—6, 6—4.
Competiția feminină, la care Româ
nia nu a participat, a fost ciștigată in
mod surprinzător de formația Gre
ciei, urmată în clasamentul final de
Bulgaria, Iugoslavia și Turcia.
• La Voios (Grecia) au luat sfirșit
întrecerile Campionatelor balcanice dc
inot, la care au participat sportivi
din Bulgaria, Iugoslavia, România,
Turcia și Grecia.
Competiția feminină a fost ciștiga
tă de echipa României, urmată în cla
samentul final de formația Bulgariei.
La masculin, pe primul loc s-a si
tuat Bulgaria, urmată de România.
Din formația României cele mai

tv

a arăturilor de vară!

I

I

ră la acest capitol trustul are o bună
tradiție. Nu puține dintre tehnolo
giile puse la punct de către specia
liștii săi au fost preluate și aplicate
in celelalte unități ale ministerului.
Temerea ne-a fost din nou infiimată de ing. Nicolae Gheorghiu.
— Mai puțin pozitiv — spunea
vorbitorul — este faptul că n-air.
întotdeauna
întregul
determinat
nostru corp tehnico-ingineresc să
generalizeze aceste tehnologii la
toate lucrările pe care le realizăm
Mai admitem aplicarea pe alocuri a
unor metode învechite, meșteșugă
rești, care ne împiedică în organi
zarea mai judicioasă a lucrărilor,
influențînd negativ productivitatea
muncii și ritmul de execuție,
Din dezbaterile in adunarea generală a reieșit pregnant în evihotărirea întregului colectiv
dență
de a soluționa
oluționa pe loc, eu
cu forțe propro
majoritatea
problemelor care
prii,
i J '
se ridică pe șantiere. S-a amintit
în dese rinduri despre capacitatea
tehnică și organizatorică de care
dispun
constructorii acestui trust.
Nu laudativ, ci sub aspectul obliga
țiilor pe care le incumbă un aseme
nea potențial : „De noi și numai de
noi depinde să imprimăm un stil de
muncă mai activ și un mod de or
ganizare a lucrărilor mai eficient,
mai responsabil, în spiritul exigen
țelor formulate in ultimul timp de
conducerea partidului — afirma șe
ful de brigadă Alexandru Kovența.
Adunarea s-a încheiat prin adop
tarea unui program suplimentar dc
măsuri de ordin tehnic și organiza
toric, cu termene șl răspunderi pre
cise pentru aplicarea lor. Cuprinzînd
și propunerile judicioase făcute in
adunare, programul jalonează cu
exactitate direcțiile de acțiune ale
colectivului pentru depășirea rezul
tatelor de pină acum, avind ca
obiectiv fundamental înfăptuirea in
tegrală a planului de punere in
funcțiune a capacităților de produc
ție din acest an. Este un obiectiv
realizabil, bazat pe mobilizarea pu
ternică a forțelor și fructificarea
posibilităților de care dispune acest
harnic colectiv, dar mai cu seamă
pe hotărîrea fiecărui participant ia
adunare de a contribui activ, de a
lua parte direct, de a se implica per
manent în efortul cotidian al tutu
ror, consacrat realizării noilor capa
cități productive intr-un timp mai
scurt și cu costuri cît mai reduse.

Cronica

PROGRAMUL 1
16,00 ora elevului
11,00 Teatru scurt : „Mătușa Iul Char
ley" de Brandon Thomas. Produc
ție a televiziunii engleze Interpretează : Eric Sykes, Alua Lc.Bullack
Barbara
wls, Asmund ~
Murray, Louise Hall-Taylor. Judi
Maynard. Regla : Graeme Muir
12,00 Telex
12,10 închiderea programului
10.00 Telex
16,05 Ecran de vacanță : „Toate pinzele
sus I”. Episodul 4 — „Cine ești
dumneata, domnule Vayllant ?“
munților Huanshan
17,00 Frumusețea
(film oferit de Radioteleviziunea
chineză)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27,
28 și 29 august. In tară : Vreme răco
roasă la Început, apoi în curs de În
călzire. Cerul va £i variabil, favorabil
ploii slabe in primele zile în nordul sl
estul țării. Vîntul va sufla slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor fi

A apărut: „ ERA

bune comportări le-au avut Car
men Bunaciu, care in proba da
100 m spate a egalat recordul
național cu l’09”25/100 — timp ce
constituie un nou record balcanic și
cea mai bună performanță a con
cursului, și Brigitte Prass, învingătoa
re in probele de 100 ni și 200 m bras,
la ultima cu un nou record național :
2’38”89/100.
Din echipa țării noastre s-au mai
evidențiat Mihai Mandache și Maria
na Paraschiv.
® In ultima zi a Campionatului bal
canic de handbal rezervat echipelor
masculine de tineret, desfășurat Ia
Belgrad, s-au înregistrat următoarele
România
rezultate : Iugoslavia
22-19 (10—10) ; Bulgaria — Turcia
28-13 (13-4).
Anterior, echipa României cîștigase cu scorul de 39—7 (20—2) meciul
disputat cu formația Greciei.
Clasamentul final : 1. Iugoslavia
— 8 puncte ; 2. România — 6 puncte ;
3. Bulgaria — 4 puncte ; 4. Turcia —
2 puncte ; 5, Grecia — zero puncte.
• Pe stadionul „23 August" din
Capitală se va desfășura miercuri
meciul retur al finalei „Cupei bal
canice" la fotbal, in care se vor intilni selecționatele României și Iugo
slaviei.
Almanah pionieresc
Clubul tineretului
Camerun pe drumul dezvoltării
10O1 de seri
Telejurnal
Dosarul resurselor refoloslbile
Ancheta TV.
Locatari :
spiritul
gospodăresc
20,10 Publicitate
20,15 Teatru TV ; „Avarul" de Mol lira.
22.05 Telejurnal
17.30
17,55
18.30
18,50
10.00
19,25
19,40

PROGRAMUL 2

19.M
19,25
20.80
20.30
20,50

Telejurnal
Melodii românești de ieri șl de azi
Viața economică a Capitalei
In pași de dans
Din țările socialiste • R.P. Polo
nă : Nowy Sacz • Arta broderiei
în R.P. Mongolă
21.15 Concert Beethoven
22,05 Telejurnal

cuprinse între 6 și 16 grade, izolat mai
coborite In estul Transilvaniei, Iar ma
ximele Intre 18 șl 28 de grade, loctd
mal ridicate. Dimineața pe alocuri se
va semnala ceață. In București : Vre
me răcoroasă la început, «pol In cur»
de încălzire. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată In primele
zile. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse ,ntre
10 și 13 grade, iar maximele Intre 23 șl
2« de grade. (Ileana Mlhăllă, meteorolog
de serviciu).

SOCIALISTA1

Revista publică la rubrica „23 Au
gust — marea sărbătoare națională
a poporului român" articolele : „Pu
ternic avînt creator, inaltă responsa
bilitate pentru înflorirea patriei" ;
„Dinamism și modernizare — trăsă
turi definitorii ale economiei româ
nești"
de Ilie Șalapa ; „Ridicarea
continuă a calității vieții" de An
ton Andronic ; „Procesul de omoge
nizare socială 1 în țara noastră" de
Marin Nedelea, Ion Iuga ; „Dezvol
tarea democrației muncitorești" de
Honoring Cazacu ; „România socia
listă, forță activă in lupta pentru
independență, pace și colaborare in
ternațională" de Ion Ciubotaru, Ion

nr, 16/1980

Ristreanu ; „Criteriul energetic —
element determinant al progresului
tehnic" de Mario Duma ; „Educația
materialist-știintitică a maselor, di
mensiune majoră a culturii" de Vasile Sporiri ; „Accesibilitatea și eficiența mesajului artistic" de Victor
Ernest Mașek ; „Agravarea contra
dicțiilor capitalismului și pseudosoluțiile teoriilor economice de dreap
ta" de Vasile Pilat.
Revista mai publică dezbaterile cu
tema ; „O cerință a contemporanei
tății — accelerarea procesului de edificare a noii ordini economice in
ternaționale" (II) și rubricile „Note":
„Cărți și semnificații" și „Margi
nalii".

pe acest an, pe întregul
(Urmare din pag. I)
plinirii integrale și ritmice a pla
nului la producția fizică, in canti
tățile și sortimentele prevăzute,
Întrucît fiecare produs are un loc
bine determinat în mecanismul
echilibrat al planului, al dezvoltă
rii economiei naționale ; in acest
cadru, un loc prioritar trebuie
acordat realizării și livrării la timp
și în condiții de înaltă calitate a
mărfurilor destinate exportului, in
conformitate cu contractele stabi
lite, cu cerințele, deoarece numai
pe această cale putem realiza o
balanță echilibrată in domeniul
schimburilor economice internațio
nale.
Concomitent cu realizarea planu
lui la producția fizică, un accent
deosebit trebuie pus pe creșterea
susținută a producției nete. Este
un obiectiv primordial al activită
ții economice in fiecare întreprin
dere, ce se circumscrie interesului
general, major pe care îl avem cu
toții de a asigura creșterea mai rapidă a venitului national, a avuției naționale, crearea de resurse
tot mai mari atit pentru dezvoltarea in continuare a societățli
noastre, cît și pentru ridicarea bu
năstării poporului- Esențial este
ca în toate unitățile economice ă
se acționeze cu exigență și fermi
tate pentru reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale, de
energie și combustibil, pentru creș
terea mai substanțială a producti-

vitățli muncii, modernizarea și ri
dicarea calității produselor, pentru
recuperarea și valorificarea tutu
ror resurselor materiale refolosibile, pentru întronarea unui riguros
Spirit gospodăresc în utilizarea
mijloacelor tehnice, materiale și
financiare, a părții din avuția na
țională încredințate de societate
fiecărui colectiv spre administrare
<— spre a se obține o eficiență eco
nomică superioară, beneficii cît
mai mari. în fond, în aceasta con
stă esența-esențelor noului meca
nism economico-financiar, a autoconducerii muncitorești și autogestiunii întreprinderilor.
Pe șantierele de investiții, ținind
seama de importanța deosebită ce
o are finalizarea cit mai rapidă a
obiectivelor și capacităților prevă
zute să producă încă în acest an,
este necesar ca — așa cum a cerut
conducerea partidului — organele
și organizațiile de partid, condu
cerile unităților de construcțiimontaj și beneficiarii de investiții
să asigure concentrarea stăruitoare
a forțelor umane, tehnice și mate
riale asupra accelerării ritmului lu
crărilor de construcții și grăbirii
montajului ; iar unitățile producă
toare din industria constructoare
de mașini au obligația de mare
răspundere de a urgenta la maxi
mum livrarea utilajelor tehnologice
necesare acestor investiții. Conco
mitent, o atenție deosebită trebuie
acordată realizării planului la con
strucțiile de locuințe.

Ne-am convins de-a lungul ani
lor, prin forța faptelor, că bună
starea este — și nu poate fi — decit rodul muncii, strădaniilor și
priceperii noastre. Există o legătură
directă, indisolubilă intre dezvol
tarea producției, reducerea chel
tuielilor materiale, ridicarea pro
ductivității muncii, creșterea efi
cienței și sporirea necontenită a
venitului național — condiție esenția
lă pentru înfăptuirea programului de
ridicare a nivelului de trai adoptat
de partid. Țelul suprem, esența în
tregii politici de construcție socia
listă, de dezvoltare economico-socială a țării este tocmai ridicarea
bunăstării
poporului, asigurarea
unei vieți demne și fericite pentru
toți cei ce muncesc.
Cu conștiința de a ne ști făuri
torii și beneficiarii tuturor realiză
rilor noastre, răspunzînd îndemnu
rilor inflăcărate adresate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu întregului
popor, în preajma marii sărbători
naționale, pretutindeni, în Între
prinderi, pe șantiere, la sate, să
acționăm cu elan revoluționar și
fermitate, cu inițiativă și spirit
gospodăresc
pentru
îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan și
a angajamentelor asumate in între
cere, pentru a Încheia cu rezultate
cit mai buna anul 1980 și întregul
cincinal, aslgurtnd astfel o bază
temeinică pentru trecerea cu suc
ces la realizarea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al
Xll-lea al partidului.
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA ȚIONALEA ROMÂNIEI
Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

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

Tovarășului

ILIE

VERDEȚ

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a victorie! revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, vă
transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat, Guvernului șl poporului P.epublicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, al Consiliului de Stat, Consiliului
de Miniștri și poporului Republicii Democrate Germane, cele mal
cordiale salutări și felicitări.
In anii puterii populare, oamenii muncii români, sub conducerea
încercată a partidului lor comunist, în colaborare fructuoasă cu
Uniunea Sovietică și celelalte state ale comunității socialiste, au
obținut succese impresionante în construirea noii orînduiri sociale.
Poporul frate român înfăptuiește cu hărnicie și multă inițiativă hotăririle de mare importanță ale Congresului al XII-lea al Partidului
Comunist Român.
Poporul Republicii Democrate Germane se bucură sincer de
această dezvoltare încununată de succes.
Cu prilejul recentei întîlniri dintre delegațiile de partid și de stat
■le țărilor noastre, am putut constata cu satisfacție că relațiile de
strțnsă prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Socialistă România sînt rodnice și Se
adîncesc continuu.
Ne exprimăm convingerea că convorbirile prietenești purtate cu
■cest prilej și hotărîrile luate dau noi impulsuri dezvoltării multi
laterale a colaborării frățești dintre partidele, statele și popoarele
noastre prietene.
Călăuzite de răspunderea pentru pacea și bunăstarea popoarelor
lor, Republica Democrată Germană și Republica Socialistă Româ
nia, Împreună cu celelalte state frățești, vor acționa și în viitor pen
tru slăbirea încordării internaționale, pentru limitarea înarmărilor
și pentru dezarmare.
Vă dorim dumneavoastră și poporului frate român noi mari
succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, în
lupta comună pentru întărirea socialismului și asigurarea păcii și
securității.
Totodată, primiți, stimați tovarăși, urările noastre cele mai bune
de sănătate, deplină putere de muncă și fericire personală.

ERICH HONECKER
Secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a României adresez Exce
lenței Voastre, domnule președinte, cele mai sincere felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de fericire personală și de prosperi
tate și progres poporului român.

ANTONIO RAMALHO EANES
Republicii

Președintele

Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră sînt deosebit de
fericit să vă adresez cele mai vii felicitări.
In numele poporului ivorian, al guvernului și al meu personal
transmit alese urări pentru fericirea și sănătatea Excelenței Voastre,
pentru prosperitatea continuă a României.
Doresc din toată inima ea relațiile de prietenie și cooperare din
tre Coasta de Fildeș și România să se întărească tot mai mult spre
fericirea popoarelor noastre.
Cu cea mai Înaltă considerație,

Președintele
Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului
Central al Partidului Democratic
al Poporului din Afganistan,
Președintele Consiliului Revoluționar
și prim-ministru al Republicii
Democratice Afganistan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 36-a aniversare a eliberării frumoasei dumneavoastră
patrii îmi oferă deosebita plăcere de a vă reînnoi sentimentele de
sinceră prietenie și profundă stimă pe care poporul, partidul, gu
vernul consolez și eu personal le nutrim Excelenței Voastre și po
porului român prieten.
în numele poporului congolez vă adresez cele mai călduroase
felicitări pentru strălucitele victorii pe eare poporul român le obți
ne. sub conducerea dumneavoastră, pe calea construirii unei socie
tăți socialiste dezvoltate și a unei economii naționale independente.
Folosesc această fericită ocazie pentru a exprima Excelenței
Voastre cele mai vii mulțumiri pentru căldurosul mesaj pe care ați
binevoit a mi-1 adresa eu prilejul împlinirii a 20 de ani de indepen
dență a țării mele, precum și al celei de a 13-a aniversări a glorioa
selor 3 zile din 13, 1-1 și 13 august 1963.
Să se întărească, să se dezvolte și să se consolideze încă mai mult
legăturile de prietenie și de cooperare care există intre cele două
țări ale noastre, în interesul celor două popoare.

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central
al Partidului Congolez al Muncii,
Președintele Republicii, șef a! st'iului,
Președintele Consiliului de Miniștri

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
ț,
Cu fericitul prilej al Zilei naționale a României, am marea plă’ cere ca, în numele Comitetului Central al Partidului Democratic
al Poporului din Afganistan, al Consiliului Revoluționar al Poporului
Republicii Democratice Afganistan și al meu personal, să vă adresez
■ dumneavoastră, dragă tovarășe, Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului frate român, felicitările noastre sincere și
cordiale.
Sînt convins că legăturile frățești, relațiile și cooperarea priete
nească dintre partidele și popoarele noastre se vor dezvolta și eon-,
solida continuu, în interesul țărilor noastre .și al păcii în lume.
Vă rog, dragă tovarășe, să primiți urările mele de fericire per
sonală, de noi succese și de prosperitate poporului prieten din Re
publica Socialistă România.

’

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

r

Președintele Republicii Arabe Egipt

FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Sub ințeleapta dumneavoastră conducere, Republica Socialistă
România prezintă imaginea unui popor liber, atașat socialismului,
care i-a permis să dobindească, datorită muncii și disciplinei sale,
rezultate pozitive în construirea unei societăți socialiste înaintate.
Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră constituie pentru
mine un fericit prilej de a vă adresa felicitări din partea poporului,
guvernului senegalez și a mea personal. Totodată, vă adresez dum
neavoastră și familiei urări de sănătate și fericire și prosperitate po
porului român.
Colaborarea prietenească statornicită între țările noastre se în
tărește continuu, pe baza atașamentului și solidarității popoarelor
noastre la cauza socialismului și libertății.
Reinnoind voința de a consolida tot mai mult relațiile noastre
de colaborare, vă exprim, domnule președinte, cea mai înaltă con
siderație.

’
>

MOHAMED ANWAR EL SADAT

WILLI STOPH

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

:

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Iml face deosebită plăcere să vă adresez, în numele meu și al
poporului egiptean, sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi Zilei
naționale a țării dumneavoastră.
Mă folosesc de acest prilej pentru a sublinia relațiile de strînsă
prietenie care leagă țările noastre, relații pe care le doresc tot mai
prospere și în continuu progres, în folosul reciproc al celor două
țări, în interesul păcii și securității mondiale. Am convingerea că
țara dumneavoastră va continua să participe, impreună cu alte
națiuni iubitoare de dreptate, la acțiunea de realizare a unei păci
generale în Orientul Mijlociu, care să ofere popoarelor din această
zonă posibilitatea de a-și asigura înfăptuirea demnității și aspira
țiilor lor.
Primiți vă rog din partea mea cele mai calde și sincere urări de
sănătate și fericire personală, iar pentru poporul român prieten pro
gres și prosperitate continuă.
Cu cea mai înaltă stimă și considerațiune,

Tovarășe președinte Nlcolae Ceaușescu,
Salutări revoluționare,

Este o plăcere pentru mine, cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, să vă adresez dumneavoastră, tovarășilor
din Partidul Comunist Român și poporului român, în numele po
porului arab palestinian, al Comitetului Executiv al O.E.P. și al
meu personal, cele mai calde felicitări și urări de bine.
Dragă tovarășe președinte, în aceste zile fericite pentru poporul
dumneavoastră, rezultat al luptei pentru libertate, independență și
demnitate, dumneavoastră cunoașteți că acestea sînt și scopurile
luptei poporului nostru, sub conducerea O.E.P.. care prin victoria
ta, va aduce pacea in regiune. Noi, în lupta noastră, contăm pe
sprijinul dumneavoastră, pentru libertate și pace în zonă și in lume.
Folosim această ocazie pentru a reînnoi sentimentele noastre
profunde dc stimă și admirație pentru poporul român, care, sub
conducerea dumneavoastră înțeleaptă, a obținut importante succese.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei.
Comandant suprem
al Forțelor Revoluției Palestiniene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele României
Cu ocazia aniversării eliberării, vă rog să acceptați felicitările
mele și cele mai bune urări de prosperitate poporului român.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Islandei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
față de care Republica San Marino este legată printr-o prietenie
cordială, ne oferă plăcuta ocazie pentru a transmite Excelenței Voas
tre din partea guvernului și poporului Republicii San Marino cea
mai caldă urare de pace, prosperitate și bunăstare națiunii și po
porului român.

PIETRO CHIARUZZI
PRIMO MARANI
Căpitani regenți ai Republicii
San Marino

GIORDANO BRUNO REFFI
Secretar de stal pentru afacerile externe
al Republicii San Marino

Tovarășului NICOLAE

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE

VERDEȚ

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
îmi face plăcere ca, în numele meu, al Comitetului Central al
Partidului Socialist Yemenit, al Prezidiului Consiliului Suprem al
• Poporului și al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate
Populare Yemen, să transmit Excelenței Voastre urări călduroase
și felicitări cordiale cu prilejul Zilei eliberării naționale a poporului
român.
Luptînd eroic, împreună cu alte națiuni, împotriva, fascismului,
poporul român a ieșit victorios in lupta sa și a pornit pe calea
socialismului.
Partidul nostru salută realizările socialiste obținute de poporul
român prieten și ii urează progres continuu și prosperitate. Sintem
convinși că forțele progresiste ale umanității, care au jnfrînt fascis
mul, vor continua cu succes lupta lor împotriva imperialismului,
pentru consolidarea păcii și respingerea războiului.

ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului,
Prim-ministru
al Republicii Democrate Populare Yemen

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură în a
transmite Excelenței Voastre cele mai sincere salutări și calde feli
citări cu ocazia sărbătoririi Zilei eliberării țării dumneavoastră.
Urez Excelenței Voastre multă fericire, iar poporului român prie
ten deplină prosperitate.
Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, tmi
este deosebit de plăcut de a adresa Excelenței Voastre, în numele
poporului elen și ai meu, călduroase felicitări și sincere urări de
fericire personală și de prosperitate poporului român prieten.
Exprim convingerea că raporturile prietenești existente între
țările noastre vor continua și în viitor să se dezvolte și să se inten
sifice, spre binele păcii și cooperării în Balcani și in lume.

Președintele Republicii Socialiste România
Prilejul fericit al aniversării Zilei naționale a României îmi oferă
marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre și națiunii române
prietene, in numele meu, al poporului și Guvernului Regatului hașemit al Iordaniei, cele mai sincere felicitări.
Fără îndoială că ințelepciunea, curajul și atașamentul Excelen
ței Voastre față de cauza păcii în Orientul Mijlociu vor contribui
în mod semnificativ Ia realizarea unei păci juste și durabile in
această regiune.
Cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea personală
a Excelenței Voastre, pentru progresul și prosperitatea națiunii
române prietene.

CONSTANTIN CARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

HUSSEIN I

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ziua națională a Republicii Socialiste România îmi oferă pri
lejul de a prezenta Excelenței Voastre felicitările mele cele mai
sincere, precum și cele mai bune urări de fericire Excelenței Voastre
și poporului român.
.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 36-a aniversări a eliberării României iml
oferă plăcuta ocazie să vă adresez, în numele poporului malgaș,
Consiliului Suprem al Revoluției, guvernului și al meu personal,
cele mai călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român, pen
tru întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie ți cooperare
fructuoasă dintre popoarele țărilor noastre, spre binele lor reciproc
și al păcii.
Cu cea mai înaltă considerație,

Cu prilejul fericit al Zilei naționale a țării dumneavoastră, sînt
bucuros să exprim Excelenței Voastre, in numele poporului Ku
weitului și al meu personal, cele mai sincere felicitări, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres
și prosperitate continue poporului dumneavoastră.

DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice
Madagascar

Excelenței Sale NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
La aniversarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, am
onoarea de a vă adresa, în numele poporului Republicii Capului
Verde, al guvernului .său și al meu personal, călduroase felicitări
împreună cu cele mai bune, urări pentru fericirea dv. personală și
pentru prospei lintea poporului prieten român.
Cu înaltă considerație,

>

președintele
Republicii Capului Verde

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

ARISTIDES ROYO

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să mă folosesc încă o dată de prilejul
pe care mi-1 oferă sărbătoarea eliberării țării dumneavoastră pentru
a vă adresa viile și călduroasele noastre felicitări.
Poporul togolez și partidul său de avangardă Adunarea Poporu
lui Togolez, precum și guvernul său, mi se alătură, în această
solemnă zi, pentru a vă reînnoi caldele noastre urări de sănătate
și fericire personală. Adresăm, totodată, urări de prosperitate pentru
țara dumneavoastră, astfel îneît, domnule președinte, bunele relații
de prietenie și cooperare, care există între țările noastre, să impul
sioneze multă vreme nobila cauză a păcii și progresului, bunăstarea
celor două popoare.
Cu înaltă considerațiune,

General de armată GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator
al Adunării Poporului Togolez,
Președintele Republicii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului australian, precum și al meu
personal, doresc să vă transmit dumneavoastră și poporului român
caldele noastre felicitări și cele mai bune urări eu ocazia Zilei
naționale a României.
Sînt convins că bunele relații existente între Australia și România
vor continua să se dezvolte spre binele ambelor noastre popoare.

ZELMAN CQWEN
Guvernator general al Australiei

Excelenței Sale NICOLAE

CARL GUSTAF

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să felicit pe Excelența Voastră cu
ocazia sărbătorii naționale a României.

U NE WIN
Președintele
Republicii Socialiste a Uniunii Birmant

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE tCEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România Îmi
oferă fericita ocazie de a transmite Excelenței Voastre cele mai
sincere felicitări in numele poporului Israelului și al meu personal.
Vă rog să acceptați cele mai bune urări de fericire personală, de
progres și prosperitate pentru poporul român.

YITZHAK NAVON

RODRIGO CARAZO ODIO

Președintele Israelului

Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Guvernului și poporului Republicii Singapore, precum
și al meu personal, prezint Excelenței Voastre felicitările noastre
cele mai călduroase cu ocazia Zilei eliberării.
Vă rqg să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de feri
cire personală și de prosperitate continuă pentru țara dumnea
voastră.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă deo
sebita plăcere de a adresa Excelenței Voastre și poporului român
prieten, în numele guvernului și poporului ruandez, unit în Miș
carea Revoluționară Națională pentru Dezvoltare, vii și călduroase
felicitări.
Folosesc acest prilej pentru a-mi reînnoi dorința fierbinte ca re
lațiile de prietenie care există între Republica. Socialistă România
și Republica Ruandeză să se întărească încă mai mult în vederea
unei cooperări active în folosul celor două popoare prietene.
Adresez Excelenței Voastre și poporului român prieten cele mai
bune urări de fericire și prosperitate.
Cu deosebit de înaltă și prietenească considerațiune,

General-maior HABYARIMANA JUVENAL

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Este a mare plăcere și onoare pentru mine să transmit Excelenței
Voastre și prin dumneavoastră poporului prieten și Guvernului Re
publicii Socialiste România, în numele partidului, guvernului și
poporului somalez și ai meu personal, cele mai calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate, iar poporului și țării
dumneavoastră urări de progres și prosperitate, cu fericitul prilej
al Zilei eliberării României.
Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice
Somalia ■

Tovarășului NICOLAE

Președintele Republicii Ruandeze,
Președintele fondator al Mișcării
Revoluționare Naționale
pentru Dezvoltare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Președintele

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

BIRENDRA

Tovarășului NICOLAE

DAVID DACKO
Președintele Republicii Centrafricane

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXXVI-a aniversări a eliberării țării voastre
de sub dominația fascistă, vă rog să primiți caldele felicitări ale
Comitetului Central al partidului nostru și personal din partea mea.
Ziua de 23 August 1944 a- însemnat începutul unui nou drum,
in frunte cu comuniștii, pentru construirea unei Românii indepen
dente, înfloritoare, socialiste, al cărei rol devine tot mai hotăritor
în transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii. România aduce
astfel o contribuție mereu creșcindă la lupta popoarelor pentru
pace și progres.
Poporul nostru simte o bucurie deosebită pentru faptul că rela
țiile dintre cele două țări ale noastre se dezvoltă continuu în toate
domeniile, apreciind în mod deosebit contribuția dumneavoastră
personală, în fruntea partidului Vostru și a Republicii Socialiste
România, pentru întărirea prieteniei și colaborării intre toate țările
balcanice, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice
internaționale, in interesul păcii și prieteniei popoarelor din lumea
întreagă.
Partidul nostru, oamenii muncii și intregul popor grec vă urează,
cu prilejul aniversării Zilei dumneavoastră naționale, tot mai mari
succese în construirea vieții noi in frumoasa dumneavoastră țară.

Cu salutări tovărășești,

HARALAMBOS DRACOPOULOS
Secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Grecia (Interior)

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și foarte bun prieten.
Cu prilejul sărbătorii naționale —' 23 August 1980 — a frumoasei
dumneavoastră țări, este pentru mine o onoare și o deosebită plă
cere de a adresa Excelenței Voastre, în numele poporului centrafrican, al guvernului și al meu personal, vii și calde felicitări.
Sintem convinși că excelentele relații de prietenie și cooperare
care există între cele două țări ale noastre se vor întări și mai
mult in interesul celor două popoare ale noastre.
Reînnoindu-vă expresia profundei noastre stime, vă rugăm să
acceptați călduroase urări de sănătate și viață lungă pentru Exce
lența Voastră și pentru intregul popor român.
Cu înaltă și prietenească considerațiun»,

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Zilei eliberării Republicii Socialiste România,
în numele guvernului și poporului din Nepal adresez Excelenței
Voastre cele mai calde felicitări și urări de fericire personală, iar
poporului român progres și prosperitate.

CEAUȘESCU

ILIAS ILIOU

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a RepubMcii Socialiste Româ
nia am marea plăcere de a exprima Excelenței Voastre felicitările
mele țele mai călduroase.
Aș dori, de asemenea, să transmit urările mele cele mai bune
Excelentei Voastre, prosperitate și progres continuu poporului
României.

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, trans
mit Excelenței Voastre felicitările mele sincere și cele mai bune
urări de prosperitate pentru poporul român.

Uniunii Democratice de Stingă — E.D.A.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Emirul Kuweitului

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României prietene, vă adresez
dumneavoastră și poporului român urările cele mai călduroase și
cordiale, pentru succesul și prosperitatea României, sub luminata
dumneavoastră conducere.
Am convingerea că, pe baza principiilor egalității între toate
țările, mari și mici, colaborării, păcii și prieteniei dintre ele, indi
ferent de orînduirea lor social-politică, respectării independenței
și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne ale
statelor, principii promovate cu atîta consecvență de dumneavoastră,
se va putea împiedica deteriorarea situației internaționale, creîndu-se tuturor popoarelor perspective de progres și conviețuire
pașnică.
Cu deosebită stimă și prietenie,

Președintele Republicii Panama

JABER AL-AHMED AL-SABAH

ARISTIDES PEREIRA

Președintele Emiratelor Arabe Unite

CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

CEAUȘESCU

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul glorioasei aniversări a sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste România, vă adresez, din partea guvernului, poporu
lui panamez și a mea personal, calde salutări și urări fierbinți
pentru dezvoltarea continuă a patriei dumneavoastră și fericire
personală Excelenței Voastre.

Președintele Republicii Socialiste România
în aceste momente, cind Republica Socialistă România sărbăto
rește Ziua sa națională, îmi este deosebit de plăcut să adresez Exce
lenței Voastre sincere felicitări și călduroase urări de sănătate șl
fericire. Doresc, totodată, să adresez poporului dumneavoastră sin
cere urări de bunăstare șl prosperitate. Exprim dorința ca relațiile
prietenești existente între țările noastre să se dezvolte continuu.

BAUDOUIN

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi face o deosebită plăcere să prezint Excelenței Voastre, Gu
vernului și poporului României, cu prilejul Zilei naționale, în numele
Guvernului și poporului din Mauritius, precum și al meu personal,
felicitări cordiale și cele mai bune urări de bunăstare Excelenței
Voastre, de pace și prosperitate continue poporului român.
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D. BURRENCHOBAY
Guvernator general

„ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

AU UN ROL DEOSEBIT IN SOLUTIONAREA
PROBLEMELOR LUMII CONTEMPORANE"
în numeroase țări ale lumii au continuat, manifestările politice, cul
turale, științifice, artistice organizate cu prilejul marii sărbători națio
nale a României — a 36-a aniversare a revoluției de eliberare socială
fi națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Tot
odată, organe de presă, posturi de radio și televiziune de pe diferite
meridiane au consacrat evenimentului comentarii ample.
La întreprinderea de autoagregate
<Jin EREVAN a avut loc o adunare
festivă. în prezidiu au luat loc
A. Bairamov, vicepreședinte al So
vietului Suprem al R.S.S. Armenia,
R. M. Svetlova, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.S.S. Ar
mene, A. Stepanian, secretar al Co
mitetului
orășenesc
Erevan
al
P.C.U.S., alți reprezentanți oficiali,
în cuvintarea rostită cu acest prilej,
L. Kalaszian, președintele Societății
republicane „Znanie", membru al
conducerii filialei din Armenia a
A.P.S.R., a evocat importanța eve
nimentului pentru poporul român
angajat, sub conducerea Partidului
Comunist Român, pe calea construc
ției socialiste, precum și evoluția
favorabilă a relațiilor pe diverse
planuri dintre Uniunea Sovietică și
România. Au mai luat cuvintul re
prezentanți ai colectivelor de oameni
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții din Erevan.
La sediul din TBILISI al Asocia
ției de prietenie și relații culturale
cu străinătatea din R.S.S. Gruzină,
a fost; organizată o adunare festivă
la care au fost prezenți Zina Gvagiadze, președintele Uniunii sindi
catelor din R.S.S. Gruzină, Nell
Gurghenidze, al doilea secretar al
Comitetului orășenesc Tbilisi al
P.C.U.S., alte persoane oficiale. A
rostit o cuvîntare A. Saneblidze,
vicepreședintele Comitetului de stat
de Radioteleviziune al R.S.S. Gru
zine. Au luat, de asemenea, cuvintul
reprezentanți ai colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderi și
instituții din Tbilisi. Deschiderea
unei decade a discului românesc la
Tbilisi s-a bucurat de atenție și in
teres din partea publicului.
La Fabrica de draperii și perdele
„Ernst Thaelmann" din MOSCOVA
a avut loc o adunare festivă consacrată sărbătorii naționale a Româ
niei. Luînd cuvintul, A T. Liscenko,
secretarul organizației de partid a
întreprinderii,
a
evocat drumul
parcurs și succesele obținute de po
porul român în diferite domenii.
Vorbitorul a subliniat, între altele,
grija acordată în țara noastră dez
voltării armonioase a tuturor regiu
nilor, a tuturor sectoarelor econo
miei naționale. El a relevat impor
tanța relațiilor bune existente intre
P.C.U.S.
și P.C.R., ca și semni
ficația deosebită a întîlnirilor din
ultimii ani dintre tovarășii Nicolae
Ceausescu și Leonid Brejnev pentru
dezvoltarea și întărirea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, dintre po
porul român și popoarele sovietice.
în orașul RUSE din R.P. Bulgaria
a avut 10c o adunare festivă, orga
nizată de Comitetul județean Ruse
al P.C.B., Comitetul ori^enesc și
Consiliul județean al Froirtului Pa
triei. în prezidiu au luat loc Petăr
Petrov, prim-secretar al Comitetului
județean Ruse al P.C.B., Gheorghi
Tabakov, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Ruse. Nikolai
Tonev, secretar al Comitetului jude
țean al P.C.B., Zdravka Tankova, vi
cepreședintă a Comitetului executiv
al Consiliului popular județean, pre
cum și Petre Duminică, ambasadorul
țării noastre la Sofia.
Despre semnificația istorică a eve
nimentelor de la 23 August 1944 și
despre succesele obținute de poporul
român în cei 36 de ani de la victo
ria revoluției de eliberare socială și
națională au vorbit Zdravka Tankova
și ambasadorul român.
A fost evidențiată, in acest cadru,
Importanța deosebită a întîlnirilor,
devenite tradiționale, dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
pentru dezvoltarea și amplificarea
pe multiple planuri a relațiilor de co
laborare dintre partidele și țările
noastre, in interesul celor două po
poare vecine și prietene. în înche
iere a fost prezentat filmul docu
mentar „România, azi".
ZIARUL EGIPTEAN „AI, AHRAM"
a consacrat trei pagini țării noastre,
într-un articol dedicat semnificației
evenimentului, ziarul subliniază că
actul de la 23 August 1944 a repre
zentat o victorie a tuturor popoare
lor iubitoare de pace. Ziarul inse

rează mai multe fotografii înfățișîndu-i
pe
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu în cadrul unor intîlniri de
lucru cu oamenii muncii.
Un articol special este dedicat poli
ticii externe românești și contribuției
președintelui Nicolae Ceaușescu la
realizarea păcii și colaborării
in
întreaga lume. în articol se spune,
printre altele: „România, președintele
Nicolae Ceaușescu personal joacă
un rol pozitiv și deosebit în efortu
rile de instaurare a păcii în Orientul
Mijlociu. Rolul președintelui Româ
niei se bazează pe încrederea sa în
principii clare și ferme, și anume :
dreptul fiecărui popor de a-și alege
și edifica viitorul fără nici un ames
tec extern sau dominație străină,
dreptul fiecărui popor de a trăi in
securitate și pace, neintervenția în
treburile interne ale nici unei țări.
Filozofia
președintelui
Nicolae
Ceaușescu urmărește aplicarea aces
tor principii și în cazul situației din
Orientul Mijlociu, în sensul că po
porul palestinian are dreptul la
autodeterminare și creare a statului
său independent, că Israelul are
dreptul la existență, că este ilegală

Manifestări peste hotare
și ample articole
consacrate țării noastre
ocuparea prin forță de teritorii
străine. Președintele României a
făcut numeroase vizite în zonă și s-a
întilnit cu majoritatea conducătorilor
lumii contemporane. Aceste efor
turi i-au creat o poziție de înalt
prestigiu și autoritate, care-i per
mite să lie unul dintre oamenii
politici ce cunosc și înțeleg realită
țile contemporane și acționează pen
tru realizarea păcii in Orientul
Mijlociu".
Ziarul „LE PROGRES EGYPTIEN"
a publicat un articol in care, printre
altele, se arată : „România
este
prezentă la dezbaterea tuturor ma
rilor probleme internaționale, aducînd contribuția sa substanțială, re
cunoscută pe plan mondial, la adop
tarea de măsuri pe linia securității și
cooperării europene, dezarmării ge
nerale, și în primul rînd nucleare,
soluționării politice a tuturor con
flictelor din lume, lichidării subdez
voltării. instaurării unei noi ordini
economice și politice internaționale,
democratizării relațiilor internațio
nale".
TELEVIZIUNEA SIRIANA a trans
mis un program special consacrat
țării noastre. Au fost prezentate rea
lizările obținute in construcția socia
listă, cu deosebire în ultimii 15 ani,
de cînd în fruntea Partidului Comu
nist Român se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Trecîndu-se in revistă
rezultatele fructuoase ale
colabo
rării pe multiple planuri dintre
România și Siria, s-au evidențiat
posibilitățile largi existente pentru
extinderea și adincirea lor în viitor.
Un program
special consacrat
României a difuzat și TELEVIZIU
NEA IRAKIANĂ. Au fost prezentate
filmele documentare „România azi"
și „Trepte de istorie". în comentariul
emisiunii au fost pe larg evidențiate
realizările deosebite obținute de
poporul nostru in toate sectoarele
economice și sociale, subliniindu-se
rolul activ pe care România il joacă
în prezent pe scena internațională,
în promovarea principiilor respec
tului independenței și suveranității
tuturor popoarelor, pentru pace și
cooperare în intreaga lume.
într-un
comentariu
consacrat
României, ZIARUL KUWEITIAN
„AL-SIASSA" evidențiază mărețele
succese obținute de poporul român in
anii construcției socialiste, transfor
marea patriei într-un stat industrialagrar în continuă modernizare, în care
nivelul de trai material și spiritual al
oamenilor crește simțitor an de an.

Cel mai de seamă ziar malayezian
— COTIDIANUL „NEW STRAITS
TIME OF MALAYSIA" — a rezervat
mai multe pagini sărbătorii naționale
a poporului român. Sub titluri mari,
printre care „Ceaușescu — o voce
respectată în relațiile internaționa
le", „Acționind pentru dezarmare
și pace în lume" și „Ritmuri con
stant înalte de dezvoltare — cheia
succesului
economiei
românești",
sint
prezentate principalele etape
ale dezvoltării României socialiste,
creșterea permanentă a prestigiului
ei in lume.
„întreaga activitate internațională
a României, participarea sa con
structivă la circuitul mondial de va
lori materiale și spirituale, la solu
ționarea problemelor fundamentale
ale lumii contemporane — remarcă
ziarul — se caracterizează, aseme
nea dezvoltării sale sociale și eco
nomice, printr-un dinamism deosebii
și printr-o calitate în continuă
creștere". „Meritul în imprimarea
unor asemenea trăsături noi — sub
liniază ziarul — cantitativ și cali
tativ superioare, care au dus la creș
terea fără precedent a prestigiului
României pe plan internațional, la
sporirea continuă a numărului prie
tenilor ei în intreaga lume, revine
președintelui
Nicolae
Ceaușescu,
care, distingindu-se printr-o deose
bit de intensă activitate personală
pe tărimul relațiilor internaționale,
prin clarviziune, luciditate și realism,
oferă un exemplu de investigare
atentă, de analiză profundă și mul
tilaterală a proceselor și fenomene
lor noi ale relațiilor internaționale,
punind în fața națiunii socialiste
române, a forțelor iubitoare de pace
și progres, soluții teoretice și prac
tice de cea mai mare importanță",
„în lume — scrie ziarul — sint bine
cunoscute și prețuite contribuțiile
de o deosebită valoare teoretică și
practică ale președintelui Ceaușescu
la definirea și promovarea noilor
principii de relații intre state, pen
tru democratizarea relațiilor și vieții
internaționale, soluționarea pe cale
pașnică a tuturor problemelor des
chise dintre state, edificarea unui
sistem trainic de securitate și coo
perare în Europa, materializarea
unor pași efectivi pe calea dezar
mării, făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale".
ZIARUL THAILANDEZ „THE NA
TION REVIEW" a publicat un su
pliment de 16 pagini, care cuprinde
mai multe articole consacrate țării
noastre, însoțite de fotografii.
ZIARUL „IL POPOLO", organul
Partidului
Democrat-Creștin
din
Italia, a publicat un amplu articol
în care se evidențiază coordonatele
generale ale politicii noastre exter
ne, rolul important pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu il are
în elaborarea politicii de largă con
lucrare internațională bazată „pe
garantarea independenței fiecărui
popor, excluderea forței în ra
porturile dintre națiuni, edificarea
unei reale destinderi". „Nicolae
Ceaușescu,
arată ziarul, militează
cu fermitate pentru realizarea unei
noi ordini economice internaționale.
Conducătorul României acționează
cu perseverență, dar și cu realism,
cu convingerea că pentru a se reali
za pacea și justiția este necesară
crearea unei baze economice solide".
Sub titlul „România militează pen
tru destindere", COTIDIANUL AUS
TRIAC
„WIENER ZEITUNG" re
levă că România insistă asupra ne
cesității de a se acționa cu mai
multă fermitate pentru reluarea și
consolidarea cursului destinderii pe
continentul european.
La
Ambasada
României
din
LUANDA a avut loc o seară a prie
teniei româno-angoleze. In cuvintul
rostit cu acest prilej, ambasadorul
român în R. P. Angola, Ion Moraru,
a evocat semnificația deosebită a
evenimentului.
La Ambasada României din HEL
SINKI a avut Ioc o seară culturală
românească.
Asociația de prietenie Suedia—
România a organizat o, întrunire
festivă la sediul Centrului cultural
românesc din STOCKHOLM.
Șefii misiunilor diplomatice ale
țării noastre în Egipt, Siria, Irak,
Algeria, R.D.P. Yemen, Thailanda,
Etiopia și alte țări au rostit alocu
țiuni la posturile de radio și televi
ziune.

(DESCHIDEREA SESIUNII SPECIALE A O.N.U?)

Noua ordine economică internațională,
deziderat primordial al contemporaneității
Ieri s-a deschis la sediul Națiu
nilor Unite din New York sesiu
nea specială a Adunării Generale
a O.N.U.
consacrată problemelor
edificării noii ordini economice
mondiale ; la sesiune — eveniment
deosebit de important al actualită
ții internaționale — participă peste
5 000 de delegați din 152 de state.
Țara noastră este reprezentată de
o delegație condusă de tovarășul*
Cornel Burtică, viceprim-ministru
al guvernului, ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale.
Larga participare internațională
conferă sesiunii — convocată din
inițiativa țărilor in curs de dezvol
tare, între care și România — ca
racterul unui forum cvasiuniversal,
capabil să contribuie la examinarea
și soluționarea, in spiritul egalității
în drepturi a tuturor statelor, a
unor probleme vitale ale economiei
mondiale.
Cuvintul de deschidere a fost
rostit de Salim A. Salim, care, in
calitatea sa de președinte al celei
de-a 34-a sesiuni a Adunării Ge
nerale, a fost ales ca președinte și
al actualei sesiuni. în continuare, a
luat cuvintul secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim.
Recunoașterea de către comunita
tea internațională a necesității res
tructurării de fond a sistemului de
relații economice dintre state a dus
la adoptarea de Adunarea Generală
a O.N.U., în cadrul primei sale se
siuni speciale consacrate probleme
lor economice (mai 1974), a Decla
rației și Programului de acțiune cu
privire la Instituirea unei noi ordini
economice mondiale. Actuala se

siune specială are scopul de a
evalua stadiul înfăptuirii aces
tui deziderat și de a adopta mă
surile care se impun pentru dez
voltarea mai rapidă a țărilor râ
mase in urmă și extinderea colabo
rării economice internaționale. în
același timp, forumul mondial este
chemat să adopte „Strategia inter
națională pentru cel de-al treilea
deceniu al dezvoltării" (1981—1990)
și să convină asupra deschiderii

De la trimisul nostru
unei runde de negocieri globale
Nord-Sud in problemele dezvoltării.
Ducerea la bun sfîrșit a misiunii
încredințate noii sesiuni speciale a
Adunării Generale a O.N.U. se im
pune cu atît mai mult cu cit ea are
loc intr-o conjunctură economică
mondială caracterizată prin persis
tența și chiar accentuarea fenome
nelor de criză, care se răsfrîng deo
sebit de dureros asupra țărilor să
race, fiind resimțite tot mai puter
nic și de cele bogate. Datorită creș
terii interdependențelor mondiale,
evoluțiile țărilor rămase în urmă
influențează azi, mai mult ca oricînd in trecut, dezvoltarea econo
mică a statelor avansate.
Studiile și analizele efectuate de
specialiștii O.N.U. în pregătirea ac
tualei sesiuni speciale au ajuns la
concluzia că cel mai mare „rezer
vor" economic il constituie vastele
resurse materiale și umane încă ne
valorificate ale țărilor rămase în

urmă. Iar progresul acestor state
constituie, in fapt, o condiție de
bază pentru restabilirea echilibru
lui economiei mondiale și imprimai
rea unei dezvoltări stabile și dina
mice. în aceste condiții, este evi
dent că înlocuirea vechii ordini
economice, nedrepte și inechitabile,
care a dus la împărțirea lumii in
țări bogate și țări sărace, la perpe
tuarea și adincirea fenomenelor de
criză economică și a contradicțiilor
dintre state, cu alta nouă, bazată pe
relații de egalitate și avantaj reci
proc, ar fi în interesul tuturor po
poarelor.
România, potrivit concepției ori
ginale, profund realiste, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, par
ticipă la sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. animată de
dorința de a acționa in spirit con
structiv in direcția stabilirii de co
mun acord a unor măsuri concrete
și angajante, care să ducă la acce
lerarea procesului de așezare pe
baze noi, juste și echitabile, a sis
temului de relații dintre state, la
rezolvarea de fond a problemelor
economice majore ce confruntă lu
mea contemporană.
*
în cadrul ședinței inaugurale a
sesiunii extraordinare a Adunării
Generale, Republica Zimbabwe a
devenit cel de-al 153-lea stat mem
bru al Organizației Națiunilor Uni
te. La ședința Adunării a fost pre
zentă o delegație, condusă de Ro
bert Mugabe, primul ministru al
Zimbabwe.

Gh. CERCELESCU
New York, 25

ZIUA NAMIBIEI

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-SIRIENE
DAMASC 25 (Agerpres). — La Da
masc au început convorbirile dintre
delegațiile conduse de tovarășul
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și de A. K. Kaddoura, viceprim-ministru al guvernu
lui sirian, însărcinat cu problemele
economice.
în timpul convorbirii a fost expri
mată în mod sincer și deschis satis
facția ambelor părți pentru buna dez
voltare a relațiilor economice româno-

siriene și posibilitățile de cooperare
în viitor între ambele țări.
La convorbiri au participat, din
țara-gazdă, Selim Yassyn. ministrul
planificării, Hussein El-Qadi, mi
nistrul industriei, A. J. Dahaq, mi
nistrul petrolului și resurselor mine
rale, alte persoane oficiale siriene.
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe
Oprea a avut intilniri cu mi
nistrul industriei și cu ministrul
petrolului și resurselor minerale din
Siria. La convorbiri și întilniri a par
ticipat Grigore Comartin, ambasado
rul țării noastre la Damasc.

YAOUNDE 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Unite Camerun,
Ahmadou Ahidjo, a primit pe Porfir
Negrea, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare in calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al
Republicii Socialiste România în
această țară.
Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu au fost
transmise președintelui Ahmadou
Ahidjo un mesaj cordial, împreună
cu cele mal bune urări de sănătate
și fericire personală, de bunăstare
pentru poporul camerunez prieten.
Mulțumind pentru mesaj, șeful
statului camerunez a adresat pre-

ședintelui Nicolae Ceaușescu cele
mai călduroase urări de sănătate și
fericire personală, de prosperitate și
progres necontenit pentru poporul
român pe calea edificării noii socie
tăți.
Președintele Ahidjo a exprimat,
totodată, bucuria de a se întîlni curind, la București, cu președintele
Nicolae Ceaușescu, de a face, cu
acest prilej, Un aprofundat schimb de
vederi asupra evoluției raporturilor
bilaterale, precum și asupra princi
palelor probleme internaționale de
interes reciproc, spre binele celor
două țări, al cauzei păcii și destin
derii în lume.

Plenara C. C. al P. M. U. P
Cuvintarea tovarășului Edward Gierek
VARȘOVIA 25 (Agerpres). —
Agenția P.A.P. anunță că la 24 au
gust la Varșovia a avut loc o ple
nară a C.C. al P.M.U.P., In cadrul
căreia, după prezentarea unei Infor
mări cu privire la actuala situație
social-politică din Polonia, Edward
Gierek,
prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., a înfățișat problemele
social-economice și politice funda
mentale ale țării, trasînd principa
lele sarcini ale partidului în aceste
domenii.
Comitetul Central a adoptat ho
tărîri în probleme organizatorice,
revocînd din Biroul Politic pe
Edward Babiuch, Jerzy Lukaszewicz, Jan Szydlak și Tadeusz
Wrzaszczyk, iar din rîndul membri
lor supleanți ai Biroului Politic pe
Tadeusz Pyka și Zdzislaw Zandarowski. Plenara a revocat din Se
cretariatul C.C. al P.M.U.P. pe Jerzy
Lukaszewicz, Jozef Pinkowski și pe
Zdzislaw Zandarowski.
Comitetul Central a ales ca mem
bri ai Biroului Politic pe Stefan
Olszowski și Jozef Pinkowski, iar
ca membri supleanți ai Biroului Po
litic pe Jerzy Waszczuk și Andrzej
Zabinski. Stefan Olszowski și Emil
Wojtaszek au fost aleși secretari
ai C.C.
în legătură cu renunțarea lui
Edward Babiuch la funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
Comitetul Central a hotărît să re
comande pentru această funcție pe
Jozef Pinkowski.
în încheierea plenarei a luat
cuvintul Edward Gierek.
în cuvintul său, E. Gierek a declarat
că conținutul și hotărîrile plenarei
C.C. al partidului corespund gravității
momentului, sentimentului celei mai
profunde răspunderi pentru destinul
Poloniei. In cursul discuțiilor din
plenară s-au spus adevăruri grele
referitoare la propriile noastre gre
șeli, inconsecvențe și tergiversări, os
cilații și slăbiciuni. Este de mare
urgență și cea mai importantă da
torie scoaterea Poloniei din situația
grea actuală, revenirea la un ritm
normal al muncii și al vieții sociale.
Consider — a spus el — că în înțele
gere cu clasa muncitoare, cu oame
nii muncii, hotărîrile și deciziile de
astăzi vor contribui la aceasta. în
făptuim o cotitură principială în po
litica partidului
și a statului,
o
adaptăm realităților zilei de astăzi.
în continuare, vorbind despre mă
surile ce urmează a fi adoptate in
diferite domenii ple vieții economice
și sociale, E. Gierek a spus că aceas
ta va necesita restructurarea planu
rilor economiei naționale pe perioada
imediat următoare, că se va merge
mai departe în limitarea investiții
lor, se va modifica structura produc
ției în sensul satisfacerii
nevoilor
sociale urgente, . se vor întreprinde
măsuri pentru stimularea și creșterea
producției agricole. Guvernul elabo
rează și va prezenta
un program
complet, amănunțit, care va include
și reforme substanțiale ale sistemu
lui de conducere a economiei națio
nale. După ce el va fi aprobat de

Comitetul Central, va fl supus exa
minării Seimului în toamna aces
tui an.
Partidul nostru — a spus vorbito
rul — mergînd în întimpinarea sen
timentelor și dorințelor clasei mun
citoare și ale întregului popor, înlă
tură ceea ce frîhează dezvoltarea și
ceea ce devine sursă de încordări.
Contăm pe sprijinul total al po
porului.
în numele Comitetului Central,
ne adresăm membrilor și activiștilor
partidului nostru. Să ne unim rîndurile. Să mergem cu curaj în mase,
la oamenii muncii, să ascultăm cu
atenție părerile lor și să tragem con
cluzii din acestea. Vom respinge
atacurile împotriva principiilor fun
damentale ale orînduirii noastre, îm
potriva poporului nostru. Numai o
Polonie socialistă poate să fie un
stat
independent,
cu frontiere
intangibile și cu prestigiu interna
țional. Numai socialismul asigură
astăzi efectiv interesele noastre de
stat și naționale. Vom apăra și vom
păstra în mod hotărît aceste înalte
valori.
In încheiere, primul secretar al
C,C. al P.M.U.P., adresîndu-se tutu
ror locuitorilor țării, a spus.: Astăzi
este vorba de problemele cele mai
importante pentru toți polonezii. Tre
buie să scoatem împreună țara din
actuala criză. Putem să îndreptăm
multe și să schimbăm multe. Să re
zolvăm treptat problemele economice,
să dezvoltăm democrația, să adîncim
atmosfera de respect reciproc și coo
perare. în pofida deficiențelor și gre
șelilor la care am ajuns din multe
cauze, poporul nostru a obținut suc
cese uriașe în toate domeniile vieții.
Trebuie șă multiplicăm și să prote
jăm aceste succese. Noi, polonezii,
am dat nu o dată dovezi ale matu
rității noastre politice. Astăzi această
maturitate este extrem de necesară.

★

Tot la 24 august a avut loc ședința
Consiliului de Stat al R. P. Polone,
care l-a eliberat pe
Edward Babiuch, la cererea sa, din funcția de
președinte al Consiliului de Miniștri
și l-a desemnat pe Jozef Pinkowski
șă îndeplinească această funcție,
pînă la adoptarea hotărîrii de către
Seimul R, P. Polone. Totodată, Con
siliul de Stat a procedat la schim
bări în componența Consiliului de
Miniștri. Tadeusz Pyka și Tadeusz
Wrzaszczyk au fost eliberați din
funcția de vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri. Tadeusz Grabski
a fost numit vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar Henryk
Kisiel — vicepreședinte ai Consiliului
de Miniștri și președinte al Comi
siei Planificării, fiind eliberat din
funcția de ministru al finanțelor.
Aleksander Kopek a fost numit vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, fiind eliberat din funcția de mi
nistru al industriei construcțiilor dtș
mașini. Ministru al afacerilor exter
ne a fost numit Jozef Czyrek.
Au fost efectuate, de asemenea,
schimbări în conducerea altor mi
nistere și instituții centrale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Atacuri ale aviației israeliene asupra teritoriului Libanului
DAMASC 25 (Agerpres). — Un co
municat militar difuzat de postul de
radio Damasc, reluat de agențiile As
sociated Press, Reuter și France
Presse, informează că avioane de
luptă siriene au interceptat duminică
după-amiază, deasupra teritoriului
din sudul Libanului, avioane militare
israeliene care efectuau un atac îm
potriva unor poziții și tabere de refugiați palestinieni. în timpul luptei
aeriene, un avion israelian a fost lo
vit. Totodată, precizează comunicatul,
un aparat sirian a fost doborît. Pi
lotul a reușit să se salveze.
Avioanele siriene au împiedicat
forțele israeliene să-și îndeplinească
misiunea, forțîndu-le să se retragă.
TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un
purtător de cuvînt militar a anunțat
la Tel Aviv că duminică după-amiază a avut loc o luptă aeriană deasu
pra sudului Libanului între avioane
israeliene și siriene, în urma căreia
un avion sirian a fost doborît. Pur
tătorul de cuvînt a menționat că toa
te aparatele israeliene s-au înapoiat
la baza lor.
BEIRUT 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Elias Sarkis, a
avut, luni, convorbiri cu primul mi
nistru, Selim Al Hoss, și cu ministrul
de externe, Fuad Boutros, cti care a
examinat situația generală din țară
și măsurile care se impun in vederea
consolidării condițiilor de securitate
și a restrîngerii ariei incidentelor
semnalate in ultimele zile — infor
mează agenția M.E.N. O atenție deo
sebită a fost acordată situației din
sudul Libanului, ca urmare a recen
telor acte de agresiune săvîrșite de
Israel asupra acestei regiuni. A fost
examinată, de asemenea, evoluția po
litică din țară, în contextul general
al situației din Orientul Mijlociu.

DAMASC 25 (Agerpres). — La Da
masc au luat sfîrșit lucrările Uniunii

interparlamentare arabe. Dezbaterile,
la care au participat parlamentari din
Algeria, Liban, Iordania. Emiratele
Arabe Unite, Siria, R.A. Yemen și o
delegație a Consiliului Național Pa
lestinian al O.E.P. (Parlamentul), au
fost consacrate examinării rolului
parlamentelor din statele arabe în
reglementarea situației din Orientul
Mijlociu și in eliberarea teritoriilor
arabe ocupate, in dezvoltarea cola
borării interarabe. Președinte al Uniunii interparlamentare arabe a fost
ales Khaled Al Fahhoum. președintele Consiliului Național Palestinian.

Tovarășului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

LUANDA
Cea de-a XlV-a aniversare a declanșării luptei armate a poporului nami
bian, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de sub dominația regimului rasist al Africii
de Sud — Ziua Namibiei — îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele Partidului
Comunist Român, al poporului român și al meu personal, să vă adresez cele
mai calde felicitări, împreună cu urările de noi succese pentru poporul namibian prieten, în lupta sa pentru Împlinirea aspirațiilor de libertate și cucerirea
victoriei finale — dobîndirea independenței naționale.
Poporul român, care a dus o luptă seculară pentru eliberare națională și
socială, pentru a deveni stăpin pe propria soartă, și-a manifestat de la bun
începui solidaritatea militantă cu lupta dreaptă dusă de poporul din Namibia,
sub conducerea S.W.A.P.O., acordîndu-i cu consecvență sprijin pe plan politic,
moral, diplomatic și material.
în spiritul relațiilor existente între partidele și popoarele noastre, al înțe
legerilor prilejuit^ de întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut împreună
la București și pe pămintul Africii, Partidul Comunist Român, România socia
listă și poporul român vor acorda și în viitor tot sprijinul luptei poporului
namibian — pentru scuturarea jugului dominației străine, pentru realizarea
aspirațiilor sale de libertate, independență, pace și progres social.
Cu aceste sentimente de prietenie și solidaritate, îmi exprim convingerea
că lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., va fi încununată în
cel mai scurt timp de succes deplin.

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

„Am Îndurat destul Jugul domi
nației coloniale. De acum vrem să
fim liberi, stăpîni pe soarta noastră.
Sîntem hotăriți să făurim o Namibie suverană și independentă !“. Cu
aceste cuvinte, Organizația Poporu
lui
din Africa
de
Sud-Vest
(S.W.A.P.O.) anunța întregii lumi,
in august 1966, începerea luptei ar
mate pentru eliberarea poporului
namibian de sub dominația .regimu
lui rasist sud-african. în amintirea
evenimentelor de atunci, cînd, sub
conducerea S.W.A.P.O., poporul na
mibian a declanșat lupta armată
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale
fundamentale de libertate și inde
pendență
națională,
Comitetul
O.N.U. pentru Namibia a proclamat
ziua de 26 august drept „Ziua
Namibiei".
în anii care au trecut de atunci,
înfruntînd teroarea și represiunile
rasiștilor sud-africani, patrioții namibieni au obținut succese de sea
mă în lupta lor. Practic, după cum
a declarat președintele S.W.A.P.O.,
Sam Nujoma, forțele patriotice au
eliberat aproximativ o treime din
teritoriul Namibiei. „S.W.A.P.O. —
relata agenția France Presse — care
își desfășoară o parte apreciabilă a
acțiunilor sale în regiunea Ovambo, unde locuiește peste 46 la sută
din populația țării, se bucură de o
foarte mare influență. Numeroși lo
cuitori sint de părere că nu este de
parte ziua cînd S.W.A.P.O. va eli
bera întreaga Namibie".
Ca urmare a succeselor obținute,
Organizația Poporului din Africa de
Sud-Vest și-a consolidat continuu
poziția. Pe plan internațional, ea a
fost recunoscută in 1965 de către
O.U.A. și în 1973 de către O.N.U.
ca unicul reprezentant legitim al
poporului
namibian.
în
1977,
S.W.A.P.O. a primit statut de obser
vator la O.N.U., iar in 1979 a devenit
membru al mișcării nealiniaților.
încercind să-și mențină controlul
asupra Namibiei, să-i zădărniceas

că accesul la Independență, regimul
de la Pretoria a recurs la tot felul
de manevre, inclusiv crearea in
Namibia a unui așa-numit „Consi
liu de Miniștri", un instrument docil
prin care rasiștii urmăresc să pre
lungească, cit mai mult posibil, ex
ploatarea imenselor bogății, in pri
mul rînd diamante și uraniu, ale
țării; in același timp, rasiștii se de
dau la atacuri armate împotriva sta
telor independente vecine, pe ale
căror teritorii se află refugiațl namibieni, acțiuni criminale condam
nate energic de opinia publică
mondială.
România socialistă a sprijinit de
la început și sprijină cu toată fer
mitatea, pe plan politic și diploma
tic, material și moral, lupta dreap
tă a poporului namibian pentru eli
berare națională, pentru înfăptuirea
idealurilor sale de libertate și dem
nitate, știut fiind că țara noastră a
fost primul stat care a încheiat
un document internațional cu
S.W.A.P.O.
Strălucite mărturii ale solidarită
ții poporului român cu poporul na
mibian le-au constituit multiplele
intîlniri ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu președintele
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, atît la
București, cit și pe pămintul Afri
cii, cu prilejul istoricelor itinerare
pe acest continent ale șefului sta
tului român. Secretarul general al
partidului, președintele republicii a
reafirmat de fiecare dată cu putere
hotărirea României de a fi mereu
alături de poporul namibian, pentru
victoria cauzei sale drepte.
în acest spirit, opinia noastră pu
blică, poporul român își exprimă
încă o dată, cu prilejul „Zilei Na
mibiei", încrederea că, prin lupta sa
unită, poporul namibian își va pu
tea vedea înfăptuite aspirațiile de
a trăi intr-o țară . liberă, deplin
stăpină pe propria soartă.

N. PLOPEANU

x

O cuvîntare a tovarășului Hua Guofeng
BEIJING 25 (Agerpres). — La
Beijing ă avut loc ședința Comitetu
lui Permanent al celui de-al V-lea
Comitet Național al Consiliului Con
sultativ Politic Popular ai R.P. Chi
neze. în cadrul ședinței s-a hotărit
ca cea de-a treia sesiune a Comite
tului Național să înceapă la 28 august
a.c. De asemenea, au fost aprobate
o listă cu 97 noi membri ai Comite
tului Național al Consiliului Consul
tativ Politic Popular și proiectul or
dinii de zi a viitoarei sesiuni.
BEIJING 25 (Agerpres). — La
Beijing a avut loc o conferință con
sultativă, la care au fost invitate să
participe toate partidele democra
tice, precum și persoane fără de
partid, convocată de Comitetul Cen
tral al P.C. Chinez in legătură cu
apropiatele sesiuni ale Adunării

„Grecia

este

Naționale a Reprezentanților Popu
lari și ale Comitetului Național al
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar ale R P. Chineze — transmite
agenția China Nouă.
După cum relatează agenția citată,
In numele Comitetului Central al
P. C. Chinez, a luat cuvintul pre
ședintele Hua Guofeng, care a sub
liniat că viitoarele sesiuni vor fi
de o importanță vitală, in cadrul lor
urmind a fi adoptate hotărîri in pro
bleme de stat de o mare însemnă
tate. De asemenea, el s-a referit la
situația internă actuală din China
și la progresele obținute in reajusta
rea economiei naționale.
în cursul lucrărilor au fost pre
zentate numeroase sugestii in pro
bleme ce urmează a fi soluționate la
cele două sesiuni.

interesată

în

buna

și succesul reuniunii de la Madrid"
ATENA 25 (Agerpres). — „Grecia,
ca și celelalte țări participante la
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, abordează pregă
tirile pentru reuniunea de la Madrid
cu cel mai mare interes, dar își ex
primă, concomitent, preocuparea in
legătură cu actuala situație interna
țională" — a declarat ministrul de
externe ai Republicii Elene, Constantin Mitsotakjs, într-un interviu
acordat corespondentului agenției
Taniug la Atena. Ministrul de externe elen a apreciat că „desfășurarea
<
’
' ’ _ internaționale
_____
evenimentelor
poate fi evaluată ca o evoluție care
nu conduce la destindere". El a ară
tat. in context, că sursele de con
flict din diferite părți ale lumii,
precum și unele evoluții de pe scena
politică europeană au afectat pro
cesul de destindere.
„Noi credem, cu toate acestea, a
spus ministrul elen, că recentele

evoluții negative de pe scena inter
națională nu trebuie să distrugă
roadele destinderii. Este în interesul
nostru și în interesul tuturor celor
lalte state să menținem căile care
ne vor garanta dialogul necesar și
desfășurarea unui forum european
propice prezentării ideilor și puncteior noastre de vedere în aceste
probleme".
,
Declarind că guvernul elen
____ dorește să colaboreze strins cu alte
țări pentru asigurarea reușitei reu
niunii de la Madrid, șeful diploma
ției elene a spus,
in
încheiere :
„Succesul reuniunii de la Madrid nu
trebuie să se limiteze la acordarea
de asigurări prin obișnuite decla
rații de principii, ci trebuie să in
cludă adoptarea de măsuri practice,
substanțiale și concrete, pentru
transpunerea în viață a tuturor pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki".
"I
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e scurt
COMUNICAT COMUN. în co
municatul comun cu privire la vi
zita efectuată în R. D. Germană de
președintele Zambiei. Kenneth Da
vid Kaunda, și la convorbirile avute
cu Erich Honecker, secretar general
al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, se relevă dorința celor două
părți de a dezvolta și pe viitor re
lațiile bilaterale pe multiple pla
nuri — transmite agenția A.D.N.
SECRETARIATUL COMITETU
LUI PENTRU
REUNIFICAREA
PAȘNICA A COREEI a dat publi
cității un document, prin care de
nunță planurile fățișe ale grupului

lui Chun Du Hwan de a revitaiiza
sistemul de guvernare militară fas
cistă în Coreea de Sud prin uzur
parea puterii — relatează agenția
A.C.T.C. Condamnind intenția re
gimului dictatorial sud-coreean de
a Organiza un simulacru de „ale
geri prezidențiale", documentul re
levă că materializarea planurilor
guvernanților de la Seul nu va face
decit să aducă noi suferințe popu
lației sud-coreene.

NOI CONCEDIERI ÎN INDUS
TRIA DE AUTOMOBILE A S.U.A.
Administrația companiei „Ford" —
al doilea mare producător de auto
mobile din S.U.A. — a anunțat,

luni, concedierea altor 12 525 de
muncitori. S-a precizat că, din cau
za dificultăților întîmpinate in do
meniul desfacerii, vor fi închise
temporar șase uzine ale firmei.
SĂRBĂTOAREA ZIARULUI „NY
DAG". Peste 15 000 de oameni ai
muncii au participat, la sfirșitul
săptămânii trecute, la sărbătoarea
ziarului „Ny Dag“, organ de presă
al Partidului de stingă — comu
niștii din Suedia. Manifestarea, la
care s-au marcat 50 de ani de la
întemeierea partidului, s-a încheiat
printr-un miting la care a luat cu
vintul președintele partidului, Lart
Werner.
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